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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear followers of idea for sustainable development,
Dear readers,

Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 42-nd volume (number 5/2013) of Scientific Journal of Management and sustainable development, published since 1999 from Faculty of Business
Management at the University of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of the part
of presented papers before the XV-th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, held in Yundola in the period 22-24.03.2013.
The important issues of management and sustainable
development were discussed. Some main aspects could
been summarized as follows: multifunctional forest management have to be developed and encouraged in Bulgarian forests, because of their high importance for environment improvement and biodiversity conservation, there are
a high potential to encourage utilization of revenuwble
energy sources, based on the forest biomass; contemporary practical and theoretical issues in human resources
management; more attention have to be pointed out to the
social aspects for sustainable management; presentation
and implementation of the best practices and innovations;
the practice for sustainable development shaping have to
be reestablished; more atention have to be intended to the
students and post-graduated students investigations; the
more important issues have to be separated and have to
be discussed into a suitable approach – for example, order
of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic
fields have to be protected and the conference have to be
approved as a forum for ideas exchange.
The Faculty of Business Management leadership and
the Editorial Board of Scientific Journal of Management
and Sustainable Development have managed with the
obligation to publish all presented before the Conference
papers and posters, but in 6 volumes - 38, 39, 40, 41, 42
and 43 (1/2013; 2/2013; 3/2013, 4/2013, 5/2013 and
6/2013) of the Journal. All papers and presentations could
be find in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal “Management and Sustainable Development”.
In the same time we offer of all of you not only to read
published papers. You could send to our journal results of
your investigations, ideas and papers on the issues of
management and sustainable development.

Вие държите поредния 42-ри обем (брой 5/2013) от
научното списание „Управление и устойчиво развитие”,
издавано от 1999 г. от Факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университет, София.
В този обем на списанието Ви предлагаме пълен
текст на част от представените доклади пред XV-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2224.03.2013 г. на Юндола.
В дискусиите по време на конференцията бяха
поставени редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие. По-важните акценти могат
накратко да се формулират така: Необходимо е да се
утвърждава
и
насърчава
многофункционалното
стопанисване на горите, като един от най-важните
компоненти на природната среда и стабилизиращ
фактор за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да се
насърчава
все
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
практики,
приемственост
и
иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за
моделиране на устойчивото развитие; да се отдели
повече внимание на студентските и докторантските
разработки; най-важните въпроси да се отделят и
обсъждат в по-подходяща форма – например поредица
от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела: 38ми, 39-ти, 40-ти, 41-ви, 42-ри и 43-ти обеми (съответно
1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013 и 6/2013 броеве)
на списанието. Същевременно даваме възможност на
всички Вас не само да се запознаете с пълния текст на
изнесените и дискутирани доклади и постери, но и да
публикувате своите изследвания, виждания и идеи,
както по дискутираната на конференцията тематика,
така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

Kind regards of all our readers!
Editorial board

Сърдечни поздрави на всички наши читатели! До
нови срещи!
Редакционна колегия
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MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5/2013 (42)

ВЪПРОСЪТ ЗА ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА РАСТЕЖА
НА ИКОНОМИКАТА
Милен Велушев
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Резюме
Българската икономика продължава да демонстрира неспособност за ускорен икономически растеж. Причината е в липсата на икономическа политика, която да определи двигателя на растежа и да се грижи за функционирането му. При малките отворени икономики, пътят за постигане на догонващ растеж минава през развитие на
експортно ориентираните отрасли. Успешното участие в международното производство и търговия зависи от
сравнителните предимства на страната. Те са и факторът, който ще определи бъдещата структура на икономиката. Настоящото изследване анализира статистическите данни, за да разкрие сравнителните предимства на
икономиката на България.
Ключови думи: икономически растеж, външна търговия, разкрито сравнително предимство.
Key words: economic growth, foreign trade, revealed comparative advantage.
JEL: F14.

С икономическото възстановяване на Европейския съюз, все по-належащ става въпроса за
осигуряване на достатъчен темп на икономически растеж, който да гарантира конвергенцията
на българската икономика. Засега този проблем
остава нерешен и страната устойчиво заема
последното място по основен показател като
БВП на глава от населението
Растежът и по-скоро ускореният, догонващ
растеж на една малка, отворена икономика е
неразривно свързан с ръста на външната търговия, като условие за специализация и факторна
производителност. Разбира се, външнотърговската дейност не е фактор за растежа само на
малките икономики. Както показват изследванията, такъв е тя за всяка икономика. При това
тази дейност е фактор със значителен принос.
Според едно изследване публикувано от Световния икономически форум, например, всеки
10%-тен ръст на обема на външната търговия
спрямо БВП способства ръста му с 1,6% [7].
Въпреки че знаем всичко това, близо четвърт
век вече не намираме успешната формула за
упражняване на дейността, с която максимално
да извлечем ползите от нея.
Задачата в тази статия е да представим в
съкратен вид един направен от нас с помощта
на използвания от Световната търговска организация индекс „Разкрито сравнително предимство” на износа и вноса на България по икономически дейности в контекста на растежа на
икономиката за един достатъчно дълъг период и
да формулираме кратко най-важните изводи за
практиката.
Съществената част на анализа е разкриването на сравнителните предимства на външнотърговската дейност през изучавания период.

Но преди да преминем към тази част, нека накратко разгледаме какво показват данните за
износа и вноса на стоки и услуги групирани по
икономически дейности. По-конкретно да видим
главните тенденции в тези две направления на
външнотърговската дейност. За целта ще използваме показателя относителен дял на паричните потоци от група продукти спрямо, първо, общия износ, и, после, спрямо общия внос.
Първата графика е за износа на България.
В тази ограничена по обем статия не е нужно
да обсъждаме подробно данните. На фиг. 1 е
ясно показано главното, което е характерно за
износа за целия изучаван период, а то е, че в
износа доминират продуктите на преработвателната промишленост. Трябва да се отбележи
също така тенденцията очертаваща са от 2008 г
насам на осезаемо увеличаване на износа на
продукти на селското, горското и рибното стопанства в сравнение с предходния период.
При вноса картината е малко по-различна.
Както се вижда от фиг. 2, наблюдава се известен спад при паричните потоци, излизащи за
закупуването на продукти на преработващата
промишленост. Затова пък се увеличава вноса
на продуктите от добивната промишленост и
намалява делът на вноса на продукти от останалите икономически дейности.
Такава е най-общо представена картината на
износа и вноса за периода 2000-2013 г. За да
разберем обаче какво по-конкретно се крие зад
тези парични потоци и къде са слабите и силните страни на българския износ и внос, ще използваме за анализа една модификация на инструмента „Разкрито сравнително предимство”
(РСП).
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Източник: НСИ. [http://ftrade.nsi.bg].

Фиг. 1. Относителен дял на паричните потоци от група продукти спрямо общо износа на стоки, класифицирани според икономическата дейност
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горското и рибното
стопанство

10%
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Източник: НСИ. [http://ftrade.nsi.bg].
Забележка: Скокът при вноса на продукти на добивната промишленост отчасти
се дължи на промяната в групирането на дейности при преминаване от НКИД
2001 към КИД 2008.

Фиг. 2. Относителен дял на паричните потоци за група продукти спрямо общо вноса на стоки, класифицирани според икономическата дейност

Х и М - стойностите на общо износа и вноса
на страната.

Какво представлява това „Разкрито сравнително предимство”?
Понятието е за индекс, сравняващ относителния дял на една или група стоки спрямо общо износа на дадена страна с относителния дял
на същата стока или група стоки в износа на
референтна група страни (напр. Европейския
съюз или примерно света като цяло). Модификация на индекса представлява сравнението на
относителния дял на износа на дадена стока в
общо износа на страната с относителния дял на
вноса на същата стока спрямо общо вноса. Тази
модификация е индекс, който е използван от
Световната търговска организация1. Математическото му изражение е следното:
X M 
(1)
PСС   i  i .100 ,
 X M
където
Хi и Mi са стойностите съответно за износа и
вноса на i-тата стока,

Преди всичко, с помощта на модифицирания
индекс „Разкрито сравнително предимство
(РСП)” се откриват тези стоки и услуги, за чието
производство страната притежава сравнителни
предимства, които й позволяват да произвежда
и продава повече на международните пазари,
отколкото потребява.
Изчисленията на индекса РСП за агрегираните групи продукти във външната търговия на
България представени на фиг. 3.
Ако допълнително дезагрегираме посочените
икономически групи и направим изчисления по
критерия РСП, ще задълбочим анализа. Така
могат да се намерят онези индустрии, коиторазполагат с предимства като по-висока производителност, по-ниски цени на материалите и
факторите на производство и др. На табл. 1 са
видни онези икономически дейности, които правят впечатление с високи минали или настоящи

1

Индексът е използван в Trade Policy Review of Bulgaria, WTO Secretariat 2003, намерен през ноември 2012 г. на
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp220_e.htm.
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Табл. 1. Разкрити сравнителни предимства на износа на България, класифицирани по Класификатор на икономическите дейности от 2000г. (в лв.)
Период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Продукт по КИД
A Продукти на селското, горското и рибното стопанство
01 Продукти на растениевъдството, животновъдството и лова;
2,341
1,828
4,485
2,336
2,685
3,662
2,648
1,692
4,905
6,116
6,015
6,670
5,964
7,339
спомагателни услуги
C Продукти на преработващата промишленост
13 Текстил и изделия от текстил,
-2,559
-2,873
-2,088
-2,907
-3,324
-3,108
-3,509
-3,476
-1,157
-1,809
-2,233
-2,214
-1,888
-1,899
без облекло
14 Облекло
-0,014
0,046
-0,051
0,011
-0,048
-0,071
-0,027
0,072
7,190
7,796
5,831
5,106
4,787
4,672
18 Услуги по печатане и възпро10,643
13,142
13,484
14,168
12,807
10,852
8,842
8,040
-0,015
-0,040
-0,013
-0,010
-0,010
-0,012
извеждане на записани носители
19 Кокс и рафинирани нефтопро1,535
2,043
1,684
1,734
1,290
1,106
0,823
0,608
10,325
6,949
5,522
5,560
9,021
8,610
дукти
20 Химични продукти
1,366
1,140
1,264
1,228
0,954
0,626
0,376
0,370
0,070
-2,235
-2,847
-2,601
-2,977
-3,646
23 Продукти от други неметални
7,225
4,658
2,682
2,147
4,871
6,338
9,240
8,938
0,328
0,569
0,814
0,915
1,156
1,030
минерални суровини
24 Основни метали
3,480
2,011
0,216
0,337
-1,441
-0,834
-1,477
-0,421
10,626
9,925
10,062
10,773
10,051
9,122
26 Компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични
1,129
0,996
0,848
0,705
0,278
-0,141
0,300
0,421
-2,592
-2,528
-2,898
-3,188
-4,180
-2,313
продукти
27 Електрически съоръжения
15,027
12,568
12,070
12,713
14,585
13,930
17,097
14,338
-0,185
0,449
0,161
0,358
0,592
1,393
Източник: изчисления на автора по изложената по-горе методика на Световната търговска организация, базирани на данните за вноса и износа, публикувани от
НСИ [http://ftrade.nsi.bg].
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Източник: собствени изчисления на автора.

Фиг. 3. „Разкрито сравнително предимства” (РСП) за групи икономически дейности

стойности (като правило клонящи или по-високи
от 2, тоест това са дейностите, където се наблюдава специализация). Видно е от таблицата,
че България има сравнителни предимства при
производството на селскостопански стоки, облекло, кокс и рафинирани нефтопродукти, основни метали и е имала такива в печатането и
възпроизвеждането на записани носители и в
производството на електрически съоръжения.
Съдейки по годишната промяна в РСП, съществуващите и понастоящем сравнителни предимства се запазват, а при някои индустрии дори се
увеличават, тоест перспективата за ръст на
износа им е добра. Но, страната има явни недостатъци при международната продажба на
продукти от добивната промишленост, текстила
и химическите продукти. И още, от таблицата се
вижда, че страната се е специализирала в износа на нециклични, дефанзивни продукти като
храни и домакински принадлежности. Специализирана е и в износа на метали и енергия, два
продукта, чиито цени, заради оскъдността им, в
периода нарастват в известна степен. Единствената икономическа дейност, която може да се
причисли към цикличните, е производството на
облекло.
Дотук бе представена накратко външнотърговската ситуация и конкурентните предимства
при стоките, но не и при услугите. Сега ще видим каква е тя при услугите.
За ситуацията и предимствата при услугите
ще използваме друг източник на данни, не НСИ,
а данните на Българска народна банка по статиите от платежния баланс. Защото по начина
по който НСИ представя данни за международната търговия за минали периоди в сферата на
услугите, сравнимостта страда заради прехода
от НКИД 2001 към КИД 2008. Представените тук,
по-долу данни от платежния баланс и поконкретно от търговския баланс на БНБ не са
класифицирани по икономически дейности по
КИД 2008, но са дезагрегирани до отделни ин-

дустрии, така че са достатъчни, за да дадат
информация за РСП за услугите.
Нека най-напред видим какво показват данните по текущата сметка за периода от 19982012г. (тук периодът е малко разширен, което е
без значение за анализа), в т.ч. в частта за услугите, изобразени графично (фиг. 4).
На фиг. 4 е видно, че конкретно нетният износ на услуги е със значително по-високи стойности от тези на стоките. През целия изследван
период доминират положителните стойности, а
отрицателните са пренебрежимо ниски.
Що се отнася до нетния износ на стоките, положението е по-различно; в периода между
2004-2009 г нетния износ е отрицателен. Трябва
да отбележим, че това негативно състояние при
стоките не може да се компенсира от положителното състояние на услугите, поради което
общият нетен износ на страната е отрицателен.
Само след връщането на нетния баланс на стоките в положителните стойности и общо нетния
баланс на външната търговия става положителен.
За да установим какво определя положителния нетен износ на услуги, ще разгледаме последователно кредитната и дебитната част на
текущата сметка в платежния баланс по компоненти.
От фиг. 5 е видно, че обемът на износа на
услуги се дължи изключително на едно перо
„Пътувания”. А какво съдържа това перо, може
да се разбере от методологията на БНБ2, в която е записано: „…статия „Пътувания“ обхваща
трансакциите между резиденти и нерезиденти
по повод на ползвани услуги и закупени стоки
при пътуване в чужбина. Тук се включват всички
стоки и услуги, закупени по време на пътуването
зад граница за собствено потребление или за
подарък (настаняване, храна, напитки, забавления, сувенири, подаръци). Включват се и стоките и услугите, платени преди или след пътуването, но придобити/ползвани по време на
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Източник: БНБ. [http://www.bnb.bg/Statistics/index.htm].

Фиг. 4. Търговски баланс за периода 1998-2012 г.

Източник: БНБ. [http://www.bnb.bg/Statistics/index.htm].

Фиг. 5. Текуща сметка, услуги; Кредит (милиони евро)

тоянието и положителните очаквания на потребителите, свързани с предстоящото тогава
(01.2007 г.) приемане на страната в Европейския съюз.
Останалите значими статии при вноса на услуги са: „Други”, „Други бизнес услуги”, „Транспорт” и още, в периода между 2007 г. и 2009 г.,
„Строителни услуги”.
Сега, нека видим какво показва сравнението
между обемите на експортните и импортните
пера под формата на изчислени РСП при услугите, представени графично на фиг. 7.
Накратко, очаквано РСП за индустриите в
областта на услугите се оглавява от перото
„Пътувания”. Далеч назад, с ниски положителни
стойности, са статиите „Транспорт”, „Други услуги” и напоследък „Компютърни и информационни услуги”.

пътуването, включително и пакетите от такива
стоки и услуги (туристически пакети)…”.
Тоест, това е статия, отчитаща финансовия
поток, влизащ в страната преди всичко от туризъм. Това перо от търговския баланс създава
две трети от кредитната страна на баланса на
услугите. Останалите значими пера са „Финансови услуги“; „Комуникационни услуги ” и др., но
те са далеч след основната статия „Пътувания”.
За да си изясним по-пълно въпроса за структурата на услугите ще представим и данните за
вноса на услуги.
От фиг. 6 е видно, че при вноса перото „Пътувания” формира около половината от дебитната страна на търговския баланс в предкризисния период (преди 2008 г.), когато потреблението на туристически услуги нараства стремително, благодарение на известен ръст на благосъс2

Вж. Методология за оценка на статии „Пътувания“, „Пътнически транспорт“ и „Компенсация на наетите – кредит“ в платежния
баланс на България, Българска народна банка, Дирекция „Статистика“, Отдел „Платежен баланс и външен дълг“, Март 2010 г.,
стр. 3. [http://www.bnb.bg/Statistics/StMethodologicalInstructions/index.htm].
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Източник: БНБ. [http://www.bnb.bg/Statistics/index.htm].

Фиг. 6. Текуща сметка, услуги; Дебит (Милиони евро)

Източник: БНБ. [http://www.bnb.bg/Statistics/index.htm].
Забележка: Използваната формула е същата като тази при РСП на стоките, като
единствената разлика е, че данните за общо вноса и износа са тези за дебита и кредита по текущата сметка.

Фиг. 7. „Разкрито сравнително предимства” (РСП) услуги

От видяното на фиг. 7 може да се направи
заключението, че понастоящем, с малки изключения, сравнителните предимства на страната в
сферата на услугите са главно в областта на
пътуванията. Тоест, при тях е нашето конкурентно предимство в разглеждания период. Очевидно, по останалите статии на услугите страната няма специализация, което означава, че
тези услуги, се консумират в страната на цена и
в количество, обусловени единствено от вътрешното търсене.

И така, казаното до тук позволява да направим най-малкото следните два извода, представени в обобщен вид:
Първият, че ако се оставят да продължат
тенденциите във външната търговия на България, които в изучавания период се наблюдават,
българската икономика ще запази специализацията си в производство на някои продукти на
леката промишленост и ще продължи да разчита на перото „Пътувания“ в услугите и да се
надява стойностите му да останат положителни.
Този сценарий обаче не предполага рязко уве-
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добавена стойност, индустрии, които да станат
двигатели на растежа. Но това вече са неща за
друга разработка.

личаване на приходите от износ и в крайна
сметка в перспектива не можем да очакваме
съществен принос на външната търговия в растежа на икономиката.
И вторият извод, който е пряко свързан с
първия и е своеобразно негово обратно изражение е такъв: създава се впечатлението, че българската икономика е достигнала устойчивото
ниво на растежа (steady state of growth) по Солоу3 и смята, че тук няма какво да се променя,
тогава управлението трябва да търси и залага
главно на други (извън външнотърговската дейност) начини за ускоряване на икономическия
растеж.
Всичко показва, обаче, че нещата не стоят
така. Пак ще отбележим - икономиката ни е
малка и открита. Несъмнено за растежа й
трябва да се използват всички фактори, но не
бива да се изпуска предвид, че един от челностоящите, определящите в известен смисъл целия растеж фактор е използването на сравнителните предимства на икономиката. За да се
получи обаче желания висок ефект от този фактор, явно е нужен известен поврат в икономическата политика на държавата. А за този поврат в политиката е необходимо да се намерят
онези инструменти и механизми и да се набележи такава политика, която ще позволи в инженираните от ЕС условия на съвременната
пазарна икономика в общността, в българската
икономика да се създадат експортно ориентирани индустрии, произвеждащи блага с висока
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THE QUESTION ABOUT THE FOREIGN TRADE OF BULGARIA IN THE CONTEXT OF
THE ECONOMIC GROWTH
Milen Velushev
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
Abstract
Bulgarian economy continues to exhibit inability to attain fast economic growth. The cause is the lack of economic
policy that will define the engine of economic growth and will ensure its functioning. In the case of small open economies
the road to achieving catching-up growth passes through development of export oriented industries. The successful
participation in the international production and trade depends of the comparative advantages of the country. They are
the factor that will define the future structure of the economy. This study analyzes the statistical data in order to reveal
the comparative advantages of the economy of Bulgaria.

3

Устойчивото ниво предполага, че който нормата на инвестиране в икономиката е единствено достатъчна да компенсира
амортизираните производствени мощности и евентуалния прираст на населението. Това е ситуация при която по-неразвитите
страни, в които има ниска норма на инвестиране не могат да постигнат ускорен темп на икономически растеж и да настигнат
развитите. Виж повече за модела в [8].
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РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В МСП В БЪЛГАРИЯ
Тодорка Атанасова, Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
В условията на глобална икономическа криза от съществена важност за стабилността на страната има успешното развитие на стопанската дейност. Това в значителна степен касае състоянието на изградените стопански единици: микро-, малки, средни и големи предприятия. През първото десетилетие на ХХІ век ММСП са не само гръбнак на европейската, но вече и на българската икономика. Настоящият анализ разкрива основни проблеми, които имат стопанските предприятия при своето функциониране, като се акцентира на тяхната размерна диференциация. Целта на настоящата разработка е да изследва и анализа състоянието на стопанските предприятия в България на основата на тяхната диференциация по размерни групи и икономически сектори, да се представят насоки за тяхното устойчиво развитие. За изпълнение на поставената цел се решават следните основни
задачи: да се разкрие иманентната същност на стопанското предприятие като входно-изходна система с неговите съставни елементи и субординацията между тях; да се анализира състоянието и развитието на стопанските
предприятия в България, основано на размерната им диференциация по икономически сектори; формулиране на
насоки и предложения за устойчиво развитие на стопанските предприятия. Състоянието на стопанските предприятия се анализира в рамките на периода 2001-2011 г., съобразно статистическите данни и тяхната съпоставимост за периода. Индикаторите за наблюдение са допълнени от собствени проучвания.
Ключови думи: микро-, малки и средни предприятия, устойчиво развитие.
Key words: micro, small and medium enterprises, sustainable development.
JEL: M21.

1. Стопанското предприятие като „входноизходна” система
Стопанското предприятие е отворена система. За осъществяване на дейността му са необходими суровини, материали и горива, които
доставя от външната среда. Този материалновеществен поток в теорията на стопанско управление се означава като „вход” или „input” на
предприятието. Едновременно с това произведената продукция и услуги са материалновеществения поток, който напуска стопанското
предприятие и се означава като „изход” или
„output”.
Steffen и Born, Lin, Polenske [1], Albino, Nicolò,
Petruzzelli, Yazan [2], Станков [3, 4], Киранчев [5]
и др. разглеждат предприятието като „входноизходна” или „input–output” система.
Според теорията на системите всяка система
е съставена от елементи, които се наричат
подсистеми. Между тях съществуват връзки,
които изграждат нейната цялост. Това твърдение важи и за стопанското предприятие. Подсистемите трябва така да се развиват, за да
позволят адаптирането й към външната среда.
Съществуват различни авторски мнения за
елементите, изграждащи предприятието. Някои
автори разглеждат предприятието като съвкупност от две подсистеми. Първата означават като
„подсистема на разходите за производството”, а
втората като „подсистема на получените приходи”.

Увод
Стопанските предприятия или означаваните
в статистическите наблюдения „нефинансови
предприятия” в тяхната размерна диференциация на микро-, малки, средни (ММСП) са гръбнакът на българската икономика. Те са основният
източник
на
работни
места,
найчувствителните към промените в икономиката
участници, които понасят всички негативи от
финансово-икономическата криза.
Целта на настоящата разработка е да изследва и анализа състоянието на стопанските
предприятия в България на основата на тяхната
диференциация по размерни групи и икономически сектори, да се представят насоки за тяхното устойчиво развитие.
За изпълнение на поставената цел се решават следните основни задачи:
- Да се разкрие иманентната същност на
стопанското предприятие като входноизходна система с неговите съставни
елементи и субординацията между тях.
- Да се анализира състоянието и развитието на стопанските предприятия в България, основано на размерната им диференциация по икономически сектори.
- Формулиране на насоки и предложения
за устойчиво развитие на стопанските
предприятия.
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В нашата литература Станков, основавайки
се на схващанията на Steffen, Born, Steinhauser
и др. разглежда предприятието като съвкупност
от четири подсистеми: „производствена, икономическа, юридическа и нормативна, система на
въздействащите си социално-икономически
персонажи” [6].
На основата на мнението на посочените автори, както и резултат от собствени изследвания, приемаме, че елементите, изграждащи стопанското предприятие като входно-изходна система са: Производствена (стопанска) подсистема; Финансово-икономическа подсистема; Юридическа (правна) подсистема; Социална подсистема.

ние, упражнява функции по планиране, организация, контрол, стимулиране. Между производствената и финансово-икономическата подсистеми съществува права и обратна връзка. Получените приходи и направените разходи детерминират разширяването на капацитета на
предприятието или неговото намаляване ограничават вида и количеството на произвежданата продукция/услуги.
1.3. Юридическа (правна) подсистема
Тя е израз на правно-организационна форма
на предприятието, под която то се идентифицира като стопански субект в националната икономика. Регламентира вътрешните правила за
управление на предприятието, основани на
действащите закони, броя и вида на управленските органи и отношенията между тях. По този
начин юридическата подчинява финансовоикономическата и стопанска подсистеми на
външните изисквания на макросистемата. От
вида на юридическата подсистема на предприятието зависят правата, задълженията и отговорностите на собствениците в него. Техните
управленски решения в една или друга степен
са подчинени на правно-нормативните разпоредби, които налага макросистемата чрез своите институции, а по този начин се детерминират
вътрешните условия за осъществяване на стопанската дейност от микросистемата. От значение за характеризиране на правната подсистема
на предприятието са преди всичко финансовите
рискове и свързаните с тях ограничена или неограничена отговорност на собствениците. От
вида й зависят възможностите за финансиране
и доверието на финансовите институции при
кредитиране, данъчните задължения, разликата
в изискването същите да публикуват годишните
си икономически резултати [7].

1.1. Производствената (стопанска) подсистема
Представлява съвкупността от основните
производствени фактори (ДМА) и техния производствен капацитет. Те формират технологичните параметри, при които се извършват производствените процеси. Последната детерминира
количеството и качеството на произведената
продукция и оказваните услуги, респ. възможните производствени резултати. От една страна,
произвежданите стоки и услуги задоволяват
обществените потребности, изразител на чиито
интереси е пазарното търсене, а от друга са
функция на размера и качествената характеристика на наличните в предприятието производствените фактори. От тях зависи не само големината на стопанската единица (микро-, малко,
средно или голямо предприятие), но и производствената й специализация.
1.2. Финансово-икономическа подсистема
Тази подсистема отразява стойността на наличните производствени фактори (ДМА, КМА),
вложени за осъществяване на стопанската дейност – израз на входа (input) или размера на
разходите. От друга страна, отчита стойността
на реализираната продукция/услуги от фирмата,
т.е. размера на получените приходи за определен период, които формират изхода (оutput).
От съотношението „изход” към „вход” или
оutput/input се детерминира ефективността на
стопанската дейност. Това е израз на икономическата жизненост на предприятието, представяно по следния начин:
Икономическа ефективност 


Изход(Приходи)

Вход(Разходи)

1.4. Социална подсистема
Основно място в социалната подсистема на
всяко стопанско предприятие има собственикът, чийто притежание са част или всички налични производствените фактори (материални и
нематериални активи). Неговите основни права
са правата на владеене, разпореждане и ползване на притежавания капитал.
Предприемачът е най-активната фигура в
социалната подсистема на предприятието. Негова основна функция е да се справя с несигурността в динамичната пазарна среда, в която
печалбата е възвращаемост за риска, неразделно свързан с управлението на предприятието. Социалната му съдба е най-силно свързана
с икономическите цели на фирмата. Той получава резултата от стопанската дейност – предприемаческата печалбата, което обуславя моти-

(1)

Output
 max .
Input

Чрез анализа на приходите и разходите,
промените в пазарната конюнктура и др. предприятието осъществява финансовото управле-
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вацията му за по-рационалното й организиране
и управление.
Наемният работник (служителят) е третата
фигура в социалната подсистема, която изпълнява единствено трудова функция. В йерархията на функционалните взаимоотношения работникът е подчинен на собственика/предприемача.
Възнаграждението, което получава той под
форма на месечна заплата е дохода му за положения труд и притежаваната квалификация.
Социалната подсистема е в тясна връзка с
останалите три подсистеми. Производственоикономическите резултати в предприятието
предопределят размерът на получаваните доходи и социални придобивки на заетите в него.

продължават да доминират в групата на малките предприятия у нас.
Средните предприятия (50-249 заети) са 5,4
пъти по-малко от групата на малките. Относителният им дял е 1,2% от общия брой на предприятията, въпреки че от 2005 г. до 2006 г. годишното им нарастване е най-голямо спрямо
останалите размерни групи. През 2011 г. те са с
1,5 пъти повече в сравнение с 2001 г. Относителният дял на заетите в тях за последната година е 22,4% от общия брой, като са се увеличили с малко над 73% спрямо 2001 г. За средните предприятия доминиращ икономически сектор продължава да е преработващата промишленост.
Големите предприятия (с повече от 250 заети) са около 0,2% от общия брой на предприятията за 2011 г., като техният относителен дял
през целия изследван период постепенно намалява. През 2011 г. те са с 1,4 повече спрямо
2001 г. Относителният дял на заетите в тях за
последната година е 23,3% от общия брой, а
увеличението им е с 70% спрямо 2001 г. Те
имат доминиращата роля също в преработващата промишленост, макар постепенно да отстъпват пред средните предприятия.
Изменението в броя на микро-, малките,
средни и големи предприятия у нас за изследвания период може да се обясни с различни
фактори.
Свързва
се
с
финансовоикономическата криза, която дава отражение
върху размера им, т.е. по-големи по размер
предприятия освобождават персонал и се трансформират в по-малки. С промяната в броя на
заетите в тях се налага преминаване от една
размерна група в друга. Не малък е броят на
предприятията преустановили или замразили
дейността си под влияние на неблагоприятната
макросреда. Появяват се нови предприятия или
други възстановяват дейността си, което води
до тяхното увеличение. Така съотношението
между ММСП и големите предприятия като брой
в България е близко до това в ЕС-27 (табл. 2).

2. Състояние и развитие на ММСП в България
В табл. 1. са представени функциониращите
микро-, малки, средни и големи предприятия в
страната за последните единадесет години.
Микропредприятията (1-9 заети) преобладават през 2011 г., като те са 92,3% от всички
предприятия в страната. За периода 2001 –
2011 г. техният брой е нараснал с 1,8 пъти. Относителният дял на заетите в тях за 2011 г. е
30,1% от общия брой у нас, като те са се увеличили с 72,8% спрямо 2001 г. Секторът, в който
микропредприятията доминират е „Търговия,
ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за
дома”, следван от сектор „Хотели и ресторанти”,
но за последните две години значението им намалява.
Малките предприятия (10-49 заети) са близо 14 пъти по-малко отколкото микропредприятията – близо 23,5 хил. бр. през 2011 г., като за
периода 2001-2011 г. техният брой нараства с
близо 2 пъти в сравнение с останалите размерни групи. Относителният им дял е 6,4% от всички предприятия у нас, а заетите в тях за последната година е 24% от общия брой. Същите са се
увеличили с 121,5% спрямо 2001 г. Преработващата промишленост следвана от търговията
Година
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Табл. 1. Брой и относителен дял на стопанските предприятия в България, 2001-2011 г.
Микро
Малки
Средни
Общо ММСП
Големи
Всичко
брой
в%
брой
%
брой
в%
брой
в%
брой в %
брой
в%
188 361 92,4
12 183
5,9
2 774
1,4
203 318 99,8
500
0,2
203 818 100
183 347 91,2
14 334
7,1
2 955
1,5
200 636 99,7
521
0,3
201 157 100
195 780 90,2
17 388
8,0
3 321
1,5
216 489 99,8
532
0,2
217 021 100
198 727 89,6
18 855
8,5
3 574
1,6
221 156 99,8
561
0,2
221 717 100
201 325 89,1
20 135
8,9
3 929
1,7
225 389 99,7
586
0,3
225 975 100
204 431 88,6
21 322
9,2
4 288
1,9
230 041 99,7
627
0,3
230 668 100
228 975 88,8
23 646
9,2
4 618
1,8
257 239 99,7
671
0,3
257 910 100
289 981 89,8
26 752
8,3
5 439
1,7
322 172 99,7
831
0,3
323 003 100
335 929 91,2
26 463
7,2
5 071
1,4
367 463 99,8
766
0,2
368 229 100
337 011 91,9
24 457
6,7
4 657
1,3
366 125 99,8
745
0,2
366 870 100
338 093 92,3
23 405
6,4
4 266
1,2
365 764 99,8
702
0,2
366 466 100

Източник: НСИ и собствени изчисления.
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Паралелно с броя на заетите в стопанските
предприятия се анализира и производителността на труда. Може да се направи извод, че производителността на труда на заетата работна
сила в българските микро-, малки и средни
предприятия е под нивото на големите. Найнисък е показателят в микропредприятията. По
данни на НСИ от 2005 г. производителността на
труда в МСП започна да се повишава. През
2010 г. е с 4,1 пъти по-висок в микропредприятията, с 3,3 пъти при малките, а при средните
нараства с 3,1 пъти. Въпреки наблюдаваната
положителна тенденция през последните години
в изменението на показателя, той отразява все
още ниската им конкурентоспособност.
Нормата на печалба от осъществяваната
дейност се характеризира с няколко особености
в различните размерни групи стопански предприятия. Изменението на този показател от 2001
г. до края на изследвания период – 2011 г., доказва наличието на положителна връзка между
него и равнището на производителност на труда. Най-ниска е производителността на труда в
микропредприятията. С нарастването на размера на предприятието се повишава и рентабилността от стопанската дейност. От своя страна
това, обуславя и по-ниската норма на печалба
общо в ММСП (12%) спрямо големите предприятия (15%) като цяло.
За инвестиционната активност на стопанските предприятия у нас от значение е реализираната годишна чиста печалба. Анализира се динамиката на показателя за изследвания период
(табл. 3.) В началото на периода печалбата на
зает е средно 1800 лв. или малко над 16 хил. лв.
за едно микропредприятие. През 2010 г. печалбата нараства с 4,9 пъти или възлиза на 8 800
лв. на зает и 79 хил. лв. средно на предприятие.
При малките предприятия в страната също се
наблюдава постепенно увеличаване на годишната печалба. Темпът на нарастване на показателя в началото на периода е по-малък, след
което се установява сравнително по-голям годишен ръст на печалбата. При тази динамика
чистата печалба за 2010 г. е 4,6 пъти по висока
или от 2,4 хил. лв. нараства на 11,2 хил. лв. на
един зает. За средните предприятия у нас за
периода 2001-2003 г. печалбата на едни зает е

равна на тази в малките предприятия. От 20042010 г. чистата печалба в тази размерна група
предприятия се увеличава, като първоначално
нарастването е по-високо, след което в края на
периода започва да намалява. За 2010 г. средния размер на печалбата на един зает е 11,6
хил. лв. или с 4,8 пъти по висока спрямо 2001 г.
От сравнението на големите предприятия с
ММСП у нас за изследвания десет годишен период се констатира почти двойно по-висока ежегодно чиста печалба на един зает. Тези резултати може да се обяснят с по-големите икономии от мащаба и значително по-добрата квалификация както на заетия управленски и изпълнителски персонал.
Изводът от направения анализ е, че значително по-малка е получената печалба на един
зает в микро-, малките и средните предприятия
спрямо големите. Това от своя страна намалява
техните възможности за инвестиции и понижава
адаптивността им към изискванията на пазара.
Последното е пречка за развитието на ММСП и
достигането темповете на същите в другите европейски страни.
Задълженията на стопанските предприятия у
нас към 31.12.2010 г. нахвърлят 157 млрд. лв.
Същите в сравнение с 2005 г. са нараснали с 91
млрд. лв., а при съпоставка с 2009 г. те се увеличават с 8,95 млрд. лв. Отнесени тези суми
към размера на БВП за 2005 г., на един лев БВП
се падат 1,47 лв. фирмени задължения, а за
2010 г. тази сума достига 2,30 лв. задължение
на един лев БВП, или се е увеличила с 46% [8].
От съпоставката на видовете задължения се
установява, че най-голям относителен дял са
тези към банките. За 2010 г. те представляват
29,5% с процент по-малко от 2009 г. Нарастването на задълженията към банките, паралелно с
другия важен индикатор – размер на проблемните кредити, поражда въпроси, свързани с увеличение на риска в икономиката и покачване на
лихвените проценти. След спада на лошите и
преструктурирани кредити на стопанските предприятия през 2007 и 2008 г., през следващите
години те нарастват както следва: до 10% в края
на 2009 г.; до 19,4% в края на 2010 г., през октомври 2011 г. техният размер достига 23,4%.

Табл. 2. Брой предприятия и заети лица в България и ЕС-27 към 01.01.2009 г.
Размерни категории предприятия
МярПоказател
Общ брой
ка
Микро
Малки
Средни
ММСП общо
1. Предприятия
България
брой
323 003
289 981
26 752
5 439
322 172
Отн. дял
%
100
89,8
8,3
1,7
99,7
ЕС-27
%
100
91,8
6,9
1,1
99,8
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Големи
831
0,3
0,2

РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В МСП В БЪЛГАРИЯ

Показател

Мярка

2. Заети лица
България
брой
отн. дял
%
ЕС-27
%
3. Среден брой заети
България
брой
ЕС-27
брой

Микро

(продължение)
Размерни категории предприятия
Малки
Средни
ММСП общо
Големи

2 064 627
100
100

532 745
25,8
29,7

449 032
24,2
20,7

499 464
24,2
17,0

1 531 198
74,2
67,4

533 429
25,8
32,6

7,5
6,4

2,2
2,1

20
19,4

98,3
100,3

5,5
4,3

689
1010

Общ брой

Източник: НСИ и собствени изчисления.

Табл. 3. Чиста печалба на зает по размерни групи предприятия в България, 2001 - 2010 г. (хил. лв./зает)
ГодиСредно на предРазмерни групи стопански предприятия
на
приятие
Микро
Малки
Средни
Общо ММСП
Големи
2001
1,8
2,4
2,4
2,2
4,2
2,7
2002
2
2,6
2,6
2,4
4,2
2,8
2003
1,8
2,8
2,8
2,4
6,2
3,2
2004
2,5
3,6
4,4
3,4
9,5
4,7
2005
3,2
4,7
5,9
4,5
11
6
2006
4,6
6,3
6,5
5,7
14
7,6
2007
6,8
8,6
9
8,1
16,6
9,9
2008
7,4
9,4
9,8
8,8
18,3
10,8
2009
8,1
10,3
10,8
9,7
20
11,9
2010
8,8
11,2
11,6
10,5
21,8
12,9
Източник: НСИ и собствени изчисления.

Изводи и препоръки
От анализа на състоянието на стопанските
предприятия в страната, може да се направят
следните по-важни изводи.
ММСП са гръбнак на българската икономика,
но те все още не са достатъчно устойчиви в
развитието си, следствие от ниското качество на
заетата работна сила, незадоволителната производителност на труда и недостатъчната генерирана чиста печалба.
За да се „изправят на крака” болшинството от
микро- и малките фирмите у нас се нуждаят от
кредити. Без кредити няма как да се модернизират технологиите, да се повиши производителността на труда.
Просперитет и развитие има този бизнес,
който „системно открива и оползотворява своя
потенциал”. Заплахите и слабите страни показват в какво да се търси бизнес-потенциалът.
Превръщането им от проблеми във възможности е ключът към успеха. В основата на това стои
главно промяната в мисленето и поведението
на управляващите предприятието, посочва П.
Дракър. Основавайки се на схващанията на
Дракър [9] за превръщането на слабите страни
на ММСП у нас във възможности, някои от основните подходи са:
- За повишаване на инвестиционната активност на българските предприятия е необходимо да се повиши тяхната ефективност.
Това се свързва с производство на толкова
и такива продукти/услуги, за които има из-

-

-
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годно пазарно търсене, както на вътрешния
пазар, така и на външния. Подобна цел може да се реализира чрез проучване на пазара и преструктуриране на дейността. Диверсификацията на стопанската дейност позволява да се намали зависимостта от ограничен брой пазари и потребители. Тя може да
послужи и като средство за разработване на
нови продукти и услуги, които липсват на пазара, ако същите има потребителско търсене.
За постигане на по-голяма иновативност
българските предприятия трябва да търсят
по-тясно сътрудничество със сродни или поголеми предприятия от други държави от ЕС.
Подобно коопериране под различни форми
не само предоставя възможност за внедряване на чуждия опит, но и за достъп до външния пазар.
Всяка промяна в пазарната среда може да
породи дисбаланс между размера на предприятието (микро, малко или средно) и пазарните изисквания. Подобен дисбаланс
може да се разглежда и като възможност. В
подобен случай решението не е да се разширява и увеличава размера на съществуващото предприятие, а възможно е и сливането, партньорството или създаването на
смесено предприятие. Икономическият размер на предприятията в различните отрасли
варира под влиянието на степента на развитие на използваните технологии, на изиск-

Тодорка Атанасова, Надка Костадинова

вания на пазара и др. Погрешно избрания
размер (малък, среден или голям) на осъществяваната дейност води до загуби. Затова размерът на предприятието трябва да се
съобразяв с детерминиращите го фактори.
- Стандартизацията на производството създава една стабилна рамка, в която предприятията да работят. През последните години
се забелязва нарастване на броя на предприятията, въвели международно признати
стандарти, но все повече трябва да се увеличава техният дял.
Не винаги е възможно слабите страни и заплахите да се превърнат във възможности, но
както казва Дракър „по-изгодно е да се възползваш от новата тенденция, отколкото да се
мъчиш да я пребориш.”

3.
4.

5.
6.

7.
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IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES AT MSE IN
BULGARIA
Todorka Atanassova, Nadka Kostadinova
Тrakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The successful development of the economic activities is of essential importance under the conditions of a global
economic crisis. To a great extent this refers to the economic parameters of economic units built: micro-, small, medium
and large enterprises. During the first decade of the 21st century MSME have not only been the backbone of the European economy, but they have already become the one of Bulgarian economy too. The present analysis focuses on the
main problems the economic enterprises face in their functioning by laying emphasis on their size differentiation. The aim
of this study is to investigate and analyze the economic parameters of economic enterprises in Bulgaria on the basis of
their differentiation according to size groups and economic sectors as well as to present the guidelines for their sustainable development. To achieve the goal, mentioned above the following tasks have to be solved: to reveal the immanent
nature of the economic enterprise as an entry-exit system with its constituting elements and the subordination between
them; to analyze the economic parameters of economic enterprises in Bulgaria on the basis of their size differentiation. in
different economic sectors; to formulate guidelines and suggestions for sustainable development of the economic enterprises. The economic parameters of economic enterprises have been analyzed in the 2001-2011 period framework according to the availability of statistical data and their comparability for the period. The observation indicators are completed by our own studies.
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ПЕРПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
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Икономически университет, Варна
Резюме
В периода на преход от тежка икономическа и финансова криза, към неизменно следващата я рецесия, е
важно да направим сериозна равносметка, своеобразна ревизия на случващото се, за да можем да очертаем
бъдещите перспективи за устойчивост на бизнеса. Това се налага най-вече, за да не се допусне икономиката да
изпадне в депресия, последиците от която ще са силно критични за националната икономика и бизнес. Друга
важна причина, за подобен анализ на ситуацията е да се покажат грешките допуснати при управлението на икономическите процеси, на национално, фирмено и лично равнище, за да не допускаме тяхното повторение. Ето
защо, основната цел, която си поставяме с настоящата статия е да се опитаме да очертаем състоянието на индустриалния сектор в България, за да можем да предложим концептуална рамка за устойчивото му излизане от
кризата и бъдещо възходящо развитие и не на последно място, пакет от принципни мерки и действия за малкия
и среден бизнес, който е най-силно засегнат през последните 3–4 години. В настоящото изследване, ще прилагаме методи от статистическия анализ, метод на сравнението и др. Въз основа на получените резултати, ще се
опитаме да предпишем рамкова програма за справяне с последиците от кризата, която да бъде обект на критики,
коментари и развитие, с цел постигане на реални резултати в българските индустриални предприятия.
Ключови думи: икономическо развитие, индустриален бизнес, управление, устойчивост, икономика.
Key words: economic development, industrial business, management, stability, economics.
JEL: L11, M21, O11, O12.

очертаем проблемите в нашата, Българската
икономика и в частност в индустриалния сектор,
който според нас е „гръбнакът” на всяка силна
икономика и на тази основа, чрез провокация на
мисленето да се опитаме да очертаем мерките,
не как да излизаме от кризите, а как да контролираме процесите водещи до тяхното възникване и последващо разрастване. За мнозина, това
е твърде амбициозна цел, но в нея е скрита
друга, по-съществена според нас, да провокираме вниманието на научната и политическата
общност, към открита критика и дебат в търсене
на възможности всичко това да се случи.
„Глобалната финансова криза започва през
2007 г. в САЩ с най голямата криза на недвижимите имоти от времето на световната икономическа криза от края на 20-те години на ХХ в.
Тя обхваща, с ускоряващи се темпове, всички
сегменти на финансовите пазари на САЩ и се
пренася във финансовите пазари в развитите
страни.” [1]. С това кратко описание, екип учени
казва на кратко всичко онова, което се случи и
продължава да притеснява световната икономическа общност. На пръв поглед изглежда някак просто, ясно и кратко. Дали обаче, зад това
„очевадно” описание не се крие процес по страшен от вълна „цунами” или падащ метеорит.
Това ще каже икономическата история.
Като основни причини, посочвани в различни
правителствени и държавни доклади, на страните, както от стария континент така и отвъд
океана, се посочва експанзивното развитие на

Увод
От 2008 г., под влиянието на връхлитащата
ни от САЩ и Западна Европа вълна на световната икономическа криза, се зароди модерната
тенденция за търсене на възможности за възможните изходи от нея. Появиха се множество
публикации, чиято основна цел беше да ни научи на т.нар. „антикризисно управление”. За съжаление, значителна част от тях насочват вниманието не към причините за възникването на
кризата, а по скоро към това как да оцелеем по
време и как да продължим след нея. За такова
поведение, българският народ казва „когато
колата се обърне ... пътища много”. Малцина
бяха онези, които се опитваха да насочат вниманието към случилото се, защото задълбоченият анализ и оценка на причинителите и обстоятелствата довели ни до това състояние на
световната икономика, могат да бъдат ключа
към правилното „антикризисно управление”,
което е свързано преди всичко, с недопускане
на възникването на икономическа ситуация с
подобни разрушителни последствия. По този
въпрос също беше казано много през изминалите години, но то някак си остана в сянката на
проблемите и желанието на общността на консултантите, да съветват как да оцеляваме - до
следващата криза.
Нямаме илюзията, че с подобна публикация
ще решим проблемите на световната икономическа общност, не си поставяме такива грандиозни цели. Това, към което се стремим е да
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финансовите пазари в глобален аспект. Финансовите институции се надпреварваха десетилетия да участват и допринасят за т. нар. „ръст” на
икономиките, кредитния пазар се оказа силно
либерален, като основното оправдание за това
беше „повишаваме потреблението, следователно и растежа на икономиката”. Подобна, но вече
антикризисна мярка се прокламира и днес.
По общия поглед на причините, които предизвикаха краха на световния икономически
модел показва, че стремежите на държавите от
световния икономически елит постоянно да подхранват консуматорската жажда на хората, ни
превърна не в общност от потребители на блага
за живот, а в общност от „потребители наркомани” живеещи, за да купуват. Твърдението, че
чрез стимулиране на потреблението, се стимулира икономиката е безспорно, но струва ми се,
трябва да направим разлика кое точно потребление и в какви размери трябва да стимулираме. Защото чрез потреблението на стоки и услуги от внос, коя икономика стимулираме? До къде
би стигнала икономика, насочена към стимулиране на кредитирането за потребление на блага
от внос? Ето този ключов за развитието на икономиката на дадена страна въпрос трябва да
поставим за обсъждан днес в България.

български експерти в различни сфери на стопанския и социалния живот, правиха плахи опити да очертаят стратегията (пътят), по който
трябва да се развива българската икономика.
Определиха се приоритетни за България сектори, които обаче не можаха да се превърнат в
така желаният от всички „двигател на Българската икономика” – става дума за земеделието и
туризма.
Къде в действителност се крият проблемите?
Отговорът на този въпрос може да се открие
при един ретроспективен анализ на случващото
се през последните години. Те (годините) бяха
белязани от редица събития, които даваха надежда за нещо добро, но в действителност са
белязани от мерки, чийто ефект е по-скоро краткосрочен и както можем да отбележим сега от
позицията на изминалото време - не ефективен.
Нека направим един обикновен анализ на показателите, които се считат за водещи по отношение състоянието на икономиката.
2.1. Изменение на БВП на България през анализирания период 2003-2011 г.
Считаме избрания период за достатъчен, тъй
като той е белязан от управлението на последните три правителства.
През периода 2003–2011 г. се забелязва ясна
тенденция на нарастване на величината на
брутния вътрешен продукт. Тази тенденция е по
осезаема през първата половина до 2007, като
тя се запазва и през първата „официална” година на криза 2008. Това се дължи на факта, че
както отбелязахме в началото на настоящата
публикация, процесите на разгръщане на кризата от САЩ, към Европа и в частност към малките икономики се забави с повече от половин
година. В крайна сметка, ако се позовем на статистическата информация, с която разполагаме,
можем да кажем че въпреки известния спад
през 2009 г.

1. Теза
Основната теза, която защитаваме по отношение на перспективите за устойчиво развитие
на икономиката е, че тя се корени в индустриалното производство, поради което е важно да
преформулираме държавните си приоритети,
както и да променим действащия либерален
икономически модел в България, чрез развитие
на политика за развитие на производството и
значителна регулация на икономическите процеси.
Тази наша теза освен от редица икономисти
(Илиев, Й., Велев, М. и др.) се подкрепя и в обръщението на Президента на България към
нацията, в което господин Плевнелиев заявява,
че „Богатството се постига не с магия, а с инвестиции, с работа и производство”. Тук може би е
важно да добавим и иновации. За всичко това,
обаче държавата е важно да осигури условия.
2. Състоянието на българската икономика
Тежката икономическа ситуация в нашата
страна не е от днес, дори не е от вчера. Тя е
резултат от опитите на цяла „плеяда дейци на
родния преход” към пазарна икономика, чиято
основна цел е „в хаос да се преразпределя
държавното до скоро имущество”. За съжаление, този „хаос” се превърна в начин на живот и
управление вече няколко десетилетия. След
1990 г. много български правителства, много

Фиг. 1. БВП - производствен метод за периода
2003 - 2011 г.

В България величината на БВП продължава
да бележи ръст. Това поражда следните няколко въпроса [2]:
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-

можe ли да се съди по динамиката на
БВП за благосъстоянието на държавата и
населението, като цяло;
- оправдано ли е доверието в този показател, като средство за определяне на икономическото състояние на дадена страна;
- методиката използвана за определяне на
този брутен продукт, чрез т.нар. брутна
добавена стойност, дали показва реално
икономическия растеж.
Надяваме се отговорите на тези и други въпроси, които ще възникнат при по нататъшните
разсъждения, да бъдат открити, ако не от нас,
то от други наши колеги.
Обстойният преглед на БВП в структурно отношение, (ще представим информация за структурата на БВП чрез приноса на отделните сектори в брутната добавена стойност) има за цел
да подкрепи нашата основна теза. Това се налага, предвид факта, че според нас проблемът на
съвременния икономически модел на България
е в ясно очерталата се абдикация на държавата
от сектор промишленост, който се явява според
нас основен източник на реален растеж.
Информацията на НСИ за периода от 2003 г.
до 2011 ясно показва, че делът на индустриалния сектор в БДС показва ясно изразена тенденция към покачване до 2007, като делът му
тогава достига 24% от БДС. През 2008 г. този
дял спада до 22%, за да се задържи постоянен
до 2010 г. Ръстът на делът на индустриалният
сектор през 2011 г. е забележителен с цели 3% ,
до 25% от БДС. Не стои така въпросът с други
сектори на икономиката, в които през последните десетина години приоритетно се вляха значителни инвестиции или субсидии. Строителството достига своя пик в БДС в средата на анализирания период 2006–2008 г. с едва 9% от общата стойност. В края на 2011 г. неговият дял е
едва 6%. Подобна е ситуацията и в селското
стопанство, плавна тенденция към спад от 10%
от БДС в началото на периода до 6% през 2011
г. Търговията макар и със сравнително постоянен принос все пак бележи лек спад от 22% в
началото на периода до 20 % в неговия край.
Според някой автори [4] в анализираният период индустрията се превръща във водещ за
развитието на икономиката сектор, което се
явява в подкрепа на нашата теза.
Въз основа на тези официални резултати,
както и предвид факта, че Брутната добавена
стойност общо за икономиката се е повишила
малко повече от 2 пъти от 2003 до 2011 г. Можем да твърдим, че значителен принос за това
имат не сочените за приоритетни сектори на
икономиката, а индустрията, която със своите

проблеми и недостатъци е водещият икономически сектор в България.
Особено важно е да отбележим, че евентуален ръст в сферата на търговията, по наше
мнение, генерира в значителна степен БДС със
съмнителен ефект за икономическия ръст, защото тя се дължи предимно на препродажбата
на вносни стоки.
2.2. Изменение на външнотърговското салдо
през анализирания период 2003-2011 г.
В развитие на тезата за доверието, което
трябва да имаме на БВП, като измерител на
благосъстоянието на държавата се явява информацията за външнотърговския баланс на
България през анализирания период. Очевидна
е тенденцията за сравнително постоянен плавен ръст на износа. От 2003 до 2011 г. износът
на стоки от България е нараснал малко повече
от 3 пъти. Известно колебание забелязваме,
само през 2009 г. когато той бележи спад спрямо предходната година. Основните търговски
взаимоотношения за реализация на български
стоки извън пределите на страната ни са със
страните от ЕС. Страната ни почти не изнася
стоки за страните от Африка и Азия, въпреки
несполучливите опити на много правителства за
възстановяване на търговските отношения с
държави от тези региони.
Въпреки този положителен за икономиката
ни знак, можем да отчетем и негативната тенденция на значително завишаване на вноса.

Фиг. 2. Стокообмен на България за периода 20032011 г.

Въпреки че вносът в страната значително
изпреварва износа, като това най-осезаемо се
забелязва през 2008 г., когато отрицателния
баланс приближава заплашителните размери от
почти 20 млрд. лв., общото нарастване на вноса
за анализирания период е около 2,5 пъти. Най чувствително е намалението на вноса през последните три години на периода, което може да
се дължи на две основни причини:
- значителното намаляване на покупателната способност на българските граждани;
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-

значително намалялото инвестиционно
потребление от страна на българските
компании, породено от несигурността в
годините на криза.
Това в действителност са и двата аспекта на
потреблението, върху които трябва да обърнем
особено внимание, когато разискваме перспективите за развитие на икономиката и в частност
на индустриалния сектор, като нейния основен
двигател. Популистките изказвания на много
политици, за необходимостта от стимулиране на
потреблението, като лекарство за излизане от
кризата е добре звучащо клише, което обаче
може да доведе след себе си значителни негативни последици за и без друго крехката, на
моменти дискусионна икономическа стабилност
на нашата страна.

Чуждестранните преки инвестиции в сектор търговия също са с близък до далекосъобщенията
процент около 17% за анализирания период.
Подобна е ситуацията в сферата на операциите
с недвижими имоти около 18% за годините на
разглеждания период. Заключението, което може да се направи от тези резултати е, че в българската икономика е по-атрактивно да се инвестира в непроизводствената сфера.
Изнесените данни, насочват към заключението, че в българската икономика се инвестира
преди всичко в сектори, където се очаква бърза
и можем да кажем сигурна възвращаемост. Разбира се както подчертава проф. Георгиев, „инвестициите са като водата, текат в тази посока,
в която има условия за тяхното безпрепятствено
преминаване и възвръщане”. Безспорно това
твърдение е вярно, но то поражда и много въпроси по отношение на провежданата политика и
желанието на правителствата в България за
реален растеж и просперитет.

2.3. Изменение на преките чуждестранни инвестиции за анализирания период 2003-2011 г.
Поради значителните промени, които настъпват в нашата страна след присъединяването
й към ЕС, информацията отнасяща се до преките чуждестранни инвестиции е поднесена в
щатски долари до 2006 и в евро след това. Поради тази причина, а и във връзка със защита
на нашата основна теза, ще разгледаме относителния дял на чуждите инвестиции в секторите
на промишлеността (като цяло) спрямо общия
им размер.
Показателен е фактът, че в началото на анализирания период (2003 г.) делът на инвестициите в производствените сектори на българската
икономика заемат над 50% (според данните на
официалната статистика). В последствие, чуждите инвестиции започват плавно да намаляват,
докато достигат малко под една трета към 2007
и се запазват относително постоянни до края на
анализирания период. В тези около 30% чужди
инвестиции се включват почти всички подсектори, които можем да обобщим под категорията
индустрия - добивна, преработваща, обработваща, химическа, хранително-вкусова, енергетика и др. Трябва да отбележим и факта, че в
посочения процент в някой от годините се
включват и инвестициите от закупените по това
време Енергоразпределителни дружества, спрягани толкова много през последните години. За
съжаление, те не са в производствената сфера,
но обобщенията на НСИ ги включват към сектор
енергетика, което ни дава основание да твърдим, че преките чуждестранни инвестиции в
производствените сектори са значително по
ниски.
Като една кратка съпоставка, в сектор далекосъобщения инвестициите през периода 20072011 са 18% от общите чуждестранни инвестиции, а делът на този бизнес в БВП не е голям.

2.4. Тенденции в развитието на трудовия пазар за периода 2003-2011 г.
Още в началото на 90-те години на ХХ век,
когато в България настъпиха значителни политически, икономически и социални промени,
пазара на труда стана силно чувствителен към
колебанията, както на местната, така и на световната икономика. Тази тенденция ясно се забелязва и в момента. В подкрепа на това е
плавният ръст на заетите лица в годините преди
световната финансова и икономическа криза.
Ръстът на заетите лица на годишна база в периода от 2003–2008 г. е между 1% и 5% на годишна база. През годините на кризата 20092011 година се очертава ясно негативната тенденция за намаляване броя на заетите лица с 37% на годишна база.
Въпреки ръста на безработните лица през
последните години, делът на трудещите се в
производствения сектор отново е най–
значителен. През периода на анализа делът на
наетите в индустриалния сектор се движи между 25-33%. Като тенденцията към намаление е
през последните години.
Интересна, дори можем да кажем комична
тенденция се наблюдава при данните за хората
които губят работата си. Оказва се, че по официални данни, делът на квалифицираните и
нискоквалифицираните работници и служители
намалява, т.е. фирмите се отървават най-лесно
от тези категории. Въпреки кризата, обаче, се
наблюдава ръст при управленските кадри.
Негативните тенденции в българската икономика, поражда значителни социални сътресения. Проблемите са много и направеният анализ
в действителност е само, повърхността на об-
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щата картина, т.е. това е крайният резултата от
случващото се.
Направеният преглед на икономическата обстановка в страната, резултатите от анализираните икономически показатели ни дават основание да подкрепим своята основна теза, че икономическият растеж на страната може да се
постигне чрез промяна в приоритетите на страната и ориентация към производството.

повишаване на технологичния потенциал на
индустриалните фирми.
4. Перспективи пред българската индустрия.
В какво се състоят перспективите за постигане на устойчив индустриален (икономически)
растеж?
Първата стъпка към осигуряване на индустриален растеж ще бъде постигнат преди всичко
чрез промяна на приоритетите за развитието на
отделните сектори на икономиката. На равно
със считаните за ключови за Българската икономика сектори земеделие и туризъм трябва да
се нареди и производството.
Акцентът трябва да се постави не на ниско
технологичното, трудоемко и ресурсоемко производство, а на развитие на иновациите и развойната дейност. Индустриален растеж може да
се постигне и чрез продажбата на научни и развойни постижения в този сектор. Тази перспектива е постижима чрез развитие на връзките
наука – практика и стимулиране от страна на
държавата на бизнес организации, които създават и развиват научен и технологичен потенциал. Необходими са квалифицирани кадри, ангажирани мениджъри и достатъчно ресурси – човешки и финансови, за да се постигне устойчивото качествено развитие [6]. Предимствата на
подобна политика е, че чрез подобни инициативи в Българската икономика ще остават много
млади учени, които ще съдействат за иновации
в бизнеса и развитие на икономиката чрез тях.
Изграждането на дългоочакваното електронно правителство също е в основата на решаването на значителна част от проблемите на българския бизнес. Основните му предимства са:
намаляване на сроковете за обслужване на
бизнеса, намаляване на възможността за корупция, намаляване на негативното влияние на
концентрацията на държавни институции в столицата на държавата.

3. Проблемите
Очертаването на проблемните области пред
българската индустрия е трудна задача, с която
през годините са се занимавали редица учени в
България. Провеждани са редица научни форуми имащи за цел да намерят адекватно решение за постигане на устойчив индустриален растеж, но за съжаление, резултатите от тях не
постигат желаната от всички в гилдията публичност. Основните проблеми свързани с невъзможността да се постигне устойчив икономически растеж на икономиката могат да се обобщят
до:
- липса на целенасочена държавна политика за насърчаване на инвестициите в
реалното производство;
- абдикация на държавата от редица контролни и регулаторни функции, касаещи
ключови за икономиката дейности;
- вменяване в продължение на години, че
основно конкурентно предимство на България е ниската цена на труда. В резултат, на което сме най-бедната страна в
ЕС;
- не се стимулира отделянето на собствеността от управлението;
- ниска или недостатъчна квалификация на
човешките ресурси, породена както от
незаинтересоваността и нежеланието на
хората за развитие, така и от липсата на
адекватна намеса на бизнеса в образованието и стимулирането на хората;
- липса на желание от страна на бизнеса
за научноизследователска и развойна
дейност, съчетана с липса на държавни
стимули за подобни действия;
- липса на комплексно обслужване от
страна на държавни институции, включително чрез интернет на бизнес организации.
- политически натиск към бизнеса във
връзка с реализацията на различни проекти и инициативи;
Желанието на всички за повишаване стандарта на живот, устойчивост на икономиката и
постигането на траен растеж, преминава през
изграждането на цялостна политика за развитие
на реалното производство, чрез дейности за

В заключение е важно да отбележим, че
проблемите на икономиката са сериозни и те се
коренят в либералния икономически модел,
прокламиран от световния икономически елит.
Осъзнаването на проблема е първата стъпка
към неговото решаване. Очертаването на очевидното и пристъпването към изпълнение на
мерки основани на здравия разум са ключът към
просперитета на държавата – всичко останало е
популизъм.
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PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTOR IN
BULGARIA
Yordan Ivanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
At the end of stage of deep economic and financial crisis which is always followed from recession, it is very important
to make a serious assessment, a kind of revision of what had been, because we have to outline the perspectives for
sustainability of the business. This is necessary to prevent from depression, which will have very critical and negative
effect to the national economy and business. Second we make such analysis because it is shown us the mistakes committed in the management of economic processes at the national, corporate and personal level and prevent us against
their recurrence. Therefore, the main goal that we set in this paper is to try to outline the condition of the industry in Bulgaria, and then we can offer a conceptual framework for sustainable exit and future upstream development and finally,
we will try to propose principles and actions for small and medium businesses, which were most affected in the last 3-4
years. We use a statistical analysis, comparison analysis and etc. in this article. This Framework has to be subject to
criticism, comments and Development in order to achieve real results in the Bulgarian industrial enterprises
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МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
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Резюме
В съвременната икономическа литература съществуват множество спорни аспекти по отношение на приложната количествена оценка на динамичните способности. Въпреки засиления интерес и множеството научни публикации, насочени към теоретично и емпирично изследване на динамичните способности, все още липсва утвърден и общоприет модел за оценка на тяхното равнище. Това в значителна степен ограничава възможностите
за целенасоченото им приложение в практиката на българските индустриални предприятия. В тази връзка целта
на настоящата статия е да бъде предложен модел за управление на динамичните способности, с оглед поддържане на устойчива конкурентоспособност в дългосрочен план. Посочената цел може да бъде декомпозирана на
следните изследователски задачи: 1) идентифициране на основните индикатори, характеризиращи равнището
на развитие на абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните способности; 2) извеждане на
система от показатели за оценка на равнището на динамичните способности; 3) разработване на методика за
оценка на равнището на динамичните способности; 4) представяне на указания за анализ и интерпретация на
получените резултати. При решаването на поставените задачи са използвани следните изследователски методи:
сравнителен анализ, контент анализ, експертна оценка, дискусии във фокусни групи и др.
Ключови думи: динамични способности, конкурентни предимства, конкурентоспособност.
Key words: dynamic capabilities, competitive advantage, competitiveness.
JEL: L25, О47.

за целенасоченото им приложение в практиката
на българските индустриални предприятия.
В тази връзка целта на настоящата статия е
да бъде предложен модел за управление на динамичните способности, с оглед поддържане на
устойчива конкурентоспособност в дългосрочен
план.

Увод
Сложната и динамична икономическа реалност изправя българските индустриални предприятия пред нови предизвикателства за търсене
на възможности за поддържане на устойчива
конкурентоспособност. Интензивните промени
във външните условия, както и силите, зараждащи се вътре в предприятията, налагат бързи
и управляеми реакции в отговор на новите изисквания. Устойчивостта на конкурентоспособността на предприятието се определя от способността му непрекъснато и балансирано да
управлява своите конкурентни предимства.
Именно посредством динамичните способности
предприятието придобива нови и развива съществуващите ресурси с цел създаване на нова
стойност, като по този начин постига и поддържа нови форми на конкурентни предимства. Динамичните способности оказват съществено
влияние върху скоростта и степента, в която
специфичните ресурси и способности се привеждат в съответствие с изискванията на конкурентната среда, докато същевременно я моделират. В основата на практическата приложимост на концепцията „динамични способности” е
възможността за измерване на тяхното равнище.
Въпреки засиления интерес и множеството научни публикации, насочени към теоретично и
емпирично изследване на динамичните способности, все още липсва утвърден и общоприет
модел за оценка на тяхното равнище. Това в
значителна степен ограничава възможностите

1. Обща характеристика на модела за управление на динамичните способности
Основополагащо за разработването на модел за управление на динамичните способности
на предприятието е въвеждането на работно
определение за динамични способности. Като
се имат предвид представените в литературата
дефиници [2, 3, 5, 6, 7] считаме, че динамичните
способности обхващат способността на предприятието въз основа на усвоеното познание,
целенасочено да създава модели на дейност,
осигуряващи стратегическа гъвкавост, водеща
до поддържане на съответствие между ресурсната база и външната среда, с цел управление
на динамиката в конкурентните предимства.
Няма съмнение, че за да бъде успешно управлението на динамичните способности, то те
най-напред трябва точно да бъдат измерени. В
тази връзка в основата на предлагания модел е
заложено разбирането, че оценката на равнището на динамичните способности трябва да се
извършва с използването на система от показатели, които да измерват постигнатите равнища
на комплекс от индикатори, характеризиращи
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всеки един от елементите, изграждащи сложната и многоаспектна същност на динамичните
способности. По такъв начин става възможно
обективното оценяване на тяхното равнище,
след което получените резултати подлежат на

съответен анализ и интерпретиране. Така, че е
целесъобразно моделът за управление на динамичните способности да бъде изграден от три
етапа (фиг. 1).

I ЕТАП

Определяне на система от показатели за оценка равнището на динамичните способности





Набиране на информация от вторични източници
Съставяне на подробен списък с изходни променливи въз основа на контент анализ
Избор на индикатори, характеризиращи динамичните способности;
Проектиране на система от показатели въз основа на експертна оценка

III ЕТАП

II ЕТАП

Методика за оценка на равнището на динамичните способности
 Набиране на необходимата информация от първични и вторични източници
 Определяне на стойностите на показателите за оценка на всеки един от индикаторите на динамичните способности; превръщане на стойностите на индикаторите в бални оценки
 Определяне на стойностите на индикаторите
 Определяне на обобщаващи бални оценки на равнището на развитие на елементите на динамичните способности
Анализ и интерпретация на резултатите



Оценка на отклонението от оптималното равнище на динамичните способности
Разработване на насоки за повишаване на равнището на динамичните способности

Фиг. 1. Основни етапи

Основното съдържание на първия етап е
идентифициране на система от показатели за
извършване на оценка на равнището на динамичните способности в предприятието. За целта
е необходимо набиране на информация относно
показателите за оценка. Използвани са различни първични и вторични източници: научни публикации в областта на динамичните способности; специализирана литература в областта на
динамичните способности; дискусии във фокусни групи.
За обработване на информацията от посочените вторични източници е използван методът
на контент анализа. В резултат на приложението му са идентифицирани основните показатели
за оценка на равнището на динамичните способности, използвани в предходни научни изследвания.
След последващо прецизиране, тези показатели са необходима основа за извеждане на
индикатори и селекция на показатели от фокусните групи, на базата на които е разработена
системата от показатели за оценка на равнището на динамичните способности.
На втория етап се оценява достигнатото
равнище на динамичните способности в предприятието. За целта се извършва набиране на
информацията, необходима за осъществяване
на оценката; определяне на стойности на показателите за оценка на всеки един от индикаторите; превръщане на стойностите на всички показатели в бални оценки; определяне на стой-

ности на индикаторите и на тази основа изчисляване на обобщаващи бални оценки на равнището на развитие на елементите на динамичните способности. Стойностите на балните оценки
варират в интервала от 1 до 7, като най-ниската
бална оценка 1 показва много ниско равнище, а
най-високата 7 – отлично състояние. Основен
резултат от този етап е извеждането на синтезиращ индикатор на динамичните способности.
На третия етап се разкриват резерви за повишаване на равнището на динамичните способности. За целта се оценява както отклонението от оптималното равнище, така и причините
за това и на тази основа се предлагат насоки за
тяхното усъвършенстване.
2. Определяне на система от показатели за
оценка на равнището на динамичните способности
Индикатори за оценка на равнището на динамичните способности
Динамичните способности имат комплексна и
многопластова същност, създаваща сериозни
затруднения при тяхното измерване. Основният
проблем произтича от трудностите при определяне на надеждни индикатори, които не само да
описват същностните характеристики на абсорбативните, интегративните, координативните и
иновативните способности, но и в зависимост от
своето равнище да определят и степента им на
развитие. Правилното определяне на индикаторите е от решаващо значение както за измерва-
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нето, така и за насочването към приоритетите в
управленските действия.
Динамичните способности са уникални за
всяка една стопанска организация. Тази уникалност произтича от специфичното комбиниране
на техните елементи, определящи способността
на предприятието да осигурява съответствие
между ресурсната си база и изменящите се характеристики на външната среда. Същевременно, въз основа на степента на развитие на тези
елементи, може да се съди за равнището на
притежаваните динамични способности. С оглед
на това считаме, че изследването трябва да се
основава на анализиране на изграждащите ги
елементи. В тази връзка за диагностициране на
характеристиките на динамичните способности
усвояване на ресурси

и оценка на тяхното състояние е необходимо да
се използва система от индикатори, измерващи
степента на развитие на абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните
способности в изследваните предприятия.
В резултат на приложения контент анализ на
утвърдени научни разработки, насочени към
емпирично изследване на динамичните способности, са изведени основните показатели, характерииращи равнището на развитие на всеки
един от елементите на динамичните способности. Обособяването им в отделни категории резултира в извеждане на групи с индикатори, характеризиращи съответно абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните
способности (фиг. 2).
взаимодействие

представяне

ресурсна
база

придобиване на
ресурси

синхронизация
координативна
способност

идентифициране на възможности

абсорбативна
способност

интегративна
способност

възлагане на задачи

иновативна способност

вземане на решения

трансформиране

разпределяне на
ресурси

създаване/репликиране

Фиг. 2. Индикатори на динамичните способности

ността на протичане на този процес зависят и се
основават на всеобщото разбиране за полезността и необходимостта от включване на новите елементи в системата. Това се обяснява с
факта, че изпълнението, на която и да е от дейностите в предприятието, изисква колективна
логика и споделено разбиране на моделите на
взаимодействие.
Координативните способности са свързани с
възможността на предприятието да съгласува и
да създава целенасочено взаимодействие между ресурсите и дейностите, като управлява по
предварително съгласувани намерения и цели
тяхната взаимна обвързаност.
Иновативните способности обхващат капацитета на предприятието да създава и/или репликира нови продукти, да разработва нови пазари,
да генерира нови технологии, да разработва и
успешно да внедрява нови модели на дейност.

Абсорбативните способности обхващат капацитета на предприятието 1) да долавя нови
благоприятни възможности от външната среда и
2) своевременно да придобива и привлича ресурсите, които са му необходими, за да се възползва от тях. От равнището им на развитие
зависи способността му както да идентифицира
своевременно зараждащите се пазарни и технологични промени, които могат да бъдат предпоставка за създаване на ново конкурентно
предимство, така и да придобива специфични
материални и нематериални активи, финансови
средства и човешки ресурси, които да му осигурят необходимия потенциал за създаване и
развитие на устойчиви конкурентни предимства.
Интегративните способности обхващат капацитета на предприятието да разпространява и
приобщава новите ресурси в цялостната дейност на предприятието. Скоростта и ефектив-
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Необходимо е да се отбележи, че индикаторите, изграждащи елементите на динамичните
способности, са взаимосвързани и взаимозависими, но същевременно и разграничими. Важна
особеност е, че не могат да бъдат прилагани
самостоятелно и силата на всеки един от тях е в
пряка зависимост от качеството на останалите.
Макар да имат различно индивидуално значение за равнището на динамичните способности,
те трябва да бъдат разглеждани в комплекс.
Това се дължи на техния многоаспектен характер и на факта, че всеки от индикаторите изяснява различен аспект от състоянието им. Липсата или недоброто развитие на който и да е от
тях показва проблеми в динамичните способности и занижава цялостното им равнище. Всеки индикатор трябва да се оценява със специфични показатели, които да бъдат заложени в
основата на оценката.

ИНТЕГРАТИВНА СПОСОБНОСТ

АБСОРБАТИВНА СПОСОБНОСТ

Елемент

Показатели за оценка на равнището на динамичните способности
Като основа за селекция на показатели са
използвани разнообразни публикации в областта на динамичните способности. Редица от измерителите са адпатирани от предходни изследвания, а други са разработени специално, с
оглед обективизиране на оценката. Това се налага от факта, че в голяма степен стойностите
на предлаганите в предходни научни изследвания показатели, се определят въз основа на експертна оценка на управленския екип на предприятията. Поради тази причина съществува
опасност от твърде оптимистична или песимистична преценка, следствие от личностните характеристики на анкетираните, която да отклони
в положителна или отрицателна посока стойността на показателите.

Табл. 1. Система от показатели за оценка на динамичните способности
Показатели според източника на информация
Индикатор
Експертна оценка
Фирмени документи и отчетни данни
- Равнище на откриване на нови потребИдентифиности
циране
на - Равнище на откриване на нови техноло- Изменение на пазарния дял на предпблагоприятгии
риятието спрямо предходната година
ни възмож- - Равнище на откриване на нови приложености
ния на съществуващи продукти
- Равнище на откриване на нови пазари
- Равнище на достъп до материални реПроцент на нарастване на:
сурси
- ДМА
Придобива- Равнище на достъп до човешки ресурси
не (привли- ДНМА спрямо предходната година
- Равнище на достъп до финансово средс- броя на персонала
чане)
на
тва
ресурси
- привлечените финансови средства
- Равнище на достъп до интелектуална
спрямо предходната година
собственост
- Материаловъзвръщаемост
- Равнище на оползотворяване на придо- - Производителност на труда
Усвояване
битите (привлечените) ресурси
- Възвръщаемост на капитала
- Рентабилност на продажбите
- Равнище на развитие на комуникацион- Средно време за внедряване на нова
ните мрежи в предприятието
технология
- Равнище на разбиране на задачите и
- Средно време за въвеждане на оргаотговорностите на всеки един служител от
низационно-управленски
нововъведеРазпростраостаналите
ния
нение
- Равнище на разбиране кой от колектива
- Процент на броя на хората, включени
притежава специализирани умения и знав програмите за обучение и развитие на
ния, касаещи работата на останалите
персонала спрямо общия брой на хора- Равнище на систематизиране на позната в предприятието
нията в правилници, справочници и др.
- Гъвкаво адаптиране на продуктовия и
пазарния обхват
Взаимо- Гъвкаво адаптиране на човешките ресур- Обращаемост на активите
действие
си към технологичните и пазарни промени
- Управление на взаимодопълняемостта
между ресурси и задачи

28

МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ИНОВАТИВНА
СПОСОБНОСТ

КООРДИНАТИВНА СПОСОБНОСТ

Елемент

Индикатор
Разпределение
на
ресурси

Възлагане
на задачи

Синхронизация

Създаване/репликиране

(продължение)
Показатели според източника на информация
Експертна оценка
Фирмени документи и отчетни данни
- Точният служител, на точното място, в
точното време
- Структура на персонала
- Точният материал, на точното място, в
- Структура на разходите
точното време
- Структура на активите
- Необходимите финансови средства, в
точното време, на точното място
- Равнище на съответствие между опита и
възможностите на работещите и работния
процес
- Добавена стойност на едно лице от
- Равнище на съответствие между възлага- персонала
ните задачи и притежаваните знания и
умения
- Продължителност на производствения цикъл
- Равнище на синхронизация на работата
- Средно време за разработване, прона служителите
изводство и внедряване на пазара на
- Равнище на координация на процесите
нов /модифициран продукт
- Равнище на съгласуваност на отчетите
- Средно време за изпълнение на по- Равнище на съгласуваност целите
ръчка
- Равнище на съгласуваност на стратегии- Възвръщаемост на разходите за реате
лизация на продукцията
- Равнище на съгласуваност на проектите
- Времетраене на един оборот на КМА
в дни
- Равнище на развитие на нови продукти
- Брой на реализираните проекти за
- Равнище на развитие на нови методи за организационно-управленски подобрепроизводство
ния
- Равнище на въвеждане на организционно - Брой на въведените в производство и
управленски подобрения
продажба нови продукти
- Равнище на внедряване на проекти за - Брой на реализираните проекти за
подобряване на техническата база на подобряване на техническата база на
предприятието
предприятието

резултат на натрупания опит са добре запознати с проблемите, свързани с поддържането на
конкурентоспособност в съвременната стопанска действителност.
Въз основа на показателите, изведени в
предходни научни изследвания, отнесени към
статистическата практика и официално изискуемата икономическа информация, предоставяна
от българските индустриални предприятия, в
резултат на проведените дискусии във фокусни
групи, са селектирани и категоризирани следните показатели за оценка на равнището на динамичните способности (табл. 1).
Критериалната база за изследване на динамичните способности включва четири основни
групи индикатори, представящи обобщено базовите им елементи – равнище на развитие на
абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните способности.
В зависимост от поставените цели и желаната степен на точност на резултатите, посочената система от показатели може да бъде както
редуцирана, така и допълвана.

Тази слабост може да бъде преодоляна чрез
отчитане на факта, че влиянието на притежаваните динамични способности намира отражение
във фирмените документи и отчетни данни. Няма съмнение, че за да бъде определено реалното равнище на динамичните способности, е
необходимо оценката да се основава и на редица показатели, които не се влияят от субективната преценка на анкетираните, а отразяват доказуеми факти. В тази връзка считаме, че е целесъобразно коригиране на субективния оттенък
в оценката чрез отчитане равнището на редица
показатели, стойностите на които могат да бъдат определени въз основа на счетоводни и
статистически данни.
Окончателният списък с показатели е изведен въз основа на експертна оценка на научни
специалисти и практици в областта. За целта са
проведени дискусии във две фокусни групи.
Първата се състои от научни работници и преподаватели, с богати познания в областта на
конкурентоспособността на предприятието и в
частност – динамичните способности, а втората
е съставена от представители на бизнеса – управители на индустриални предприятия, които в
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където:
A ij е нормирана стойност на j-ти показател,

3. Методика за оценка на равнището на динамичните способности
Набиране на необходимата информация
За набиране на необходимата информация
са използвани първични и вторични източници
на информация:
- Анкетно проучване – извършва се с помощта на специално подготвена анкетна карта,
съдържаща 22 въпроса, отразяващи посочените показатели. С цел постигане на възможно най-висока степен на достоверност
анкетното проучване се провежда предимно
сред представители на мениджърските екипи, тъй като те разполагат с най-голям обем
информация, касаеща дейността на разглежданите дружества.
- Счетоводни и статистически данни – набраната информация от счетоводните и статистическите данни е в различни мерни единици, в зависимост от оценявания показател.
Поради тази причина с цел осигуряване на
съизмеримост на оценките на следващ етап
стойностите на тези показатели ще бъдат
превърнати в бални оценки.

измерващ i-ти индикатор на абсорбативните
способности;
A rij - реална стойност на j-ти показател, измерващ i-ти индикатор на абсорбативните
способности.
По аналогичен начин се определят нормираните стойности на негативните показатели, измерващи равнището на интегративните ( Iij ), координативните ( K ij ) и иновативните способности ( INij ).
Поради факта, че някои от значенията на показателите са в различни мерни единици (проценти, коефициенти и др.), с цел осигуряване на
съизмеримост между тях, е необходимо превръщането им в бални оценки. Балните оценки
на показателите, характеризиращи абсорбативните способности се определят по формулата
[1]:
( A ij2  A ij2min )
A ij  6. 2
 1,
(2)
( A ij max  A ij2min )

Определяне на стойностите на показателите за оценка на всеки един от индикаторите
на динамичните способности
Оценката на равнището на динамичните способности се осъществява на базата на четири
групи индикатори. Всяка от тези групи обхваща
различни количествени и качествени показатели,
изследващи равнището и развитието на отделните елементи на динамичните способности. В
рамките на този етап се прави оценка на всеки
един от включените в даден индикатор показатели. Част от тях получават своите стойности
директно в резултат от проведеното анкетно
проучване, а останалите се изчисляват допълнително въз основа на счетоводните и статистически данни на изследваните предприятия.
Една част от показателите получават абсолютни стойности, а равнището на останалите се
определя с бална оценка в диапазона от 1 до 7
като най-ниската бална оценка 1 показва много
ниско равнище, а най-високата 7 – отлично състояние. Логиката на определянето на равнището на динамичните способности е основана на
разбирането, че по-високата стойност на показателите е признак за по-силни динамични способности и обратно.
Някои от показателите обаче имат негативни
значения, поради което е необходимо да бъдат
нормирани преди по нататъшното им използване по следната формула:
1
A ij  r ,
(1)
A ij

където:
A ij е балната оценка на j-ти показател, измерващ i-ти индикатор на абсорбативните способности;
A 2ij – абсолютна стойност на j-ти показател,
измерващ i-ти индикатор на абсорбативните
способности;
A 2ij min , A 2ij max - минимално, оптимално равнище на j-ти показател, измерващ i-ти индикатор на абсорбативните способности;
По аналогичен начин се определят балните
оценки на показателите, измерващи равнището
на интегративните ( Iij ), координативните ( K ij ) и
иновативните способности ( INij ).
Определяне на стойностите на индикаторите
Потенциалът на всеки индикатор се оценява
като се изчислява средна аритметична оценка,
отразяваща оценките на включените в него показатели. Стойността на i-ти индикатор на абсорбативните способности се определя по формулата:
n

Ai 
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където:
A i – стойност на i-тия индикатор;
A ij – стойност на j-ти показател на i-ти инди-

притежаваните динамични способности. Той
показва достигнатите равнища на развитие на
всеки един от елементите на динамичните способности в изследваните предприятия и се
представя в радарна диаграма (фиг. 3).
Представянето на резултатите в радарната
диаграма позволява не само да се онагледи
сравнението спрямо конкурентите, но и да се
покаже отстоянието на всеки един от елементите от неговото оптимално равнище.
Изводите за равнището на динамичните способности на предприятието се формулират на
базата на величината на синтезиращия индикатор и седемстепенна скала. Въз основа на получената оценка на синтезиращия индикатор равнището на динамичните способности може да се
определи като много ниско, ниско, незадоволително, средно, задоволително, високо и много
високо. Интервалите за определяне на равнището на динамичните способности се базират
на скалата за оценка на отделните показатели.

катор;
ni – общ брой на показателите, съставляващи i-ти индикатор на абсорбативните способности.
По аналогичен начин се определят стойностите на индикаторите, характеризиращи интегративните ( Iij ), координативните ( K ij ) и иновативните способности ( INij ).
Определяне на обобщаващи бални оценки на
равнището на развитие на елементите на
динамичните способности
Обобщаващата оценка на равнището на абсорбативните способности се определя като
средно претеглена:
AK 
Tia .A i ,
(4)



Интегративни

където:
A K е обобщаващата бална оценка на равнището на абсорбативните способности на кто предприятие;
Tia – тегло на i-ти индикатор;

Абсорбативни

Иновативни

A i – стойност на i-ти индикатор.

По аналогичен начин се определят обобщаващите оценки на равнището на интегративните
( IK ), координативните ( K K ) и иновативните способности ( INK ).

Предприятие 1

Координативни
Предприятие 2

Предприятие 3

Фиг. 3. Радарна диаграма на динамичните
способности

Изчисляване на синтезиращ индикатор на динамичните способности
Синтезиращият индикатор на динамичните
способности се определя като средна аритметична претеглена от оценките на четирите
обобщаващи бални оценки по формулата:
SIDK  TA A K  TIIK  TK K K  TININK ,
(5)
където:
SIDK e синтезиращият индикатор на динамичните способности;
AK, IK, KK, INK – обобщаващи бални оценки на
равнището на абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните способности;
TA, TI, TK, TIN – тегло на абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните способности в крайната оценка.

Потенциалът за развитие на абсорбативните
способности се определя като разлика между
максималната оценка и реалната стойност:
(6)
DAk  7  AK ,
където,
D A k е отклонението на съществуващата
оценка на абсорбативните способности от
максималните им стойности;
По аналогичен начин се определят отклоненията на съществуващите оценки на интегративните ( DIK ), координативните ( DK K ) и иновативните способности ( DINK ) от максималните им
стойности
Въз основа на разкритите резерви за повишаване на равнището на динамичните способности, се разработват конкретни мерки зa тях-

4. Анализ и интерпретация на резултатите
Въз основа на получените оценки за всяка от
оценъчните области се изгражда профил на
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ното усъвършенстване. По този начин усилията
на управляващите се концентрират в проблемните области, ограничаващи възможността на
предприятието да създава и развива конкурентни предимства.
Крайната количествена оценка е отклонението на синтезиращия индикатор на динамичните
способности от неговото максимално равнище и
се изчислява по формулата:
DSIDC  7  SIDC
(7)

димата информация. Приложението му ще спомогне за разкриване на параметрите на дейността, подобряването на които осигурява предимства пред конкурентите, а следователно води и до постигането на по-високо равнище на
фирмена конкурентоспособност.
Като насока за бъдещи изследвания може да
бъде предложено разработване на комплекс от
конкретни практически мерки и мероприятия,
насочени съответно към повишаване на равнището на абсорбативните, интегративните, координативните и иновативните способности в българските индустриални предприятия.

Предложената методика е подходяща както
за оценка на равнището на динамичните способности на едно предприятие, така и за извършване на сравнения на ниво отрасъл. Безспорно динамичните способности са сравнителна
категория.
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Заключение
В заключение считаме, че предложеният модел е подходящ за практическо приложение при
управлението на българските индустриални
предприятия. Той ще бъде от полза при диагностициране на равнището на динамичните
способности и определяне на приоритетните
области, нуждаещи се от усъвършенстване. В
основата му е заложен стремежът за сравнително лесна практическа приложимост. Поради
тази причина показателите, включени в методиката за оценка, са подбрани така, че определянето им да е сравнително лесно, предвид изчислителните процедури и достъпа до необхо-

MANAGEMENT MODEL OF DYNAMIC CAPABILITIES
Monika Mihaylova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In modern economic literature there are many controversial aspects in terms of applied quantitative assessment of dynamic capabilities. Despite increased interest and numerous scientific publications on theoretical and empirical study of dynamic capabilities is still missing well-established and generally accepted
model for assessing their level. This significantly limits the possibilities for targeted applications in the practice of Bulgarian industrial enterprises. In this context, the aim of this paper is to suggest a model for managing dynamic capabilities in order to maintain sustainable competitiveness in the long term. This objective can
be decomposed in the following research objectives: 1) identify the main indicators characterizing the level of
development of absorbativnite, integrative, coordinative, and innovative abilities, 2) removal of metrics to assess the level of dynamic capability, and 3) develop a methodology for assessing the level of dynamic capability, 4) presentation of guidelines for the analysis and interpretation of results. In solving the tasks used the
following research methods: a comparative analysis, content analysis, expert judgment, focus group discussions and more.
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УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ШИРОК
АСОРТИМЕНТ
Симеонка Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
През последните няколко десетилетия на ХХ в. на международния пазар се проявява силно изостряне на конкуренцията между предприятията, предопределящо се от редица причини: ръст и внедряване в повечето сфери
на бизнеса и пазара на транснационални корпорации; създаване на нови ефективни технологии и методи на управление; широко използване на мощности за производство на нови модификации на изделията; проникване във
всички бизнес процеси на информационните и интернет-технологиите; насищане на потребителския пазар. Това
поражда повишаване на сложността и разнообразието на стоки и услуги, конкурентен ръст и нарастващи изисквания към мениджмънта. В условия на широк асортимент особена значимост придобива разрешаването на
проблемите, свързани с управлението на конкурентните позиции на предприятията с помощта на гъвкаво ценово
позициониране. В този смисъл целта на настоящата разработка е да се обоснове прилагането на подходяща
ценова политика в условия на изострена конкуренция между предприятията с широк асортимент на продукцията.
За достигането на поставената цел се решават определени задачи: систематизиране на съществуващите методи, подходи и стратегии на ценообразуване с цел оптимизиране на разходите, определяне на способи за сравняване цените на широкоасортиментни предприятия при ценовото позициониране, извеждане на методологични
особености на установяване на рационални цени в рамките на широк асортимент при отчитане проявяващите се
с ръста на асортимента фактори. В разработката се използват методи на контролинга, статистиката, експертни
оценки, а също и на маркетинговия анализ.
Ключови думи: асортимент, предприятие, конкурентни позиции.
Key words: assortment, enterprises, competitive positions.
JEL: F12, F13.

Насърчаващото внимание, което предприятията с широк асортимент получават, се дължи
на определени причини: сред тях е многоаспектността на образуването на цените, а също и
съответствието на ценовите решения на възможностите за въздействие върху потребителите. Точно тази многообхватност и многоизмерност на поставените въпроси провокира изследователския интерес.

Увод
Предприятията с широк асортимент в една
или в друга форма се стремят към създаване на
конкурентни предимства. Проблемите в реалната икономика и съвременното й състояние имат
сериозен отпечатък както върху мащабите и големината на предприятията, така и върху тяхното поведение относно ширината на предлагания
асортимент.
В условията на широк асортимент особена
значимост придобива разрешаването на проблемите, свързани с управлението на конкурентните позиции на предприятията с помощта на
гъвкаво ценово позициониране.
Основната цел на настоящата разработка е да се обоснове прилагането на подходяща
ценова политика в условия на изострена конкуренция между предприятията с широк асортимент на продукцията.
За достигането на така поставената цел се
налага да се решат определени задачи: систематизиране на съществуващите методи, подходи и стратегии на ценообразуване с цел оптимизиране на разходите, определяне на способи
за сравняване цените на широкоасортиментни
предприятия при ценовото позициониране, извеждане на методологични особености на установяване на рационални цени в рамките на широк асортимент при отчитане проявяващите се с
ръста на асортимента фактори.

1. Теоретична рамка на изследването на
предприятията с широк асортимент
В специализираната литература проблемите
на предприятията, предлагащи широк асортимент, са изследвани и анализирани през различни периоди и в различни разрези. В това
направление конкретен изследователски интерес представляват въпросите на ценообразуването. На тези въпроси са посветени редица проучвания, в които за особено актуални се считат
методите и инструментите, основани на конкурентното позициониране с отчитане на потребителската ценност на продуктите.
Икономистите – специалисти в областта на
асортиментното ценообразуване, с приоритет
разглеждат въпросите, отнасящи се до оптимизацията на цените с цел максимизиране на печалбата. Такива автори, като Ф. Котлър, Д.
Дейли, Т. Негл, Р. Холден, Д. Евънс, И. Липсиц,
разглеждат икономически инструменти, които
намират приложение към широкия асортимент
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(от хиляди артикули), като цените в този случай
попадат под влияние на допълнително съществуващи фактори, отразяващи нови ирационални
мотиви, свързани със сложността на анализа на
цените на асортиментните предложения.
Една голяма част от изследователите се насочват към изучаване на формирането на системи на ценообразуване от предприятията с
широк асортимент, както и към проучване на
определящите фактори в отношенията на пред-

приятията с външната пазарна среда в условия
на изострена конкуренция, а също и към изучаване на вътрешнофирмените операционни процеси, свързани с ценообразуването [8, 9, 11, 12].
Съблюдаването на същностните характеристики на прилаганите подходи и методи на ценообразуване позволява тяхното класифициране
по следния начин: виж табл. 1. Приведеното
класифициране отчита съответното равнище на
ценообразуване.

Табл. 1. Класификация на подходите и методите на ценообразуване
Равнище на ценообразуване
Макроикономическо равнище

Подходи

Разходен
Микроикономическо равнище

Ориентиран
към
пазара

Методи
Оптимално управление
Теория на игрите
Разходен метод
Нормативен
С отчитане сложността на отстъпките
Без разглеждане параметрите на потребителската ценност
Икономерични методи
Изходящи от параметрите на потребителската ценност

Източник: Kennesey, A., Buisson, B., McKenze, R. Pricing methods. H. 2005; Бланк, И. Управление торговым предприятием. М.
1998.

Изследванията показват, че на пазара в повечето случаи крайните потребители вземат
решение за избор на продукта върху основата
на един или два ключови фактора, докато при
корпоративните клиенти се отчитат по-голям
брой сравнителни параметри и оценки: както
технически и експлоатационни, така и периферни параметри на търговското предложение, каквито са условията и скоростта на доставка, ширината на асортимента, качество на складовото
обслужване и др.
Друг проблем, присъщ на предприятията с
широк асортимент, е допускането на неотчитане
на ценовата еластичност на търсенето при
формиране на търговските надценки на различните асортиментни позиции (артикули). Приведената слабост може да доведе до загуба на
печалба и относително слаба ценова конкурентна позиция.
Същевременно следва да се разграничават
факторите, проявяващи своето въздействие на
различните типове пазари – потребителски и
индустриален. Така например в сравнение с
потребителския, то върху индустриалния пазар
оказват влияние редица допълнителни фактори:
при купувачите на този тип пазар се проявяват
ирационални мотиви, близки по съдържание до
пазара на потребителите, но свързани предимно със сложността на анализа на цените; дълбочината на диференциране на предпочитанията на купувачите, както и на връзките между
стоките. На индустриалния пазар върху еластичността на търсенето оказва влияние факторът привлекателност на търговското предложе-

ние – ширина на асортимента, като характерът
на ценовата конкуренция е с добре проявена
изменчивост.
От своя страна, съблюдаването на характеристиките на отделните типове пазари позволява да се откроят четири основни подхода на образуване на цените:
- Експертен подход – основава се на експертните оценки на продуктовите мениджъри. Подходът има основна роля
спрямо индустриалните купувачи. Последните са принудени да съчетават функциите по закупуване на стоките с развитието на продуктовите линии, което влияе негативно върху качеството на приеманите ценови решения.
- Разходен подход – когато върху основата
на финансовите резултати и целите на
предприятието се възприема относително минимална надценка за целия асортимент (по-рядко се прилага);
- Подход с използване на общонаучни икономико-статистически методи – когато
се извършва статистически анализ на
продажбите. Надценките се диференцират в зависимост от равнището на търсене на определени продуктови групи и се
формират върху основата на АВС-анализ
на продажбите.
- Смесен подход – съчетаващ експертния,
разходния и подхода с използване на
икономико-статистически методи.
За повишаване конкурентоспособността на
предприятията с широк асортимент е необходи-
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мо, от една страна, повишаване ефективността
на използване на инструментите на позициониране и ценообразуване, тяхното адаптиране към
условията на многофакторния анализ на индустриалния пазар и към широкия асортимент, а от
друга – обезпечаване на достъпността, снижаване на трудоемкостта, което повишава гъвкавостта на ценообразуването в кризисни и постоянно изменящи се пазарни условия.

предприятията върху основата на инструменти
за ценово позициониране, каквито са матричните модели [2].
На индустриалния пазар клиентите вземат
решения за покупка отчитайки съвкупните параметри на потребителската ценност, т.е. своите
ключови изгоди. В този смисъл една част от
особеностите на процеса на формиране на набора от продукти от страна на тези клиенти могат да се представят посредством фиг. 1.

2. Методологична рамка на изследването на
предприятията с широк асортимент
В специализираната теория и практика се
разглеждат и прилагат концепции за гъвкаво
ценообразуване на предприятията с широк
асортимент, отчитащи в определена степен
потребителската ценност и измененията в конкурентната среда [6, 7].
За укрепване на пазарните позиции в условия на изострена конкуренция изследователят А.
Викторович се придържа към концепцията за
гъвкаво ценообразуване и позициониране на
предприятието, основана на следните принципи
[2]:
- представяне на ценовите интереси на
потребителите на широк асортимент от
продукти върху основата на стокови индикатори;
- многокритериален избор на доставчици с
отчитане на ключови изгоди за клиентите
на пазара;
- качествено и количествено представяне
на ключовите изгоди на клиентите;
- формиране и регулиране на стоковоценови портфейл като обект на позициониране;
- изменение на еластичността на търсенето спрямо цената в рамките на стоковия
портфейл в зависимост от честотата и
сумата на закупените асортиментни позиции.
В рамките на всеки аспект на позициониране
цитираният изследовател предлага разработване или модифициране на модели и инструменти,
базиращи се на посочените принципи. В своята
цялост концепцията позволява оперативно управление на възприетата ценност на търговското предложение с отчитане на бързо променящите се конкурентни условия, което обезпечава
гъвкавостта на пазарното позициониране.
Основен проблем, възпрепятстващ прилагането на методите за ценово позициониране на
продуктите в предприятията с широк асортимент, се явява сложността на сравняването на
цените на отделните позиции в асортимента. В
това направление в теорията се предлага използване на т.нар. потребителски цени, които
позволяват сравняване на ценовите равнища на

Стоков портфейл
Стокова
група 1

Стокова
група 2

Стокова
група 3

Статистически анализ на
продажбите на целеви
сегменти
Най-голям обем
продажби
(група А по АВС-анализ)
Регулярни продажби
(група Х по ХYZ-анализ)

Фиг. 1. Особености на процеса на формиране на
стоковия портфейл

При формирането на стоковия портфейл се
вземат под внимание следните условия:
- изборът на стоки трябва да е репрезентативен, т.е. в стоковия портфейл да могат да се включат асортиментни позиции
от всяка стокова група;
- статистичните данни за продажбите
следва да се отнасят само за целеви
сегменти с отчитане на неудовлетвореното търсене, което позволява получаване на надеждна информация за целия
пазар;
- стоковият портфейл се формира от стоки
от А-група по АВС-анализа;
- стоките принадлежат към Х-група по XYZанализа, т.е. стоките имат регулярно
търсене;
- броят на стоките в стоковия портфейл
трябва да е прецизиран, за да не усложнява събирането и анализа на информация, както и да е достатъчен за продуктовия мениджър и да му представя данни
за конюнктурата на пазара в рамките на
неговото направление;
- относителните дялове на отделните стокови групи трябва да съответстват на
техните дялове в общия размер на продажбите в стоковия портфейл, което позволява да се запазят пропорциите в продажбите на асортиментните позиции в
общо формирания асортимент.
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За разчета на количеството на всяка стока,
влизаща в състава на стоковия портфейл, следва да се отчитат редица условия. Така например
при изменение на цените следва да се отчитат
специфичните особености на предприятието по
отделни стокови групи и доставчици; може да се
потърси адаптиране на равнището на цените
съобразно избраната стратегия за ценово позициониране с минимална трудоемкост, а също и
по-опростено получаване на информация за
конкурентните цени.
За позиционирането на търговското предложение предварително трябва да се решат определени задачи: избор на целеви сегмент и позициониране на целевия сегмент по цена и параметри на потребителската ценност. В теорията
при тяхното реализиране е възприето да се използват матрични модели като по-високо ефективни инструменти за поддържане на приетите
решения. За стратегически анализ и избор на
целеви сегмент икономистите предлагат такива
инструменти, като: матрица GE (General Electric
multifactor portfolio model); матрица на Хофер
или матрица за жизнения цикъл на отраслите и
конкурентния потенциал на предприятията; матрица на Бостънската консултантска група, която
се прилага при стратегическо планиране и вземане на решения относно бъдещото развитие
на продукти или проекти; матрица на А. Томпсън
и А. Стрикленд, предлагаща оценка по параметри на пазара и конкурентните позиции.
Съблюдаването на така посочените икономически инструменти позволява наред с ценовото позициониране да се извърши оптимизиране на цените. Тук се проявяват редица проблеми, произтичащи от трудоемкостта на прилагането на ценовите стратегии в рамките на широк
асортимент от продукти. Поради това в теорията се предлага съчетаване на разширен брой от
ценови стратегии и системи от икономикостатистически параметри, което осигурява общо
ускоряване и снижаване на трудоемкостта на
процеса [2, 3, 4, 5]. В този смисъл може да се
извърши следното класифициране на стоките по
отделни ценови групи виж табл. 2.

Типове цени по
групи клиенти

За определени групи клиенти.

Източник: [www.33lab.ru].

Когато определен набор от стоки принадлежи
към ценова група, за която се установява единна търговска отстъпка, то следва да се определят: процентът на търговската отстъпка, ограниченията на търговската отстъпка, условията на
действие на търговската отстъпка, времето на
действие на търговската отстъпка.
В зависимост от условията на продажба, може да се определи единна търговска надценка
(отстъпка). Когато зададеният процент е положително число, то се установява надценка, а
при отрицателно число – отстъпка.
За отделните контрагенти-клиенти на предприятието могат да се определят типове цени за
определени групи стоки – ценови групи или номенклатурни групи. Тези типове цени могат да
се отличават от типовете цени, указани в договора с контрагента. Уточнява се списъкът на
ценовите групи, както и съответните типове цени, които се определят за стоките, влизащи в
тези групи. Следа да се определят отделните
контрагенти, за които се установяват специални
типове цени, както и периодът, в течение на
който тези типове цени ще се прилагат.
По своята икономическа същност, когато се
разглежда клиентската база на предприятието,
то тя следва да се възприема като значим актив: от качеството на взаимоотношенията с клиентите в голяма степен зависят заеманите конкурентните позиции. В съответствие със структурата на своите подразделения, отговарящи за
работата с ключови клиенти, предприятието
може да има различни цели: от поддържане на
обема на продажбите в определени граници до
привличане на глобални партньори или създаване на клиенто-ориентиран бизнес.
В своята цялост анализът на съществуващите подходи и алгоритми на ценообразуване показва, че те обхващат отделни части от процедурата по образуване на цените и включват
различни по сложност на реализация инструменти.
С цел постигане на обосновано ценово позициониране и формиране на ценови предложения в съответствие с оценката на тяхната ефективност, в специализираната литература се
препоръчва диференциране на стоките по ценови групи, което от своя страна позволява [1,
2]:
- при планирането на продажбите да се
отчетат различията в търсенето;
- при управлението на стоковите запаси да
се диференцират размерите на запаси и

Табл. 2. Класификация на стоките по ценови групи
Ценова група
Характеристика на ценовата
група
Единна търгов- За всички стоки, принадлежащи
ска отстъпка
към тази ценова група, се определя единна търговска отстъпка.
Единна търгов- За всички стоки, включени в тази
ска
надценка ценова група, се установява един(отстъпка)
в на търговска надценка (отстъпка)
зависимост от в зависимост от условията на проусловията
на дажбата.
продажба

36

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ШИРОК АСОРТИМЕНТ

да се постигне оптимизация на разходите
за складиране;
- при управлението на поръчките да се използва система, осигуряваща необходимото наличие на стокови запаси.
Приведените действия обезпечават ориентиране на бизнес процесите по стоковото придвижване към потребителското търсене.

стратегиите за ценово позициониране към асортиментното ценообразуване.
В своята цялост използваните стратегии за
ценово позициониране и възприеманите мерки в
тази насока позволяват на предприятията с широк асортимент да обезпечават по-добри ценови предложения на пазара и оттук да реализират повече икономически успехи в конкурентната борба.

Изводи и препоръки
Така направеното изследване на определени
теоретични и практически аспекти на възможностите за управление на конкурентните позиции на предприятията с широк асортимент е основание за формулирането на следните поважни изводи:
Първо, въпросите на асортиментното ценообразуване придобиват особена значимост в
условията на изострена конкуренция. В рамките
на индустриалния пазар използваните методи
на ценообразуване следва да отчитат особеностите на широкия асортимент, както и да отразяват въздействието на редица фактори на търсенето, така че да се постигне търсеното качество
на ценовите решения.
Второ, за регулиране и повишаване на
ефективността на своята ценовата политика,
предприятията с широк асортимент следва да
прилагат гъвкаво ценообразуване, отчитащо
голям брой икономически инструменти, в т.ч.
модели и методики, водещи до укрепване на
конкурентните пазарни позиции.
Трето, с цел прилагане на гъвкаво ценово
позициониране, се използват модели, които
предоставят възможност за сравняване на равнището на цените на различни стокови портфейли, а също и за подходящо адаптиране на
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MANAGEMENT COMPETITIVE POSITION OF ENTERPRISES WITH A WIDE
ASSORTMENT
Simeonka Petrova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Over the last few decades of the twentieth century the international market appears severely exacerbated the competition between enterprises, predetermining a number of reasons. Wider use of power to produce new versions of products, penetrating all business information and Internet technologies; saturation of the consumer market. In terms of a
wide range of special importance acquires solving problems managing the competitive position of enterprises with flexible price positioning. Thus, the aim of this paper is to justify the implementation of an appropriate pricing policy in conditions of heightened competition between a wide range of products. To achieve the goal to solve specific tasks: systematization of existing approaches and pricing strategies to reduce the cost of determining means for comparing prices firms
with wide assortment on price positioning, taking the methodological characteristics of setting rational prices in a wide
range of reporting occurring during the growth of the range of factors. The paper used methods of controlling, statistics,
expertise, and marketing analysis.
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ФИРМЕНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ДЪРВОДОБИВА
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Резюме
Изследването е посветено на разкриване на пътища за постигане на устойчива конкурентоспособност на
дърводобивните фирми в дългосрочен аспект. Мотивите за него са неудовлетворителните равнища на показателите, изчислени по статистически данни, които характеризират текущата конкурентоспособност. Анализирани са
резултатите от анкетно проучване, проведено с мениджъри на дърводобивни фирми, осъществяващи стопанска
дейност в компактен географски район. Анализираната информация включва: самооценка на мениджърите относно тяхната специална теоретична подготовка, управленски опит и умения за работа с компютърни технологии; експертни оценки за значимостта на някои фактори, влияещи върху фирмената конкурентоспособност; становища относно начините за подобряване на икономическите резултати в дългосрочен аспект. Направени са
изводи, разкриващи: 1. Потребност от: по-интензивен обмен на информация между държавните и частните стопански субекти в дърводобива; продължаващо обучение на мениджърите във връзка с подготовката на тръжната
документация; професионално обучение на работниците и др. 2. Възможности за: по-прецизно и справедливо
определяне на началните тръжни цени с помощта на електронни технологии; стимулиране на публично-частното
партньорство чрез създаване на клъстери и др.
Ключови думи: дърводобив, конкурентоспособност, информационна система, производствени разходи.
Key words: forestry, competitiveness, information system, production expenses.
JEL: D22, D78.

ност. Тяхното изчисляване се основава на счетоводни и статистически данни, отличава се с
количествена измеримост и точност, може да
се автоматизира и наблюдава по месеци, тримесечия и годишно, като при забелязани отклонения следва оперативна управленска намеса.
Не толкова ясно и измеримо е нивото на потенциалната конкурентоспособност, осигуряваща устойчиво дългосрочно развитие и способност на обекта да се справи с предизвикателствата на пазара, да отговори на растящите изисквания на клиентите, и в условията на поскъпващи суровини и материали да запази и повиши
масата и относителния дял на печалбата от реализирания оборот.

Увод
Понятието конкурентоспособност има множество определения. Някои от причините за това са различията в нивото на обекта в управленската йерархия (фирмено, регионално, национално), характера на произвеждания продукт
(стока или услуга), степента на отвореност и
поглъщателната способност на обслужваните
пазари и др. Общото за тях е, че характеризират
конкурентоспособността като относителна величина, позволяваща на обекта да се сравни с водещи образци или средни стойности и да направи корекции в своята управленска стратегия,
за да постигне по-добри резултати. Като подходящо определение приемаме, че „фирмената
конкурентоспособност представлява способността чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да се поддържат конкурентни
предимства, водещи до високи стопански резултати в дългосрочен план” [1].
Начините за оценка на фирмената конкурентоспособност обичайно са свързани с показатели, позволяващи да се добие представа, както
за моментното състояние на обекта, така и за
предпоставките това състояние да се запази
или подобри в дългосрочен план.
Финансовите резултати в текущия момент,
степента на използване на техниката и на наетия персонал, съпоставени със средни стойности на показателите за съответния бранш или с
водещи предприятия, притежаващи висок пазарен дял, очертават текущата конкурентоспособ-

1. Същност на проблема
За оценка на текущата конкурентоспособност
на фирмите в дърводобива беше извършен
анализ на статистически данни за цялата съвкупност от дърводобивни фирми в България и
съпоставка на получените характеристики със
средните стойности за всички микро, малки и
средни предприятия в страната за периода
2007-2011 година [5]. За да е възможно извършването на сравнение при оценката на конкурентния статус на дърводобивните предприятия
бяха използвани някои от показателите, залегнали във ведомствените отчети на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма [2]:
А. Обобщаващи показатели за конкурентоспособност:
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-

производителност на труда, измерена като съотношение между добавената стойност и броя на заетите лица;
- рентабилност, представена чрез показателите: норма на печалба (съотношение
между брутния опериращ излишък и оборота); норма на възвръщаемост на ДМА
(съотношение между брутния опериращ
излишък и дълготрайните материални активи); печалба на едно заето лице (съотношение между брутния опериращ излишък и броя на заетите лица);
- ефективност, представена чрез оборота
на едно заето лице.
Б. Показатели за факторна конкурентоспособност:
- относителен дял в процент на добавената стойност в продукцията;
- дълготрайни материални активи (ДМА) на
едно заето лице;
- процент на разходите за труд от брутната
добавена стойност;
- разходи за персонала на едно заето лице.
Изчислените характеристики дадоха основани за следните изводи:
По отношение на показателя производителност на труда частните дърводобивни предприятия изостават незначително от всички микро
предприятия. В сравнение с производителността, постигната от малките предприятия изоставането е чувствително.
От показателите за рентабилност заслужава
да се отбележи, че за 2008 година нормата на
печалба в дърводобива изостава само с помалко от два пункта спрямо показателя за всички микро предприятия. Няколко пъти е по-ниска
обаче нормата на печалба в дърводобива спрямо постигнатата за групите на малките и на
средните предприятия общо за всички сектори
на икономиката.
Дърводобивните предприятия съществено
изостават от средната стойност за всички микро, малки и средни предприятия по показателя –
печалба на едно заето лице
По разходи за персонала на едно заето лице
дърводобивът изпреварва както микро предприятията, така и малките предприятия общо за
цялата икономика. Въпреки това без съмнение
заплащането на труда в дърводобива все още е
ниско и това не стимулира предприемачите да
инвестират в ДМА. Констатираният висок относителен дял на разходите за труд за сметка на

печалбата в брутната добавена стойност допълнително забавя развитието, тъй като липсва
собствен ресурс за инвестиции в нова техника и
в продукти на информационните технологии и
това влияе отрицателно върху фирмената конкурентоспособност.
Показателят за ефективност – оборот на едно заето лице въпреки добрата производителност е значително по-нисък в дърводобива от
този за групите на микро и малките предприятия. Една от причините за това би могла да бъде сравнително ниската материалоемкост на
продукцията.
Въпреки цялата условност на това сравнение
поради различната степен на механизация на
дейностите и различната материалоемкост на
продукцията в отделните сектори на икономиката, от него се добива представа, че конкурентния статус на дърводобивните предприятия не е
на желаното ниво. Необходимо е да се потърсят
причините за това и да се набележат мерки за
постигане на устойчив растеж.
Целта на настоящото изследване е, на базата на резултатите от анкетно проучване, проведено с мениджъри на дърводобивни фирми, да
се очертаят основните трудности и да се обсъдят възможни мерки за постигане на устойчива
фирмена конкурентоспособност в дългосрочен
план.
2. Анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване
Данните са получени през 2012 година с помощта на анкетна карта, разработена от настоящия колектив във връзка с изпълнението на
научен проект, финансиран от НИС при ЛТУ.
1
Анкетирани са 40 мениджъри на различни дърводобивни фирми, осъществяващи стопанска
дейност на територията на РДГ Ловеч2. Идеята
е да се използва техният опит за разкриване на
трудностите в работата на дърводобивните
фирми и едновременно с това да се прецени
тяхната подготовка за ефикасно управление на
производствения процес. Тази информация ще
обогати и допълни характеристиките получени
на базата на статистически данни, които са
обобщаващи и не могат да се отнасят за отделни единици на наблюдение. Водещ при подбора
на фирмите е мотивът да работят при приблизително еднакви природно-географски условия,
което е предпоставка за еднородност във вида
на насажденията и на терените условия, а от

1

По някои от поставените въпроси част от анкетираните лица не са пожелали да отговорят. За това не винаги общият брой на
отговорите е равен на броя на анкетираните лица.
2
По данни на НСИ предоставени по индивидуална поръчка, на територията на област Ловеч за 2009 г. е имало регистрирани
92 дърводобивни фирми. В нормативната база няма ограничения за участие в търговете за дърводобив и на фирми регистрирани в други области на страната.
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там и на разходите за добив на единица продукция при използване на сходна техника и технология.
При конструирането на въпросите е залегнала тезата, че устойчив растеж на фирмената
конкурентоспособност в дърводобива може да
се постигне при наличие на:
а) Съвременна и приложима в практиката
нормативна база.
б) Подходяща макроикономическа среда,
създаваща сигурност у инвеститорите и
стимулираща търсенето на дървен материал.
в) Добре подготвен и мотивиран персонал.
г) Балансирана инвестиционна стратегия.
д) Засилени мерки за контрол при провеждане на търговете за възлагане на обществени поръчки, за да се ограничи
възможността за субективизъм и корупционни практики.
В проучването са взети под внимание характерните особености на дърводобивната дейност

над 249 и
повече
7,5%

до 9
включително
37,5%

Брой фирми

над 50 до 249
включително
12,5%

като необходимост от специфични знания и
умения на наетия персонал, наличие на висок
относителен дял ръчен труд, зависимост от стопанската политика на основния горовладелец държавата и др.
Въпросите в анкетната карта според своето
предназначение са разделени на три групи:
1. Идентификационни: относно големината
на фирмата, управленския опит и компютърните умения на мениджъра.
2. За проучване значимостта на някои фактори, които влияят върху конкурентния
статус на фирмата от гледна точка на
мениджъра.
3. За проучване на възможностите за повишаване на конкурентния статус на фирмата по мнение на мениджъра.
В първата група въпроси вниманието е
съсредоточено върху броя на персонала и размера на дълготрайните материални активи (фиг.
1 и фиг. 2), управленския стаж и компютърните
умения на мениджъра (фиг. 3-7).
16
14
12
10
8
6
4
2

над 9 до 49
включително
42,5%

0
до 50 вкл.

над 50 до 100

над 100 до
200

над 200

Балансова стойност на ДМА, хил. лв.

Фиг. 1. Какъв е броят на работниците във Вашата
фирма в момента?

Фиг. 2. Балансова стойност на дълготрайните
материални активи (ДМА) във фирмата

Резултатите показват, че в изследването
преобладават микро, и малки фирми с брой на
персонала до 49 човека и стойност на ДМА до
100 хил. лева. По данни на НСИ за 2010 година
предоставени по индивидуална заявка броят на
предприятията в дърводобива за 2010 година е
бил 1089, а броят на заетите лица 10848, тоест
средният брой на заети лица в едно дърводобивно предприятие е бил приблизително 10 човека. Това ни дава основание да приемем, че
направената извадка реалистично отразява
структурата на дърводобивните предприятия в
страната по тези показатели. Подробна структура за всички дърводобивни предприятия по изучаваните показатели не е възможно да се изчисли по статистически данни, тъй като според
Закона за статистиката НСИ не може да предоставя индивидуални данни за респондентите.
Според нас големината на фирмата е от съществено значение за нейната потенциална

конкурентоспособност в дългосрочен аспект,
тъй като тя влияе върху възможността да се
развият и обезпечат със специалисти основните
управленски функции.
Управленският опит на мениджърите е изследван, за да се установи до колко надеждна е
информацията, която ще бъде получена от тях
като експертна оценка за проблемите в дърводобива и начина на тяхното решаване и за да се
прецени навлизат ли нови хора в тази дейност
от гледна точка на необходимостта от обучение.
От структурата на отговорите, представено
на фиг. 3 е видно, че разпределението на управленския персонал по брой години работа в
дърводобива е благоприятно. Преобладават
мениджъри с богат управленски опит в дърводобива. На лице е и навлизане на нови хора,
което биха могли да притежават полезен управленски опит от други дейности или нови и акту-
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ални знания, ако са млади и разчитат само на
теоретична подготовка.
Представената на фиг. 4 структура на анкетираните лица според тяхната теоретична подготовка показва, че в преобладаващата част
съществува самочувствието за големи теоретични знания. Не е зададен въпрос относно ви-

да на завършеното образование, защо източник
на знания може да бъде и самостоятелната подготовка. Важно е личното усещане на мениджърите за теоретична подготвеност, защото то
може пряко да повлияе върху мотивацията им
за продължаващо обучение.

до 1 година
15,0%

над 10 години
32,5%

без отговор
2,5%
много голяма
30,0%

до 5 години
20,0%
над 5 до 10
години
32,5%

много малка
7,5%

малка
22,5%

голяма
37,5%

Фиг. 3. От колко време се занимавате с
организацията на дърводобивна дейност?

Фиг. 4. Каква е теоретичната Ви подготовка за о
съществяване на дърводобивна дейност?

Всяко едно от шестте държавни горски предприятия също има свой собствен сайт, в който се
публикуват предстоящите търгове. В дърводобива компютърните технологии могат да се използват освен за офис-дейности, също и за
прилагане на специализирани програмни продукти за определяне на офертна цена при участие в търгове за възлагане на обществено поръчка. Такива функции са заложени в електронната система „Бизнес-консултант“, която е създадена да подпомага мениджърите за вземане
на бързо и адекватно решение съобразно конкретните условия във всеки търг, производствения капацитет на отделната фирма и актуалните
цени на горивата и на други консумативи [6].
Съществена част от анкетираните лица определят своите умения да използват компютърни технологии като големи и много големи. Този
факт е обнадеждаващ и представлява реална
предпоставка за постигане на по-висока и устойчива конкурентоспособност в дългосрочен
аспект. Противно на очакванията почти всички
лица, които оценяват своите компютърни умения като много големи са с най-дълъг управленски стаж (виж фиг. 7). Това дава основание да
се направи изводът, че съществува достатъчно
голямо, устойчиво ядро от мениджъри, които от
дълго време се занимават с организацията на
дърводобивна дейност, способни да внедряват
иновации и да вземат правилни управленски
решения в променящата се конкурентна среда.
На втората група от въпроси, които са посветени на проучване значимостта на някои фактори, които влияят върху конкурентния статус на
фирмата от гледна точка на мениджъра е отделено по-малко внимание, тъй като текущата
конкурентоспособност беше подробно анализирана с помощта на количествени характеристики, изчислени на базата на статистически данни.
Като макроикономически фактор възпираш

Логично е да се очаква, че лицата с по-малък
управленски стаж са по-млади и разполагат с
повече и по-актуални теоретични знания. Противно на очакванията се оказа, че лицата с подълъг управленски опит се чувстват по-добре
теоретично подготвени (виж фиг. 5). Това дава
основание да се предполага, че част от хората,
които от скоро се занимават с предприемачество в дърводобива не са специалисти в тази област. Това не може да се определи като положително по отношение на фирмената конкурентоспособност, а също по отношение на грижите
за горите като национално богатство. Правилата за регистрация на фирмите в Публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите
поставят като задължително условие всяка
фирма да е сключила договор за наемане на
лицензиран лесовъд.Без тази регистрация те не
могат да участват в търгове за дърводобив в
горите от държавния горски фонд. Въпреки това
теоретичната подготвеност на мениджърите е
от съществено значение при избора на технология за усвояване на конкретен обект, при определяне на инвестиционната стратегия на фирмата, при създаването на стимули за персонала
за обучение и повишаване на квалификацията.
Уменията да се използват компютърни технологии от управленския персонал са представени
на фиг. 6. На настоящия етап тези умения оказват въздействие върху фирмената конкурентоспособност във всички сфери и дейности от стопанския живот. Чрез компютърните технологии и
в частност чрез Интернет постъпва информация
за макроикономическите условия, могат да се
осъществят делови контакти с държавната администрация, а също и да се обменя опит със
сродни фирми.В сайта на Изпълнителната агенция по горите се въвежда информация за всички
предстоящи тръжни процедури, което е предимство за мениджърите, използващи Интернет.
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8
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5
4
3
2
1
0

без отговор
2,5%
много малки
много големи
2,5%
20,0%

до 1

над 1 до 5

нод 5 до 10

малки
20,0%

големи
55,0%

над 10 до 20

Управленски стаж в години
много малка

малка

голяма

много голяма

Брой лица

Фиг. 5. Връзка между управленския стаж в години и
теоретичната подготовка на анкетираните
мениджъри в дърводобива

Фиг. 6. Какви са уменията Ви в използването на
компютърни технологии?

7
без отговор
10,0%

6
5

не знам
2,5%

4

много малки
7,5%

много големи
17,5%

3
2

малки
22,5%

1
0
до 1

над 1 до 5

нод 5 до 10

големи
40,0%

над 10 до 20

Управленски стаж в години
много малки

малки

големи

много големи

Фиг. 7. Връзка между управленския стаж в години
на анкетираните мениджъри и техните умения за
използване на компютърни технологии

Фиг. 8. Как оценявате трудностите, свързани с макроикономическата среда и особености на бизнеса в
този бранш?

развитието на дърводобива през последните
няколко години се оказва липсата на пазари.
Друга форма на негативно влияние на макроикономическите условия е липсата на увереност
на инвеститорите, че конюнктурата скоро ще се
подобри, което води до нисък относителен дял
на обновените ДМА и недостиг на капацитет на
дърводобивните фирми за усвояване на планирания лесосечен фонд за съответната година
[3].
В този аспект формулираната теза за влиянието на макроикономическите условия върху
конкурентния статус на фирмите се потвърждава от над 50% от анкетираните лица (виж фиг.
8).
Под влияние на макроикономическата среда
освен поглъщателната способност на пазарите
се имат предвид още и процедурите и условията за отпускане на кредити за оборотни средства и за закупуване на специализирана техника,
наличието на индикации за съглашения между
участниците в търгове и съмнения за корупционни практики и др.
По данни на Изпълнителната агенция по горите от 2009 г. държавните гори заемат 74,4%
от общата горска площ. Това прави особено
важни за просперитета на дърводобивните

фирми условията и процедурите за провеждане
на търгове за дърводобив в държавните гори.
Актуалното състояние на нормативната база в
момента на провеждането на анкетата дава
възможност за провеждане на справедливи и
честни процедури, но начина на тяхното прилагане и натрупаните негативни представи от минали периоди определят твърде скептично отношение на анкетираните мениджъри по този
въпрос (виж фиг. 9).
г); 20,0%

а); 20,0%

в); 22,5%
б); 37,5%

Фиг. 9. Считате ли, че началните тръжни цени са
реалистични и справедливи?
Легенда: а) да – имам доверие в управленските
структури, които стопанисват държавния горски
фонд; б) не – методиката за определянето им не
отчита достатъчно гъвкаво нарастването на производствените разходи с поскъпването на горивата, работната сила и необходимостта от инвестиции в нова техника; в) не – за мен са субективни
и необосновани; г) не мога да преценя

42

Николай Стоенчев, Павел Дичев, Ивайло Иванов

тръжната документация, прави оглед на сечищата и решава дали да участва в съответния
търг. След като е спечелил търга и е сключил
договор, мениджърът може само да се съобразява с изискванията на терена, които могат и да
се променят с промяната на сезона. Ако разполагаемата техника е подходяща само за определен тип терен, това ограничава възможностите за избор и влияе негативно върху фирмената
конкурентоспособност. Причината е в това, че
най-често търгът се провежда за няколко сечища с ограничени размери, разположени на близко разстояние в землището на едно или няколко
населени места. Ако едно от тях е неподходящо
за наличната техника, то такава трябва да се
вземе под наем, а понякога видовете налична
техника са един от критериите за класиране на
участниците в търга.

Над 50% от анкетираните лица не са доволни
от началните тръжни цени. Като се има предвид, че това са хора със значителен управленски опит в дърводобива, тяхното мнение налага
да се потърсят начини за спечелване на доверието им. Според нас един от начините да се
постигне прогрес в тази насока е по-широкото
използване на калкулативния метод при определяне на началните тръжни цени с помощта на
електронна система, която да позволява да се
вземат под внимание текущите или очакваните
цени на горивата и на други консумативи, чиито
цени са динамични. В това отношение може да
бъде полезна електронната система „Лесонорм”
[4], създадена от научен колектив в Института
по гората към БАН. Освен това нейното прилагане трябва да добие гласност, което би имало
положителен психологически ефект за възвръщане на доверието на мениджърите.
Правилното определяне на технологията за
извършване на сечите и начина на извоз до
временен горски склад може съществено да
повлияе върху нивото на разходите за получаването на един кубичен метър дървесина. За
условията на конкретно сечище този избор зависи както от вида на сечта, така и от вида и
бонитета на насаждението, характера на терена, разстоянието до временния горски склад,
състоянието на пътищата и не на последно място от техниката и персонала, с които разполага
фирмата – изпълнител. На пример – въжените
линии са подходящи за извоз при силно пресечен терен, но изискват време за монтаж и демонтаж и опитни работници за експлоатацията.
Извозът с животинска тяга изглежда архаичен,
но си остава един от най-евтините при сравнително малки извозни разстояния. Използването
на високо производителна специализирана техника за поваляне, кастрене и извоз е ефективно
при достатъчно голям обем на работата. Извършването на кастрене и разкройване във
временния склад позволява постигане на повисока производителност, но изисква достатъчно голяма работна площ и т.н.
Подходящото решение може да бъде нееднозначно за фирми с различни производствени
възможности. Въпросът за начина на избор на
технология е зададен като отворен и предполага отговор в свободен текст, което да позволи
изписване не само на група стандартни критерии, а и на специфични съображения при осъществяване на избора. Резултатите могат да
бъдат групирани в няколко основни групи и тяхната структура е представена на фиг. 10. Оказва
се, че най-често използван критерии са особеностите на терена и наличната техника. Теренът
подлежи на избор когато мениджъра проучва

Квалификацията на
персонала
11%

Други
19%

Теренните
условия
48%

Техниката
и терена
22%

Фиг. 10. Как определяте каква технология ще използване при осъществяване на дърводобива в
конкретния обект?

В групата от отговори озаглавена „Други“ са
включени като предпочитания на отделни мениджъри критериите: метеорологични условия,
екологичност, време за усвояване на обекта,
лична квалификация и т.н.
Третата група въпроси, която е насочена
към установяване на експертни становища относно начините за постигане по-добри икономически резултати и на устойчива конкурентоспособност на частните дърводобивни фирми в
дългосрочен аспект имат висока относителна
тежест. Един от тях е отворен с цел да се даде
възможност на участниците за лансиране на
нови, оригинални идеи, а останалите са насочени към усъвършенстване на организацията и
информационното осигуряване на участието в
търговете за възлагане на обществени поръчки.
На въпроса: Какво би Ви подпомогнало за
получаване на по-добри икономически резултати? - становищата на мениджърите гравитират около следните основни варианти на отговор:
1. По-справедливо разпределяне на дохода
от горите между горовладелеца в лицето
на държавните горски предприятия и частните дърводобивни фирми, тоест по-
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високи цени за добива, по-ниски цени за
дървесината на корен, по-ниски цени за
добитата дървесина.
2. Премахване на нелоялната конкуренция
чрез продажба на дървесина само с фактура и на реални клиенти.
3. Създаване на условия за участие в Европейски проекти.
4. Професионално обучение на заетите в
дърводобива.
5. Използване на публично-частно партньорство в дърводобива.
6. Подобряван на условията за дърводобив
в горите (подобряване на горската инфраструктура).
Според нас в условията на пазарна икономика не е реалистично да се очаква, че някои от
стопанските субекти, участващи при разпределянето на доходите от горите доброволно ще
отстъпи част от своя доход, въпреки че всички
са заинтересовани от устойчиво развитие на
горския сектор, а това няма как да се постигне,
ако доходите на частните фирми не са достатъчни, за да инвестират в нова техника и технологии и в обучение на персонала. На практика
има и други механизми освен конкуренцията,
които да ги стимулират да правят това. В критериите за класиране на участниците в търговете
се включват и изисквания за броя на постоянно
наетия персонал и наличната собствена техника, но за да се отговори добросъвестно на тези
изисквания са необходими непрестанни усилия
за постигане да откритост, прозрачност и честност при провеждане на процедурите, за да може като решаващ фактор за успех да се утвърди
високият професионализъм и добрата техническа осигуреност на дърводобивните фирми.
Подобряването на горската инфраструктура
е било обект на внимание при всички етапи от
развитието на горското стопанство. Отдалечените и труднодостъпни обекти са нежелани за
дърводобив и носят сравнително ниски доходи
на собственика. В тази насока за разкриване на
форми за публично-частно партньорство инициатива могат да проявят браншови или регионални сдружения на дърводобивни фирми.
Във връзка с необходимостта от професионално обучение на заетите в дърводобива е
можело да бъде използвана финансова подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – приоритетна ос „Подобряване на качеството на професионалното обучение“, за която срокът за кандидатстване с проекти изтича на 31.12.2012 г.
Изводът е, че мениджърите на дърводобивни
фирми не достатъчно добре познават нормативната база, за да могат да използват възможностите, които им се предоставят. Твърде голя-

мата раздробеност на фирмите в бранша и липсата на обединяващо звено не благоприятстват
формирането на административен капацитет,
който е необходим за изготвяне на проекти за
получаване на финансова подкрепа по програми
на Европейския съюз.
От личната инициатива и информираност на
мениджърите зависи внедряването в тяхната
работа на електронни системи, подпомагащи
информационно вземането на решения при
участието в търгове. Все още част от тях нямат
доверие във възможностите на тези системи,
което е видно от отговорите на въпроса: При
участие в търгове за възлагане на процедури за дърводобив по Наредбата бихте ли използвали помощта на електронна система,
която при въведени производствени характеристики за вашата фирма и количество
дървесина на корен от тръжната документация, може автоматично да изчислява варианти за офертна цена с определени, желани
от Вас проценти печалба? Структурата на отговорите е представена на фиг. 11.
г); 17,5%

д); 5,0%
а); 30,0%

в); 20,0%
б); 27,5%

Фиг. 11. Готовност на мениджърите да използват
в своята работа електронна система за информационно подпомагане вземането на решения
Легенда: а) да – ако ми се предостави безплатно;
б)да – ако ми се предостави изгодно; в) да – ако ми
се предостави за пробен период, за да тествам
нейните възможности, г) не – нямам доверие в такива системи; д) не мога да преценя

Заслужава внимание фактът, че над 27% от
анкетираните са готови да инвестират в закупуването на такава система, ако преценят, че цената е приемлива. Тези, които са склонни да я
приложат за пробен период или ако им се предостави безплатно могат да бъдат удовлетворени чрез предоставяне на демонстрационна
версия, която ще функционира в рамките на определен период – например един месец, което е
утвърдена практика за големите софтуерни
компании, имащи възможност авансово да вложат средства в разработването и рекламата на
нов програмен продукт. За дърводобивните
фирми съществува експериментална версия на
програмен продукт „Бизнес-консултант”, разработена по научен проект, която при проявен интерес от практиката може да се доразвие в комерсиален продукт.
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възможността за участие на фирми –
фантоми, които участват с користна цел.
3. Да се осигури по-широк достъп до информацията за търговете и традиционните участници да се уведомяват и да се
канят персонално.
4. Да се намали количеството на необходимите документи при подаване на заявка
за участие в търг като част от документите да се изискват след спечелването на
търга. Да се унифицира набора от документи, които се изискват при търговете
за различни обекти.
Съществена част от тези предложения са
реалистични и изпълними. От размера на гаранциите няма как всички да бъдат доволни.
Логично е те да се определят като процент от
стойността на работите, за чието извършване се
кандидатства и този процент да бъде подходящо избран и стабилен за дълъг период от време. Бързината на тяхното освобождаване е административен въпрос, който може да бъде решен от администрацията на държавните горски
предприятия.
Разширяването на достъпа до информация и
постигането на по-голяма гласност и прозрачност е възможно да се постигне без допълнителен разход на средства. Достатъчно за това да
се създаде и оповести специален регламент,
които да е валиден за всички държавни горски
предприятия на територията на страната и да е
налична възможност за предложения относно
неговото усъвършенстване.
Необходимите документи за участие в търгове до голяма степен са определени от нормативната база и с тях се цели по-ясна идентификация на лоялните и надеждни фирми, които
биха изпълнили евентуален договор качествено
и в договорения срок. Подаването им след спечелване на търга крие опасност от удължаване
на процедурата, ако се окаже, че печелившата
фирма не отговаря на определени условия.

Индивидуална подкрепа при подготовката на
тръжната документация всеки мениджър може
да получи чрез консултации от юристи и консултантски фирми. Интерес представлява нали
изобщо мениджърите се нуждаят от такава подкрепа или документацията е потребителски
ориентирана и те могат сами да се справят. Известно е, че малките фирми, каквито преобладават в този бранш не могат да си позволят издръжката на развит управленски апарат включващ маркетингов специалист, юрист, звено по
управление на персонала, специалист по иновациите и т.н. и обичайно собственикът съвместява повечето от тези функции. Отговорите на
този въпрос са представени на фиг. 12.
без оттовор;
5%

а); 18%

г); 32%

б); 30%
в); 15%

Фиг. 12. Бихте ли използвали услугите на специалист (адвокат, консултант) за подготвяне на необходимите документи при участие в търг по

Наредбата?
Легенда: а) да, използвам такива услуги; б) бих желал да използвам, но не мога да си го позволя; в)
справям се самостоятелно, но бих посетил курс за
обучение; г) попълването на документите не ме
затруднява

Оказва се, че съществена част от мениджърите или ползват консултантски услуги или биха
желали да ползват такива и да бъдат обучавани. В това отношение взаимодействието на мениджърите с обучаващи институции, каквато е
например Лесотехнически университет с неговия Център за продължаващо обучение могат
да допринесат незаменима полза за стопанската практика.
Ако съсредоточим свето внимание върху
усъвършенстването на организацията на процедурите за дърводобив в държавните гори, то
мненията на анкетираните мениджъри се обединяват в необходимостта от мерки в няколко
основни направления. Това са:
1. Оптимизиране на размера на гаранциите,
които се изискват за участие в търговете
и по-бързо да се освобождават.
2. По този въпрос мненията са разнопосочни. Част от анкетираните предлагат да се
намали размера на гаранциите за станат
търговете по-достъпни за малки фирми с
ограничен оборотен капитал. Друга част
от анкетираните предлагат да се увеличи
размера на гаранциите за да се намали

Изводи
1. Преобладаващата част от мениджърите на
дърводобивни фирми притежават достатъчен управленски опит, умения за работа с
компютърни технологии и са склонни да
участват в обучение или да се консултират с
експерти при подготовката на тръжната документация. Те избират подходяща технология на базата на обективни критерии.
2. Съществува дефицит в комуникацията между държавните горски предприятия и частните дърводобивни фирми относно възможностите за постигане на партньорство, което
да допълни доминиращите в момента чисто
пазарни отношения и да стимулира подоб-
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ряването на горската инфраструктура, което
ще има дългосрочен благоприятен ефект
както за горовладелеца, така и за гороползвателя.
3. Не се познават и не се използват достатъчно възможностите за финансово подпомагане по Оперативните програми, финансирани
от фондове на Европейския съюз за формиране на клъстери и за професионално обучение на заетите в дърводобива.
4. Необходимо е по-широко използване на
електронни технологии за определяне на
реалистични начални тръжни цени, което е
предпоставка за по-справедливо разпределение на дохода от горите и ще помогне да
се възвърне доверието на мениджърите в
прозрачността и обективността на процедурите.

3.
4.

5.

6.
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RESEARCH ON THE OPPORTUNITIES FOR ENSURING SUSTAINABLE COMPANY
COMPETITIVENESS IN LOGGING
Nikolay Stoenchev, Pavel Dichev, Ivaylo Ivanov
University of Forestry Sofia, Bulgaria
This research is devoted to finding new ways for achieving sustainable competitiveness for logging companies in the
long run. The reasons for this paper are the unsatisfactory levels of the indicators estimated by using statistical data
characteristic of current competitiveness. The study analyzes the results of a survey conducted among managers of logging companies operating in small geographic areas. The analyzed information includes: the managers’ self-assessment
regarding their specific theoretical knowledge, managerial experience and computer technology skills; expert judgement
on the importance of some factors influencing companies’ competitiveness; opinions on the ways for improving the economic results in the long run. The study makes the following inferences and constitutes: (1) The necessity for: more intensive exchange of information between public and private economic operators in logging; ongoing training of managers
in connection with the preparation of tender documents, vocational training of workers, etc. (2) The possibility for: more
accurate and fair determination of the initial tender prices using electronic technologies, promoting public-private partnerships by establishing clusters, etc.
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ОТЧЕТНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПУБЛИЧНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И
КОНТРОЛ
Борислав Боянов
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Настоящата разработка има за цел да разкрие ефектите и ползите от публичното оповестяване на т.нар. „отчети за устойчиво развитие” като средство за информиране на конкретни потребителски групи и на обществото
като цяло. Обърнато е специално внимание на универсалния консенсус, че хората са отговорни за глобалния
просперитет във всички области и в тази връзка следва да обединят усилията си за подобряване условията на
живот на настоящото поколение и осигуряване на висок жизнен стандарт на бъдещите поколения. Благодарение
на най-мощния ресурс на ХХІ в., на инструмента, на средството наречено „информация” е възможно да се регистрират, измерят, обобщят и анализират постиженията, успехите и проблемите в областта на икономическия
просперитет, социалната справедливост и опазването на околната среда. Разгледани са формите и начините за
публично представяне на информация от едни от основните субекти на устойчивото развитие - предприятията.
Обоснована е необходимостта от ясни принципи, правила и критерии в областта на отчетността за устойчиво
развитие (корпоративната нефинансова отчетност). В тази връзка са представени мисията, целите и задачите на
водещите организации, които разработват стандарти за устойчиво развитие. Подчертана е ролята на „доброволността” на всяка една организация да се включи в глобалната инициатива за идентифициране, вграждане и прилагане на определени модели за отчитане на въздействие върху икономиката, обществото и природата. Разгледани са най-широко приложимите принципи, отчетни модели и стандарти за устойчиво развитие. В синтезиран
вид са очертани тенденциите пред корпоративната нефинансова отчетност и процеса на стандартизация. Представени са различните форми на публикуване на нефинансова и финансова информация за устойчиво развитие
от предприятията. Предложени са две класификации на отчетите за устойчиво развитие - а) в две групи според
мащабите на предприятията - големи корпорации и малки и средни предприятия, и б) според формата и съдържанието на отчетите - интегрирани и диференцирани. Подкрепено е становището, че въпреки вътрешно осъзнатата необходимост и доброволния характер на отчетността за устойчиво развитие е препоръчително създаването на единен контролен орган, както и определянето на кръга от отговорни лица, които следва да се ангажират
професионално със съставянето на отчетите и с осъществяването на всеобхватен ефективен контрол върху целия процес на отчитане на устойчивото развитие.
Ключови думи: отчетност, правила, устойчиво развитие, контрол.
Key words: reporting, rules, sustainable development, control.
JEL: М40, М48.

постигнатите резултати в областта на социалноикономическия просперитет и опазването на
околната среда.

Увод
Концепцията за устойчиво развитие се заражда през 80-те години на ХХ век. Нейната
същност се изразява в хармоничното взаимодействие между задоволяването на неограничените човешки потребности чрез оптимално
управление на планетарно ограничените ресурси и съхраняване на околната среда. Устойчивото развитие е ориентирано към бъдещето,
към идните поколения. То изисква такова управление на природните ресурси, при което да
се удовлетворяват настоящите човешки потребности и същевременно да се осигурят възможности за нарастващ жизнен стандарт на бъдещите поколения. Основните субекти на устойчивото развитие са предприятията. За да могат
да оценят приносите си, или съответно вредите,
които нанасят на устойчивото развитие, предприятията следва да създадат цялостна система
за „нефинансова отчетност” или „отчетност за
устойчиво развитие”, която да наблюдава, измерва, регистрира и обобщава информация за

1. Същност и предназначение на отчетността
за устойчиво развитие
За разлика от същността и функциите на
счетоводната (финансова) отчетност, основната
функция на отчетността за устойчиво развитие е
прогностичната (ориентирана към бъдещето).
Създаваната резултатна информация дава
представа за текущото състояние на устойчивото развитие и същевременно е основа за изграждането на дългосрочни стратегии за развитие. Основната цел на отчетността за устойчиво
развитие е задоволяване на информационните
потребности на заинтересованите страни.
Крайният продукт на отчетността за устойчиво развитие са отчетите за устойчиво развитие.
Водещият „принцип”, който действа при организирането на този тип отчетност е „принципът на
доброволността” на всяко едно предприятие или

47

Борислав Боянов

организация да създаде и да поддържа такъв
тип информационна система, която да генерира
информация за екологичното и социално представяне. Световната практика показва, че основно в големите корпорации и компании със специфична дейност е изградена цялостна и завършена по строеж „система за нефинансова
отчетност”. Поради тази причина и регулаторните органи са разработили задължителни нормативи спрямо качествата и съдържанието на информацията в този тип отчети. Такива нормативни изисквания например се съдържат в Директива 2003/15/ЕО, според която годишният
доклад за дейността на предприятията трябва
да включва и т.нар. „справедлив преглед”. Той
трябва да съдържа освен финансова информация и анализ на аспектите, свързани с околната
среда и обществото, необходими за разбирането на развитието, изпълнението или състоянието на дружеството. Българският Закон за счетоводството изисква от предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит да съставят и
годишен доклад за дейността. Първият елемент
на този доклад се нарича преглед и съгласно чл.
33, ал. 4 от закона „представлява балансиран и
изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейностите на предприятията от групата,
както и тяхното състояние като цяло в съответствие с големината и сложността на извършваните от тях дейности. Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност,
включително информация, свързана с околната
среда и персонала, до необходимата степен за
разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на предприятията ...”.
Тези нормативни регулации са твърде общи и
неизчерпателни, позволяват тълкуване в широки граници и не могат да повлияят съществено
на решението на ръководството на предприятието да представи или скрие определена значима информация. Факт е, че понастоящем в редица държави по света не съществуват абсолютно никакви законови регулации в областта
на устойчивото отчитане. Поради тази причина
може да се твърди, че на настоящия етап нормативното регулиране не влияе съществено и
не ограничава „доброволността” на оповестяваната информация. Изключително силна роля
играе субективния фактор - вътрешно осъзната
отговорност, морал и ангажираност на мениджърите на предприятията към текущото състояние и бъдещото развитие на общественото
благосъстояние и околната среда. Мотивите на
предприятията за изготвянето и публичното
оповестяване на отчети за устойчиво развитие в
определени случаи са продиктувани не толкова

от загрижеността към природата и обществото,
а от личните егоистични бизнес интереси. За тях
това е работеща стратегия за управление на
бизнеса, която отключва потенциални носители
на приходи и растеж. Предприятията не винаги
се присъединяват към нефинансовата отчетност
от алтруистични причини. Всъщност реализирането на печалби и разрастването на дейността
са основните причини за разработването и прилагането на целия инструментариум за устойчива отчетност. Зад публичността и прозрачността
на информацията за постигнатото ниво на устойчиво развитие и бъдещите планове на компаниите в определени случаи се крие реализирането на една инвестиционна програма, която
се нуждае от обществена подкрепа и одобрение.
Поради тази причина редица автори смятат, че
отчетността за устойчивото развитие, както и
персонала, който е ангажиран в организацията
на този процес, създават, генерират, добавят
стойност за компанията. Те са начин, средство
за постигане на стабилност и дългосрочен икономически растеж.
Високата степен на отговорност на бизнеса
към природата и обществото се доказва и от
изследването на Соломон и Луис [1] посветено
на корпоративната социална отговорност на
компаниите във Великобритания. Резултатите
показват, че оповестяването на социалноикономическа и екологична информация от
предприятията е продиктувано от тяхната социална ангажираност. Въпреки това определени
потребителски групи смятат, че социалната отговорност на бизнеса не е водещата причина за
публичното оповестяване на този тип информация. В основата на целия този процес стои
единствено възможността на компаниите да подобрят имиджа си и да си осигурят нови възможности за икономически растеж. Критиците
на корпоративната социална отговорност твърдят, че предприятията оповестяват твърде малко информация. Също така смятат, че редица
предприятия, които си поставят етикета „екологично и социално отговорни” всъщност имат само добри намерения, но не извършват никакви
действия в тези области.
Както при финансовите отчети, така и при отчетите за устойчиво развитие една от основните
цели е задоволяване на потребностите от информация на определени групи от заинтересовани лица - инвеститори, акционери, доставчици
на ресурси и услуги, кредитори, клиенти, работници и служители, собственици, държавни органи и организации, както и интересите на определени обществени групи. В тази връзка целия
отчетен процес - от улавянето и регистрирането
на информацията до нейното обобщаване в отчетите следва да бъде ориентиран към най-
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пълното и всеобхватно удовлетворяване на тези интереси. Процесът на отчитане на устойчивото развитие условно може да бъде разделен
на следните етапи посочени на фиг. 1.
1

2

3

Определяне на
съдържанието на отчета

Гарантиране
качеството на
отчетната информация

Определяне
границите на отчета

4

5

6

разработваните насоки за отчитане на устойчивото развитие на основаната през 1997 г. в Бостън, САЩ, фондация „Глобална инициатива за
отчитане (GRI)”. От 2002 г. официалното седалище на GRI е преместено в Амстердам, Холандия. От 1997 г. до сега тази фондация разработва и публикува т. нар. „Напътствия за отчитане”, които определят рамката, принципите и
съвкупността от индикатори, които организациите могат да използват при измерването и отчитането на своите икономически, екологични и
социални резултати. През 2000 г. са публикувани първите „напътствия” по-известни като G1,
през 2002 г. - G2, през 2006 - G3 и през 2011 г. G3.1. GRI непрекъснато работи за подобряването и разпространяването на напътствията, които
са свободно достъпни за предприятията. Понастоящем тези принципи са се превърнали в международен стандарт, който се прилага доброволно от над 2500 предимно големи предприятия от цял свят. През 2011 г. стартира последната версия на третото поколение „напътствия”,
по известни като „G3.1 Sustainability Reporting
Guidelines”. В тях са залегнали две групи от
принципи на нефинансово отчитане - принципи,
дефиниращи съдържанието на отчета и принципи, осигуряващи високото качество на отчетната информация (табл. 1).

Официално
приемане на
определени стандарти

Текущо прилагане на
възприетите правила и
принципи за отчитане
на устойчивото
развитие
Отчет за устойчиво
развитие

Фиг. 1. Основни етапи на процеса на устойчиво
отчитане

2. Професионалните организации и разработваните от тях стандарти за устойчиво отчитане
2.1. Стандарти на Глобалната инициатива за
отчитане (GRI).
През последното десетилетие значително
нараства интереса на различни потребителски
групи към социалното и екологично представяне
на компаниите. Широка приложимост придобиха

Таблица 1. Основни принципи, прилагани при изготвянето на отчети по GRI - G3.1
Принципи, дефиниращи съдържанието на отчета
Принципи, осигуряващи високо качество на отчета
същественост на информацията
балансираност на информацията за положителвсеобхватност спрямо заинтересованите страни
ните и негативните аспекти от дейността на предпредставяне в контекста на устойчивото развиприятието
тие
сравнимост на информацията
пълнота на информацията
точност на информацията
навременност
яснота
надеждност

отчети да бъдат на по-големи по размер компании, които са регистрирани на фондовите борси.
Въпреки високата приложимост на GRI в световен мащаб едва 37% от всички компании официално декларират, че техните отчети са изготвени изцяло в съответствие със стандартите на
GRI. Другото съществено заключение до което
достигат направените статистически изследвания за отчетната 2011 г. е, че около 20% от
всички отчети наред с нефинансовата съдържат
и финансова информация.
Четвъртото поколение (G4) на „Напътствията
за отчитане” е в процес на разработване и се
очаква да бъде официално публикувано през
май 2013 г. Целите, които си поставят от GRI са
цялостност и завършеност на новите стандарти,
които да бъдат в съответствие с новите концеп-

Направеното проучване от KPMG на корпоративната социална отговорност в международен план към 2011 г. показва, че 95% от големите корпорации включени в класацията „G250” и
64% от компаниите от групата „N100” изготвят и
публикуват отчети за устойчиво развитие съобразно със стандартите на GRI. От публикуваните на 19 април 2012 г. документи на сайта на
GRI [3] става ясно, че 90% от всички предприятия, които изготвят и представят отчети за устойчиво развитие прилагат в някаква степен
стандартите на GRI (G3, G3.1, G-Referenced).
Сред водещите държави в отчитането на устойчивото развитие за 2011 г. са САЩ, Испания,
Швеция, Бразилия, Китай, Холандия, Германия,
Австралия, Швейцария и Канада. Запазва се
тенденцията над половината от публикуваните
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ции и тенденции използвани в глобален мащаб
от предприятията. Стремежът е да се увеличи
броя на компаниите, които изготвят отчети за
устойчиво развитие чрез подобряване на разбираемостта, последователността на прилагането
и техническите качества на G3 и G3.1. Другите
основни мотиви за разработването на G4напътствията са по-висока степен на хармонизиране с други международно приети стандарти,
по-подробни напътствия по отношение на съществените въпроси и по-точно определяне
кръга на заинтересованите лица, както и осигуряване на опции за онлайн подаване на отчетите и търсене на данни чрез XBRL формата. Новите стандарти следва да дадат предложения
за свързването на процеса на отчитане на устойчивото развитие с подготовката на интегриран доклад в съответствие с указанията на
Международния съвет за интегрирано отчитане
(IIRC).
Ключовите изменения в новите напътствия
G4 се отнасят до: 1) Въвеждане на много поясни критерии спрямо обхвата на информацията, която трябва да бъде включена в отчетите;
2) Изместване на гледната точка от „Къде работи компанията?“ към „Как компанията влияе
върху собствената си стойностна верига?“ 3)
Разкриване на управленския подход чрез нов
аналитичен преглед, оценки и индикатори; 4)
По-подробни оповестявания на връзката между
нивото на управление на устойчивото развитие
и неговото заплащане; 5) Верига на доставките по-ясни дефиниции и много по-детайлни изисквания за оповестяване на информация; 6) Промени в структурата и формата на отчетите с цел
повишаване на разбираемостта на информацията.

се явява не дефинирането на нейните компоненти, а тяхното измерване (оценяване). Икономическото представяне на предприятието
представлява първия ред на TBL. Неговото измерване се извършва с помощта на паричностойностния измерител. Необходимата информация се получава от системата на счетоводната отчетност - приходи и разходи на предприятието, данъчни задължения, разходи за заплати
на персонала, задължения към осигурителни
организации, социални разходи, приноси на
компанията за ръста на БВП и др. Вторият ред
на TBL е отреден на екологичното представяне.
Тук следва да се извърши измерване и оценка
на въздействието на компанията върху околната
среда и природните ресурси. Екологичното
представяне се изразява в оценка на миналото,
текущото и потенциалното влияние на компанията върху качеството на въздуха и водата, потреблението на енергия и енергоносители, изхвърлянето в околната среда на токсични отпадъци; замърсяването на почвите и зелените
участъци и др. Третият ред се заема от социалната ангажираност на предприятието към определена общност или дори към цели региони.
Обикновено се определя от направените разходи за образование, осигуряване на достъп до
социални ресурси, инвестиции в здравеопазване, повишаване качеството на живот и благосъстоянието на хората. За цялостното оценяване на социалното представяне обикновено се
използват показатели като ниво на безработица,
дял на жените в общия обем на работната сила,
среден доход на домакинство, ниво на бедност,
относителен дял на населението със средно и
по-високо образование, възрастов праг на работоспособност (в години), средна продължителност на живота и др.

2.2. TBL-стандартите на G100
През 2003 г. в Австралия група от предприятия по-известна като „групата на 100-те (G100)”
организира работна група, която изготвя ръководство за екологично, социално и икономическо представяне на компаниите по-известно като
„Triple Bottom Line (TBL) reporting”. TBL отчетността се определя като стратегия за комуникация на бизнеса със заинтересованите страни
чрез публичното представяне на подходите на
компанията към управлението на екологичните,
икономическите и социалните измерения на
нейната дейност [2]. Трите измерения на TBL са
известни като трите „P”-та (от англ. език) - хора
(people), планета (planet) и печалба (profit). Фундаменталните принципи на TBL са: отчетност,
прозрачност, интегрирано планиране и управление, ангажираност към заинтересованите
страни, както и многостранно измерване и отчитане на дейността. Основният проблем при TBL

2.3. Глобален договор на Организацията на
обединените нации (ООН)
Този договор е приет през 1999 г. на световния икономически форум в Давос. Той обединява интересите на бизнес организации и организации с нестопанска цел, синдикални организации и др. с цел осигуряване на устойчив растеж.
Съдържа 10 принципа систематизирани в четири групи - човешки права, трудови стандарти,
околна среда и борба с корупцията. Понастоящем над 3000 предприятия са членове на Глобалния договор. Тяхната мисия е да окажат подкрепа и усилия за глобално намаляване на бедността, подобряване на здравеопазването, насърчаване на мира, защита на човешките права
и опазване на околната среда.
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2.4. Насоки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия
Насоките на ОИСР представляват препоръки
под формата на принципи и стандарти, изготвяни от правителствата и адресирани към мултинационалните предприятия, обхващащи девет
области на бизнес-поведение: заетост и индустриални отношения, човешки права, околна среда, разкриване на информация, борба с подкупите, интереси на потребителите, наука и технологии, конкуренция и данъчно облагане. Мултинационалните корпорации следва да гарантират, че оповестяваната информация е навременна и точна, и представя обективно всички
съществени въпроси свързани с дейността,
структурата, финансовото състояние, постигнатите резултати, собствеността на капитала и
управлението [4]. Политиката на предприятията
по отношение на оповестяването на информация следва да включва съществена информация за: а) финансовите и оперативни резултати
на предприятието; б) корпоративните цели; в)
основни собственици на акции с право на глас;
г) информация за членовете на управителните
съвети и бордове на директорите, както и политиката за формиране на техните възнаграждения; д) сделки между свързани лица; е) предвидими рискови фактори; ж) въпроси, свързани с
работниците и други заинтересовани лица; з)
съдържание на кодексите за корпоративно управление и процесът на тяхното изпълнение.
В цялостния процес за устойчива отчетност
вземат активно участие и водещите счетоводни
тела в световен мащаб - Асоциацията на сертифицираните
управленски
счетоводители
(СМА), Федерацията на европейските счетоводители (FEE), Асоциацията на дипломираните
експерт-счетоводители на Обединеното кралство (ACCA-UK), Канадския институт на дипломираните експерт-счетоводители (CICA), Международната федерация на счетоводителите
(IFAC), както и компаниите от т.нар. „голяма
четворка” - KPMG, PWC, Deloitte, Ernst&Young.
Кодексите за устойчиво развитие, приложимите стандарти за нефинансово отчитане, правителствените регулации, правилата за оповестяване на информация налагат на предприятията все по-високи изисквания към качеството на
информацията от нефинансовите отчети. Въпреки, че изискванията към корпоративната социално-икономическа и екологична информация
станаха все по-ясни, конкретни и всеобхватни,
те остават все още далеч от адекватната стандартизация.

3. Класификация на отчетите за устойчиво
развитие
Съществува голямо разнообразие на отчетите за устойчиво развитие. То се изразява не само в техния формат, но и в обхвата, съдържанието и границите на отчетните обекти. Както
беше посочено по-горе, едни от основните причини за изготвянето на различни отчети за устойчиво развитие са техния доброволен характер, свободата на избор при прилагането на определени стандарти и липсата на строго регламентирана вътрешна и външна контролна система. От отчетната практика на отделните компании се наблюдава публичното оповестяване
на следните видове отчети:
- екологичен отчет;
- социален отчет;
- екологичен и социален отчет - диференциран;
- екологичен и социален отчет - комбиниран;
- TBL отчет за устойчиво развитие;
- GRI отчет за устойчиво развитие;
- ОИСР отчет;
- приложение към годишния финансов отчет или към годишния доклад за дейността.
Различията между тези отчети пораждат затруднения за заинтересованите страни. Найзначимите проблеми са свързани с: Първо, липса на съпоставимост и сравнимост на данните
от отчетите, както за едно и също предприятие
през отделни отчетни периоди, така и при съпоставянето на информацията от отчетите на
различни предприятия. Второ, различен обхват
на отчетните обекти. Трето, многообразие на
приложимите термини и понятия. Четвърто,
прилагане на различни принципи и правила при
създаването и обобщаването на информацията
за устойчивото развитие. Пето, наличие на субективни оценки за нивото на точност и същественост на информацията в отчетите.
Обективната оценка на необходимостта от
отчетност за устойчиво развитие показва, че
следва да се разработят и прилагат общоприети
стандарти на минимум на две нива. В първото
ниво следва да попадат големите корпорации,
групите от предприятия, както и тези, които са
листвани на фондовите борси. Приложимите
стандарти на първото ниво трябва да бъдат поподробни, детайлни и с по-строги изисквания
към качеството на публикуваната информация.
Към второто ниво е подходящо да се причислят
микро, малките и средни предприятия, както и
предприятията, чиято дейност не излиза извън
националните граници. Спрямо тях е удачно да
се приложат по облекчени и опростени за прилагане правила. Тук обаче съществува вероят-
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ност да се прояви един парадокс. Въвеждането
на по-либерални изисквания към докладването
на екологичните и социални въздействия от
МСП в един момент може да се изрази в една
голяма крачка назад, в едно отстъпление от устойчивата отчетност. Защо е възможно да се
получи такъв негативен ефект? Отговорът на
този въпрос се крие в това, че всяко едно предприятие само по себе оказва твърде несъществено влияние върху състоянието на околната
среда и жизнения стандарт на населението. Но
от друга страна МСП представляват гръбнака
на редица национални икономики. В отделни
държави те генерират от 30 до 60 % от БВП.
Доброволното отчитане на устойчивото развитие и занижените изисквания за отчетност към
МСП е твърде вероятно да доведат до създаването на един негативен синергичен ефект върху
устойчивото развитие.

сочено кой следва да събира, обработва и
обобщава информацията за устойчивото развитие на компанията. Не се посочват и изискванията спрямо образователната степен и професионалния опит на тези лица. Единствено се посочва, че ръководството на предприятието носи
отговорност за достоверността на информацията. Това означава, че в правомощията на управленския екип е изборът на конкретните
длъжностни лица, които следва да отговарят за
текущия отчетен процес. Поради характера на
събираните данни в този процес освен счетоводни кадри трябва да се включат и експерти от
областта на екологията и опазването на околната среда, както и лица с компетенции в сферата
на социалните дейности, образованието, здравеопазването и др. Широкият обхват на отчетната информация е най-вероятната и основателна причина поради която досега не са приети
регулации относно съставителите на отчетите
за устойчиво развитие.
В зародиш е и контролният елемент на нефинансовата отчетност. Разработването на една цялостна система от дейности по провеждане на превантивен, текущ и последващ контрол
с общоприети правила и процедури е едно от
основните предизвикателства пред отчетността
за устойчиво развитие. И тук следва да се регламентират изискванията към лицата, които могат да упражняват този контрол, както и еднозначното дефиниране на техните права, задължения и отговорности. Според автора е удачно
да се използват постиженията в областта на
финансовия контрол. Необходимо е създаването на нови независими контролни институции
(правителствени или професионални) или разширяване на функциите и специализацията на
асоциациите
на
дипломираните
експертсчетоводители, които да се ангажират с осъществяването на ефективен финансов и нефинансов контрол, имайки в предвид значимостта
на извършваните дейности от компаниите, които
в много случаи оказват сериозни негативни последици върху бъдещото ниво на общественото
развитие и състоянието на природните ресурси.

4. Публичността на информацията от отчетите за устойчиво развитие
Самото действие по публичното оповестяване на постигнатите резултати по опазване на
околната среда и социалната отговорност на
компаниите не представлява критичен момент и
не подлежи на никакви обсъждания. При наличието на съвременните информационни и комуникационни технологии информирането на обществеността и заинтересованите страни се
осъществява изключително бързо и навременно.
Всеки, който желае може да се информира за
положените усилия и постигнатите резултати от
компаниите чрез техните корпоративни сайтове,
от информацията в пресата и медиите, от вътрешнофирмена информация и други специфични източници. Освен това, тези отчети са достъпни като онлайн ресурси на сайтовете на
стандартоопределящите организации, към които
членува отделната компания. Тук отново крайъгълният камък се оказва субективната преценка
на ръководството на предприятието колко подробна и пълна информация да оповести публично. Съществува реален риск от скриване на
част от информацията, която обикновено показва негативните последици от дейността на компанията.

6. От отчетност за устойчиво развитие към
интегрирано отчитане
Най-новите заключения, до които достигат
представителите на професионалните организации в областта на финансовото и устойчивото
отчитане, както и представителите на бизнессредите, политиците, академичните среди и
множество социални групи е, че финансовата
отчетност и отчетността за устойчиво развитие
на предприятието са неразривно свързани. Поради тази причина следва постепенно в рамките
на разумно определени срокове да се изостави

5. Отговорни лица и контрол върху качествата на информацията
В пряка връзка с проблемите за приложимите стандарти, качеството и публичността на отчетите за устойчиво развитие се явява и въпросът за лицата, които са отговорни за изготвянето на отчетите. Това е един от основните елементи на стандартизацията в областта на отчетността. Понастоящем в нито един набор от
стандарти или нормативен акт не е изрично по-
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практиката на диференцираното отчитане (съставянето на два отчета - финансов и за устойчиво развитие) и да се премине към интегрирано отчитане. Както посочва проф. Бойчинка
Йонкова „за тази цел е необходимо да се разработи подходящ инструментариум в областта на
финансовото и управленското счетоводство”.
Водещата институция в областта на интегрираното отчитане е Международният съвет за интегрирано отчитане (IIRC). Той представлява
глобална коалиция на регулаторните органи,
инвеститорите, предприятията, органите, издаващи стандарти, счетоводните тела и неправителствените организации. Мисията на IIRC е да
създаде общоприета рамка за интегрирано отчитане. Заложената идеология в тази рамка
представлява еволюционен момент в корпоративното отчитане. Нейната цел е да обедини в
едно стратегията на предприятието, неговото
управление и постигнатите финансови резултати със социалната, екологичната и икономическата среда, в която се осъществява неговата
дейност. Интегрираното отчитане изисква пренасочване към нов подход на отчитане според
който стойността на компанията се определя от
всички видове използвани капитали - финансов,
производствен, човешки, интелектуален, социален и природен. Интегрираното отчитане предоставя възможности за създаване и поддържане на стойността (капитала) на компанията в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
То представлява изключително надежден индикатор, позволяващ на инвеститорите разумно да
управляват рисковете и да осигуряват ефективно разпределение на ресурсите.

2. В световен мащаб отчетността за устойчиво
развитие има доброволен характер.
3. Отчетността за устойчиво развитие е найразпространена в Европа. Почти половината
от всички компании в световен мащаб, които
изготвят отчети за устойчиво развитие са
разположени в Европа.
4. Отчетите за устойчиво развитие за разлика
от финансовите отчети предоставят богата
информация за енергийната и ресурсна
ефективност, за редуциране на търговския
риск, както и за намаляване на екологичния
и социалния риск.
5. Еволюционното развитие на концептуалната
рамка за регистриране, измерване и отчитане на постигнатите резултати в областта на
устойчивото развитие представлява голямо
предизвикателство за потребителите на информация от тези отчети.
6. Появата на национално и регионално законодателство за устойчиво развитие в много
случаи налага неговото синхронизиране и
интегриране с множеството метрични рамки.
7. Хармонизирането на доброволните рамки за
отчитане с правителствените регулаторни
изисквания следва да доведе до създаването на единни отчетни правила и съответно единен електронен формат на отчетите за
устойчиво развитие.
8. Правителствения регулаторен надзор, както
и независимия одит на отчетите за устойчиво развитие следва да се закрепят нормативно във всички отрасли на икономиката,
както на развитите, така и на развиващите
се страни.

Изводи и препоръки
Предприятията са изправени пред три основни предизвикателства в областта на устойчивото развитие и неговото отчитане. На първо
място това са съществуващите алтернативни
концептуални рамки за отчитане, на второ - липсата на единни, унифицирани дефиниции и на
трето - липсата на последователност при прилагането на определени правила за отчитане на
устойчивото развитие, което води до променливо и ненадеждно измерване, отчитане и оповестяване на резултатите.
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В заключение ще посочим следните тенденции в развитието на отчетността за устойчиво развитие:
1. Отчетността за устойчиво развитие се превърна в общоприета практика за голяма
част от мултинационалните корпорации.
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SUSTAINABLE REPORTING: PUBLICITY, TRANSPARENCY AND CONTROL
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Abstract
This paper aims to reveal the effects and benefits of public disclosure of the so-called "Sustainability Reports" as a
means of informing the specific user groups and society as a whole. Special attention was paid to the universal consensus that humans are responsible for global prosperity in all areas and in this connection should pool their efforts to improve the living conditions of the present generation and ensure a high standard of living for future generations. Thanks
to the powerful resource of the XXI century, the instrument, the tool called "information" is possible to record, measure,
analyze and summarize the achievements, successes and problems of economic prosperity, social justice and environmental protection. The forms and methods of public presentation by one of the main subjects of sustainable development
- companies are reviewed. The need of clear principles, rules and criteria in the area of sustainable reporting (corporate
non-financial reporting) is justified. In this connection, are represented the mission and objectives of the leading organizations that are developing standards for sustainable development. Emphasized the role of "voluntariness" of each organization to join the global initiative for the identification, integration and implementation of specific reporting models for
impact on the economy, society and nature. The most relevant principles, models and reporting standards for sustainable
development are revealed. In summary are described the trends in corporate non-financial reporting and the process of
standardization. Presented are different forms of publication of non-financial and financial information for the sustainable
development of enterprises. Proposed are two classifications of sustainability reports - (a) into two groups according to
the scale of businesses - large corporations and small and medium-sized enterprises, and (b) according to form and content of the reports - integrated and differentiated. Supported the opinion that despite the internal awareness of the necessity and the voluntary nature of the sustainable reporting is recommended establishment of a single supervisory body
and determining the circle of decision makers, and to preparation of reports and the comprehensive implementation of
effective control over the whole reporting process of sustainable development.
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Резюме
Макар стопанските предприятия да притежават свои собствени имена (фирми), които ги индивидуализират в
стопанския оборот, те са колективни икономически актьори без собствени цели, стремежи и желания. Поради
това те не могат да мотивират икономическото си поведение и то е следствие от взаимодействието и противодействието между заинтересованите от тях икономически индивиди. Въпреки различните мнения и концепции
преобладаващо се приема, че предприятията са преди всичко инструменти за максимизиране богатството на
собствениците. За да бъде то максимизирано, необходимо е да се фиксират финансовите показатели, които го
характеризират. Дали с дейността си предприятие генерира или унищожава богатство за собствениците показва
съвременната стойност на нетните парични потоци от него към тях. От друга страна, счетоводната печалба е
законово регламентираният показател за годишен финансов успех или неуспех. Има ли връзка между тези два
показателя? Имат ли отношение те към устойчивостта на развитие на предприятието? В статията се изяснява
същността на нетната настояща стойност и на счетоводната печалба от гледище на целите на собствениците.
Изследват се и се описват връзките между тях. Търси се подходяща интерпретация на сложното понятие „устойчивост в развитието на предприятието” в светлината на изложението и се свързва то с двата анализирани показателя, като се изследват възможностите им да го отразяват. Счетоводната печалбата се разглежда в това отношение като специфичен метод за изглаждане на тренда на развитие на предприятието и потокът от печалби,
за разлика от нетния паричен поток, в по-голяма степен отразява устойчивостта в развитието му.
Ключови думи: счетоводна печалба, паричен поток, нетна настояща стойност.
Key words: accounting profit, net present value, shareholder value, stakeholders.
JEL: G32

се и зависещ от множество групи с противоречащи си интереси. Въпреки различните мнения
и концепции, приема се, че предприятието е
преди всичко инструмент на собствениците за
постигането на финансовите им цели. Кои в
крайна сметка са тези цели и дали счетоводната
печалба е сред тях? Има ли отношение тя към
устойчивостта на развитие на предприятието?

Увод
Има множество дефиниции за стопанско
предприятие, както и различни представи за
финансовите цели, които трябва да преследва
то. Според една от тях предприятието е „дългосрочна форма за коопериране на индивиди …
за гарантиране на … ползите от съвместна и
координирана дейност” [1]. Подобна гаранция се
налага поради несъвършенството на пазара,
който е универсалният координиращ механизъм
в икономиката. От кооперирането чрез него произтичат ясни ползи за индивидите, а когато той
е несъвършен, част от тях могат да бъдат пропуснати. За да не стане това се появява структура (предприятие), която ги гарантира. В нейните рамки правата са разпределени йерархично: ръководната инстанция определя производствените планове, издава заповеди, налага санкции и получава крайния резултат (остатъка) от
дейността, докато персоналът следва указанията и търпи санкциите на ръководната инстанция
срещу заплащане. Въпреки разделението на
правата, в стопанския кръгооборот предприятието действа като единно цяло, като колективен
икономически субект, координиращ решенията
си с другите актьори чрез пазара. Логично се
поставя нормативният въпрос за целите, които
трябва да преследва то, бидейки субект без
собствени стремежи и желания, както и състоящ

1. Заинтересовани групи
Заинтересованите от предприятието групи
(stakeholders) са многобройни. Те формират
икономическата му среда, като между него и нея
протичат финансови, стокови и информационни
потоци. Всички групи имат обща цел, в името на
която се кооперират – да максимизират ползите
си от предприятието, изразяващи се в повечето
случаи в максимална нетна настояща стойност
на паричния поток от него към тях. Тъй като
целта е една, а заинтересованите групи повече,
те попадат в потенциален конфликт помежду си.
Тези групи не са равнопоставени, а по-близки
или по-далечни едни с други, като съвместно
изграждат различни сегменти на икономическата среда. Например собствениците и кредиторите формират финансовата система, а тя и системата от налози, дължими на публичната власт,
изграждат финансовата среда, в която действа
предприятието. Финансовата система също се
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характеризира с общи интереси, но и с конфликти. Собствениците са в потенциален конфликт с мениджърите, оперативно управляващи и
представляващи предприятието. Собственици
(и мениджъри) са в конфликт с кредиторите, които финансират предприятието, но не го управляват [2]. От трета страна, и собственици, и
кредитори са в конфликт с публичната власт,
която събира налози от предприятието, конкурирайки се с техните претенции към него.
На този фон още по-ясно изпъква както същността, така и сложността на проблема за целите на предприятието. В литературата се обособяват две полярни концепции: максимизиране
богатството на собствениците (shareholder
value) и максимизиране богатството на заинтересованите групи (stakeholder value). Превес се
дава на първата концепция.
Аргумент в полза на максимизиране богатството на собствениците е, че те, след като са
предоставили капитала си на предприятието, са
особено уязвими от решенията вземани в него.
Освен това финансираните с техния капитал
инвестиции са специфични и (по правило) в голяма степен необратими. В крайна сметка както
за предприятието, така и за заинтересованите
групи, е особено важно интересите на собствениците да бъдат гарантирани. В противен случай те просто няма да предоставят капитала си,
а без него предприятие или няма да има, или то,
например, няма да може бързо да расте [3].

как да познават актуалните потребителски преференции на всички собственици.
В теорията този проблем се решава от т.нар.
Сепарационна теорема на Фишер. Допускайки
съвършен капиталов пазар, Фишер доказва, че
индивидуалните потребителски решения могат
да бъдат отделени (сепарирани) от финансовите решения в предприятието. Следователно мениджърите, за да действат напълно в интересите на собствениците, е достатъчно да вземат
такива решения, които да водят до свободен
паричен поток, характеризиращ се с максимална нетна съвременна стойност:
T

PV0   FCFt .(1  r )t .

(1)

t 1

Тази стойност обаче е плод не на един, а на
Т периода, разположени в бъдещето. Това естествено поражда голяма степен на несигурност
у собствениците относно дохода от капитала им,
предоставен на предприятието. Поради това те
търсят друг показател за това дали той е добре
инвестиран в предприятието – показател, който
не се отнася до несигурното бъдеще, а оценява
непосредствения резултат от дейността през
последния период (напр. година). Такъв е еднопериодният показател за възвращаемост на
собствения капитал (ROE), който в литературата често се дефинира като печалба върху собствен капитал [4]. Логиката е, че ако всяка година
той е максимален (в сравнение с други инвестиции), няма нужда от многопериоден критерий.
Тъй като собственият капитал не поставя пред
собственика въпроси – той знае колко капитал е
предоставил на предприятието – остава въпросът за печалбата, още повече че тя е и законово
установеният, публичен годишен финансов резултат от дейността на предприятието.

2. Финансов модел на целите на собствениците
Собствениците са икономически индивиди и
в общ смисъл техните цели не се различават от
тези на останалите такива. С други думи, те също преследват максимална полза от потреблението на блага. Тъй като ползата на практика не
може да се измери – все още не носим чип, който да я регистрира и изпраща информацията на
обработващ компютър – предполага се, че тя
достига своя максимум, ако потреблението е
максимално и отговаря най-плътно на индивидуалните преференции. Следователно предприятието трябва да разпределя такъв (свободен) паричен поток към собствениците, който да
е максимален и съответстващ на потребителските им преференции. Предприятията обаче
имат по правило не един, а много на брой собственици, и всеки от тях се характеризира с различни потребителски преференции. Как в този
случай да бъдат управлявани предприятията, че
да максимизират ползите на всички свои собственици едновременно? Очевидно е, че такова
финансово управление е практически невъзможно, най-малкото защото мениджърите няма

3. Счетоводство и счетоводна печалба
Счетоводството описва количествено икономическия аспект на процесите в производствената и финансовата област на предприятието и
непосредствената му икономическа среда, неговото имуществено състояние. То предоставя
информация на потребители, които са външни
(собственици, неангажирани с управление; кредитори; държава; клиенти; доставчици и др.) и
вътрешни (главно мениджмънта) [5]. Информацията служи за база на решенията в предприятието и в околната среда, имащи отношение
към него, както и за осъществяване на контрол.
Контролът цели подобряването на дейността му,
в т.ч. по-доброто му приспособяване към икономическата среда, както и предотвратяването на
злоупотреби (морален хазарт).
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Калкулирането на счетоводния финансов резултат от дейността за даден период (годишна
печалба/загуба) играе съществена роля при изпълнението на контролната функция на счетоводството (Башева го определя като втория
фундаментален проблем на счетоводството [5]).
От друга страна, този резултат е горна граница
за дивидентите и е от централен интерес както
за собствениците (акционерите), така и за кредиторите. За държавата годишната печалба (загуба) също е важна, тъй като тя е основата за
определяне на корпоративния данък.
Счетоводният финансов резултат може да
бъде калкулиран по два еквивалентни начина –
чрез сравняване на балансите от две последователни години и сравняване на общите приходи и разходи в рамките на една година, въз основа на отчета за приходите и разходите. В
първия случай се сравнява наличното имущество (величини „запаси”, „наличности”), а във втория – приходи и разходи (величини „потоци”).
Главна задача на отчета за приходите и разходите е пресмятането на финансовия резултат
(печалба или загуба) за изминалата година чрез
сравняване на общите приходи с общите разходи. Той е устроен така, че финансовият резултат изравнява приходите с разходите. Ако приходите превишават разходите, предприятието
отчита печалба, която се вписва от страната на
разходите, и обратно – ако разходи са поголеми от приходите, е реализирана загуба, която се запива при приходите.

Счетоводният финансов резултат е продукт
на отчета за приходите и разходите, а характерна особеност е, че приходите и разходите в него
не са винаги и изцяло парични величини. С други думи, счетоводен приход може да бъде начислен без реално да са постъпили пари в
предприятието, и обратно, срещу получени пари
може да не бъде начислен счетоводен приход.
Съответно, счетоводен разход може да е отчетен без пари да са платени от предприятието,
както и обратно, при платени пари счетоводен
разход може да не бъде отчетен [6] (вж. табл. 1)
Табл. 1. Примери за положителни и отрицателни
парични потоци, които не са счетоводни приходи
и разходи, и обратно (в т.ч. за периода)
Счетоводни приходи:
Получени пари от собственици в увеличение на
собствения капитал – не е счетоводен приход.
Получени пари (кредит) от кредитори – не е
счетоводен приход.
Получени пари като погашение по главница на
отпуснат от предприятието кредит – не е
счетоводен приход.
Получени пари от поземлен имот, продаден от
предприятието на цената, за която е бил купен –
не е счетоводен приход.
Получени пари като предплата (напр. капаро) за
получаване на стоки или услуги от клиент – не е
счетоводен приход.
Получени пари по възникнали в предишни
периоди вземания – не е счетоводен приход.
....................................................................................
Счетоводен приход от продажба на предплатена
в предишен период стока – в този период пари в
предприятието не са получени.
Счетоводен приход от продажба на стока, която
ще бъде заплатена в следващ период – в този
период пари в предприятието не са получени.

4. Финансови цели и счетоводна печалба
В досегашното изложение беше изтъкнато,
че главната цел на предприятието е да генерира свободен паричен поток с максимална нетна
настояща стойност, а важна еднопериодна цел
е максималната възвращаемост на собствения
капитал. От друга страна, законово установеният годишен финансов резултат за дейността на
предприятието е счетоводната печалба (загуба),
която често се използва и за изчисляване на
възвращаемостта на собствения капитал. За да
отговорим на въпроса за пригодността на счетоводната печалба като критерий за постигането
целите на собствениците, на практика се налага
да изясним дали годишните счетоводни финансови резултати отговарят на елементите на
свободния паричен поток и дали с тях трябва да
са пресмята възвращаемостта на собствения
капитал.
Определящата икономическа характеристика
на всеки паричен поток е, че положителните му
елементи изцяло могат да бъдат изконсумирани,
докато отрицателните представляват намаление в потреблението. Дали счетоводната печалба (загуба) отговаря на тези условия?

-

-

-

-
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Счетоводни разходи:
Платени
пари
на
собствениците
на
предприятието като дивидент или обратно
изплащане на дялов капитал – не е счетоводен
разход.
Платени пари по погашения на главница по
кредит – не е счетоводен разход.
Платени пари за закупуване на поземлен имот –
не е счетоводен разход.
Платени пари за придобиване на дялове в други
предприятия – не е счетоводен разход.
Платени пари за дълготраен амортизируем актив
– не е счетоводен разход (или само отчасти).
Платени пари за закупуване на запаси, които
още не са били използвани – не е счетоводен
разход.
....................................................................................
Счетоводен разход за амортизации – в този
период пари не са платени.
Счетоводен разход за провизии – в този период
пари не са платени.

Емил Калчев

Следователно годишният счетоводен финансов резултат не е необходимо идентичен със
свободния паричен поток, реализиран през годината. Разбира се, разликите между положителни и отрицателни парични потоци (постъпления и плащания) и счетоводни приходи и разходи не означават, че платените и получени от
предприятието пари няма да бъдат отчетени в
счетоводството, а само това, че отчитането им
не се случва, когато те са платени или получени,
а в друг период. Счетоводството не променя
номинално общите парични постъпления и
плащания за периода на съществуване на
предприятието, а само ги периодизира различно
от времето на реалното им протичане. Оттук
следват два съществени извода.
Първо, по отношение на отделните периоди (години) счетоводната печалба (загуба) не
отразява реален паричен излишък (дефицит) в
предприятието, т.е. тя не е съпоставима с икономическия критерий „потребление - отказ от
потребление”. Следователно изчисляването на
възвращаемостта на собствения капитал посредством счетоводната печалба не може да бъде мярка за степента на постигане целите на
собствениците от предприятието.
Второ, за целия период на съществуване на
предприятието счетоводните финансови резултати не отразяват целевата величина на
собствениците – максимална нетна настояща
стойност на свободния паричен поток, причина
за което е стойността на парите във времето. С
други думи нетната съвременна стойност на печалбите не е равна на тази на свободния паричен поток.
Следователно от финансова перспектива
счетоводната печалба (загуба) няма (пряко)
значение на критерий за финансова оценка на
резултатите от дейността на предприятието в
рамките на водещата концепция за максимизиране богатството на собствениците, нито в еднопериоден, нито в многопериоден контекст.

чая се интерпретира с тренда на свободния паричен поток, което е единствената логична интерпретация в светлината на концепцията
shareholder value, ясно е този тренд трябва да
бъде изгладен посредством статистически методи. Как обаче да бъде осъществено това, когато експлицитната прогноза на свободния паричен поток е почти невъзможна в дългосрочен
план?
Отговор на тези въпроси дава германският
икономист Мокстер в рамките на своя метод за
„доходно-апроксимативно балансиране”, в рамките на който той интерпретира счетоводната
печалба като специфичен (за конкретното предприятие) метод за изглаждане на тренда на
свободния паричен поток. Това нейно качество
е обратната (положителната) страна на негативните й качества като индикатор за постигането целите на собствениците, вследствие на периодизирането на паричните потоци. В случая
двойното счетоводно записване, наличието на
амортизации, провизии, резерви и др. аналитични приходи и разходи (вж. табл. 1) осъществява връзка между минало настояще и бъдеще,
както и редуцира флуктуациите на свободния
паричен поток. Всичко това прави възможна
връзката:
T

PV0   FCFt .(1  r ) t 
t 1

P
.
r

(2)

Това на практика означава, че вечната рента
от днешната печалба достатъчно точно апроксимира експлицитната прогноза на свободния
паричен поток за даден бъдещ период (найчесто от 5 до 7 години) [7]. От друга страна, логично се налага и изводът, че потокът от счетоводни печалби отразява устойчивия тренд на
развитие на предприятието - нещо, което флуктуиращият свободен паричен поток не може да
опише.
Изводи
Счетоводната печалба е законово установен
годишен финансов резултат от дейността на
стопанското предприятие. Тя е резултат от системата на счетоводното отчитане и годишно
приключване. Тази система не обслужва единствено собствениците на предприятието (те дори
не са непременно най-важните), а ред други
външни и вътрешни потребители на информация. Поради характера си на универсален информационен източник за фактически случващото се в имуществено отношение в предприятието, счетоводството почива на ред принципи и
се ръководи от определени концепции. Би било
изумително, ако един от централните „продукти”
на тази абстрактна, самостойна и универсална

5. Напълно ненужна ли е счетоводната печалба?
Свободните парични потоци са следствие от
множество положителни (постъпления) и отрицателни парични потоци (плащания), реализирани на различни пазари, цените на които по
правило са подложени на колебания и е почти
невъзможно вкупом да се прогнозират в дългосрочна перспектива. Това обстоятелство в голяма степен компрометира метода на нетната
съвременна стойност.
От друга страна, възниква въпросът дали
свободните парични потоци, елемент на този
метод, отразяват по някакъв начин устойчивостта на развитие на предприятието. Ако тя в слу-
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информационна система – годишната печалба
(загуба), да отговаря на индивидуалния икономически интерес на собствениците. Това, че печалбата не е реален критерий за достигането на
индивидуалните им икономически цели, е поскоро логична, отколкото учудваща нейна характеристика. Учудващо е обаче това, че именно тя дава възможност да се прогнозират свободните парични потоци и че потокът от печалби всъщност, а не свободният паричен поток, е
индикатор за устойчивото развитие на предприятието.

2.

3.

4.
5.
6.
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ACCOUNTING PROFIT AS AN INDICATOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
THE FIRM
Emil Kalchev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Firms are the “engines” of the market economy. They create wealth for individuals and societies. Since their pursuits
after wealth are increasing, firms are called to grow, as well. Their growth is a result of investments made in them. Cash
flows are a key element in the investment process. While positive cash flows cover negative once, the company is in
financial equilibrium, and continues to operate successfully. Otherwise, the sustainability of its growth is disturbed. In the
light of this problem, the functional structure of the firm is considered, and the role of its financial sphere defined. Cash
flows are described and conditions explored, which retain the company’s financial equilibrium in case of investments. It
must be kept permanently, in order to ensure the firm to grow sustainably.
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АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА
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Резюме
След 1970 г. в световен мащаб се наблюдава тенденция към непрекъснато увеличаване на разходите за
опазване на околната среда. В началото на XXI в. продължава да се налага мнението, че изпълнението на нормативните разпоредби за опазване на околната среда е свързано със значително нарастване на величината и
относителния дял на присъщите на оперативната дейност разходи на предприятието. Това оказва негативно
влияние върху ефективността на оперативната дейност измерена посредством абсолютни и относителни показатели. Паралелно с това, многобройни примери от стопанската практика доказват обратното, а именно, че ако
се осигури екологосъобразен бизнес и опазване на околната среда, значително намаляват разходите за оперативната дейност на предприятието. Посоченото поражда актуалността на въпроса за същността и класификацията на разходите за опазване и възстановяване на околната среда и ефективността на оперативната дейност на
предприятието. В изследването е изяснена същността на разходите за опазване и възстановяване на околната
среда. Най-общо те се определят като разходи, които възникват вследствие на законови разпоредби или обществен натиск с оглед да допринесат за предотвратяване, както и за възстановяване от замърсяването на околната
среда. Разходите са класифицирани съобразно различни критерии, както от гледна точка на тяхното възникване,
така и за целите на отчетността от гледна точка на връзката между разходите за околна среда и финансовия
отчет на предприятието. Правилното разграничаване на разходите за опазване и възстановяване на околната
среда осигурява полезна информация за нуждите на анализа. На тази основа поставената в изследването цел е
достигане до адекватна методика за анализ на разходите за опазване и възстановяване на околна среда и на
тяхното влияние върху ефективността на оперативната дейност на предприятието. Конкретните задачи са систематизиране на разходите за околна среда по бизнес фактори, по дейности, и анализ на влиянието им върху
себестойността и ефективността на оперативната дейност на предприятието. Използваните методи в изследването са анализ, синтез, балансов метод, групировка, последователни замествания, индексен метод. Резултатът
от изследването е формиране на методика за анализ на разходите за опазване и възстановяване на околната
среда във връзка с ефективността на оперативната дейност на предприятието.
Ключови думи: анализ, разходи, дълготрайни материални активи, ефективност, печалба.
Key words: analysis, expenses, fixed tangible assets, efficiency, profit.
JEL: М49.

ма, за периода от 1973-1976 г.; втора – 19771981 г.; трета – 1982-1986; четвърта – 1987-1992
г.; пета – 1993-2000 г.; шеста – 2002-2012 г. и
следващите години. Тази политиката оказва
влияние върху величината на разходите на
предприятията, които те извършват за опазване
и възстановяване на нарушенията на околната
среда. След 1970 г. в световен мащаб величината на тези разходи бележи тенденция към
постоянно увеличение.
Посоченото поражда интереса към счетоводното отчитане на разходите за опазване на
околната среда. Създаването на счетоводна
информация за тези разходи е важна предпоставка за анализ на величината, структурата и
динамиката им, както и на тяхното влияние върху себестойността и ефективността на оперативната дейност на предприятието.

Увод
Индустрията играе важна роля в икономическото благосъстояние на Европа, като допринася
за устойчив растеж и осигурява високотехнологични работни места. Но заедно с това, тя оказва значително въздействие на околната среда.
Големите индустриални предприятия са основен замърсител на въздуха, водата и почвата,
също така създават различни видове отпадъци
и са значителен потребител на енергия.
Водещо място в законодателството на Европейския съюз (ЕС) заема политиката за опазване на околната среда. В чл. 174 от Договора за
създаване на Европейската икономическа общност са посочени основните принципи на политиката в тази област [1]. Те са ориентирани към
защита на човешкото здраве, внимателно използване на природните ресурси и предотвратяване на замърсяването на околната среда.
Политиката на ЕС е конкретизирана в приети и
публикувани програми за действия в областта
на околната среда, както следва: първа програ-
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или всички разходи за извеждане от експлоатация на предприятие или определени съоръжения, или за предприемане на действия за възстановяване на околната среда) [5].
С членството на Република България в Европейската общност от 01.01.2007 г., за страната ни възникна задължението за привеждане в
пълно съответствие на националното счетоводно законодателство с изискванията на Четвърта
и Седма директива на Съвета. С оглед на този
ангажимент Министерският съвет на България
прие промени в съществуващите НСФОМСП [6].
Изрично се посочва, че с тези промени
НСФОМСП се хармонизират с изискванията на
посочените директиви относно годишните и консолидираните финансови отчети [7].

1. Исторически преглед на въпроса за отчитане на разходите за опазване на околната
среда в българското счетоводно законодателство
Счетоводното законодателство на Република
България регламентира първоначално въпросът
за отчитане на разходите за опазване на околна
среда в Националните счетоводни стандарти
(НСС) и конкретно в НСС 6 Отчитане на разходите за опазване на околна среда [2]. По-късно
се приемат нови НСС и национален сметкоплан,
като НСС 6 отново третира въпросите, свързани
с разходите за опазване на околната среда [3].
Стандартът се прилага от предприятията за отчитане на следните разходи за опазване и възстановяване на околната среда:
- придобиване на дълготрайни материални
и нематериални активи, предназначени
за опазване на околната среда;
- поддържане на екологичното равновесие;
отстраняване на щети, възстановяване,
запазване и подобряване на околната
среда; събиране на информация и контрол за състоянието и предварителна
оценка на въздействието върху околната
среда.
През 2005 г. се приемат Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни
предприятия (НСФОМСП), които са в съответствие с международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО) [4]. Както в МСФО, така и в
НСФОМСП въпросът за разходите за опазване
на околната среда не се третира в самостоятелен стандарт. Следва да се отбележи, че МСФО
се състоят от счетоводни стандарти (СС) и разяснения, издадени от Съвета по международни
счетоводни стандарти (СМСС). Екологичните
разходи, извършвани от предприятието са обект
на третиране в различни СС, като напр. СС1
Представяне на финансови отчети, СС8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, СС16 Имоти, машини и съоръжения, СС23 Разходи по заеми,
МСС36 Обезценка на активи, СС37 Провизии,
условни пасиви и условни активи, СС38 Нематериални активи. Въпроси за екологичните разходи и тяхното отчитане се съдържат и в разясненията на СМСС, напр. в КРМСФО1 Промени в
съществуващи задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях
задължения (напр. подобно задължение може
да съществува за извеждане от експлоатация
на машини, възстановяване на нанесените щети
на околната среда или преместване на съоръжения), както и в КРМСФО5 Права на участие
във фондове за извеждане от експлоатация и
възстановяване на околната среда (целта е да
се резервират активи за финансиране на някои

2. Същност на разходите за опазване на
околната среда
С важно значение за счетоводното отчитане,
анализа, оценката и управлението на разходите
за опазване на околната среда е правилното
изясняване на тяхната същност. Тя следва да
се разглежда във връзка с екологичните цели,
които могат да бъдат: предпазване от замърсяване, защита и подобряване на околната среда;
защита на човешкото здраве; предпазливо и
рационално използване, и устойчиво управление на природните ресурси; намаляване употребата на невъзстановими източници на енергия; подобряване качествата на околната среда
в градските, извънградските и крайбрежни зони;
подобряване качеството на въздуха; управление на негативните промени в климата, водните
ресурси и отпадъците; разрешаване на световни екологични проблеми и др.
Разходите за опазване на околната среда
най-общо могат да се дефинират като разходи,
които възникват вследствие на законови разпоредби или обществен натиск с оглед да допринесат за предотвратяване, както и за възстановяване от замърсяването на околната среда.
3. Класификация и характерни особености на
разходите за опазване на околната среда
Анализът, оценката и управлението на разходите за опазване на околната среда изисква
тяхното групиране съобразно подходящо подбрани критерии. Ключовите критерии за класификация на разходите за опазване на околната
среда са:
3.1. Според времето на възникване разходите
са:
- разходи за предотвратяване нарушаването на околната среда;
- разходи за възстановяване на нарушенията на околната среда.
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Предприятието извършва екологични разходи с оглед предотвратяване или намаляване на
нарушаването на околната среда. От гледна
точка на счетоводно-отчетния процес това са
разходи, които предприятието извършва предварително. В състава им се включват разходите
за привеждането в действие на съоръжения за
опазване на околната среда (пречиствателни
станции, филтри, сепариране на отпадъците,
разходи за събиране, транспортиране, обезвреждане, разходи за производствен екологичен
мениджмънт и др.). Основните теоретикометодологични и практико-приложни въпроси са
свързани с правилното определяне на състава
на тези разходи, на тяхната величина, както и
мотивираното им признаване като необходимо
присъщи разходи и включването им в състава
на разходите на предприятието за съответния
отчетен период.
Разходите за възстановяване на нарушенията на околната среда са последващи разходи.
Те възникват в хода на стопанската дейност по
повод използване на природни ресурси, напр.
невъзобновяеми суровини и материали, които
могат да окажат негативно влияние върху околната среда (щети в екосистемите, увреждания
на здравето, щети нанесени върху сградния
фонд и др.). Тези разходи могат да се дефинират в широк и тесен смисъл. В широк смисъл в
състава им се включват разходите на предприятието за опазване и възпроизводство на отделните елементи на околната среда, разходите за
разработване и въвеждане в експлоатация на
природозащитни съоръжения. В тесен смисъл
това са инвестиционните и текущи природозащитни разходи, които предприятието извършва
по време на отчетния период. Тези разходи
имат различно предназначение и следователно
различна счетоводна интерпретация. От счетоводна гледна точка те могат да бъдат и се признават като текущи разходи за отчетния период,
както и инвестиционни разходи, които не се
признават за разходи за текущия отчетен период. Определен интерес представляват характерните особености на разходите за възстановяване на нарушенията на околната среда, поважни от които са:
- величината, структурата и динамиката на
разходите зависят от възпроизводството
на околната среда, тъй като то е съставен
елемент
на
социалноикономическата система и се осъществява по силата на определени икономическите закони;
- величината на разходите не винаги може
да се определи точно, тъй като зависи от
действието на природните закони;

-

-

не винаги може правилно да се обективизира оценката за необходимо присъщия
характер на разходите, а следователно и
за тяхното счетоводно отчитане като текущи разходи, които се признават за разходи на предприятието за текущия отчетен период;
разходите имат глобален характер, тъй
като се извършват от отделните предприятия, но получените ефекти се ползват
в световен мащаб.

3.2. Според връзката с финансовия отчет на
предприятието (конкретно Отчета за приходите и разходите) разходите са:
- вътрешни;
- външни.
Вътрешните разходи за опазване на околната среда са за сметка на предприятиетопричинител на замърсяване или нанесени щети
на околната среда. Величината на тези разходи
се признава като текущ разход за периода, през
който са извършени, включва се в общата величина на разходите и намира отражение в Отчета
за приходите и разходите в качеството му на
елемент на финансовия отчет на предприятието.
В зависимост на начина им на включване в
себестойността на продуктите (дейностите) вътрешните разходи за опазване на околната среда
могат да се разграничат на преки и косвени.
Преките разходи са непосредствено свързани с
дейностите по опазване, както и отстраняване
на замърсяването или щетите, нанесени на
околната среда (напр. намаляване на отпадъците, отпадните води, шума, отпадъчния въздух;
усъвършенстване на технологичните процеси;
внедряване на нова техника и прогресивни технологии, намаляващи или напълно изключващи
вредното въздействие на бизнеса). Величината
на тези разходи се включва непосредствено
(пряко) в себестойността на продуктите (дейностите).
Величината на косвените разходи за опазване на околната среда се формира в резултат на
вътрешноотраслови и междуотраслови връзки
между бизнес субектите при осъществяване на
природозащитната дейност. Тази величина също участва при формиране на себестойността
на продуктите (дейностите), но предварително
следва да се разпредели въз основа на определена от предприятието база.
Външните разходи за опазване на околната
среда не се поемат от предприятиетопричинител. Те не се третират като разход за
дейността и следователно не намират отражение в Отчета за приходите и разходите. Базовата концепция тук е, че предприятието, при осъ-
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ществяване на бизнеса си използва природните
ресурси и нанася щети на околната среда, за
една част от които не поема разходи. Стойностният размер на външните разходи представлява
неплатеното използване на околната среда и
неплатените щети и замърсяване, нанесени от
дейността на предприятието на околната среда.
Тези разходи са за сметка на засегнатите или за
обществото като цяло. Създаването на финансова информация за външните разходи е предпоставка за вземане на правилни управленски
решения за осъществяване на екологосъобразен бизнес.
Външните разходи се характеризират със
следните по-важни особености:
- величината на разходите зависи от
предмета на дейност на предприятието;
- не във всички ситуации могат правилно
да се разграничат от вътрешните разходи;
- както в рамките на отчетния период, така
и в средносрочен или дългосрочен аспект
външните разходи могат да се трансформират във вътрешни;
- разходите имат глобален характер, тъй
като предприятието-причинител може да
се намира на територията на една страна, а замърсяването или щетата да се
прояви на територията на друга;
- върху величината на външните разходи
влияние оказват всички замърсявания и
щети, като различните негативни екологични ефекти взаимно се допълват и увеличават.
Основен проблем с практико-приложна насоченост е правилното формиране на стойностната оценка на външните разходи, т.е. превръщането на външните екологични ефекти в паричен
измерител.

-

разходи, свързани с използването на
придобити дълготрайни материални активи с екологично предназначение (напр.
разходи по икономически елементи, в
т.ч.: разходи за материали, външни услуги, амортизации, други разходи; финансови разходи за лихви по ползвани кредити за придобиване на активите и др.);
- разходи за такси (напр. за обезвреждане
на твърди битови отпадъци, за отпадни
води, за канализация, за различни разрешителни и др.);
- разходи за вноски (напр. за членство в
съюзи, сдружения, браншови камери и
др.);
- други разходи (напр. разходи за външни
услуги за обезвреждане на отпадъци и
др.).
Нетекущи са разходите за придобиване на
дълготрайни материали и нематериални активи
с екологично предназначение. Разходите за
придобиване на дълготрайни (материални и нематериални) активи, предназначени за опазване
на околната среда, формират тяхната отчетна
стойност, по която те следва да се заведат в
състава на активите на предприятието. Необходимо е да се спазват критериите за признаване
на дълготрайните материални и нематериални
активи като активи и счетоводното им отразяване в имуществото на предприятието. Тези критерии са:
- предприятието да получи бъдещи икономически изгоди, свързани с актива;
- цената на придобиване на актива да може надеждно да бъде оценена.
Възможно е предприятието да придобие дълготрайни материални или нематериални активи
с екологично предназначение, които пряко не
допринасят за увеличаване на бъдещите икономически изгоди за него. В тесен смисъл, в подобни случаи не е изпълнен първия критерий за
признаване на актива и завеждането му в състава на дълготрайните активи на предприятието. Погледнато в широк смисъл, за получаването на бъдещи икономически изгоди от останалите активи и дейности в предприятието, инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение са необходими, обосновани, а в много случаи и задължителни, съгласно законодателството на
страната. Това е достатъчно основание за тяхното признаване като актив, тъй като те формират обективни възможности предприятието да
получи допълнителни бъдещи икономически
изгоди от останалите дълготрайни активи, които
то не би получило, ако не бяха придобити дълготрайните материални и нематериални активи
с екологично предназначение.

3.3. Според отчетния период разходите за
опазване на околната среда са:
- текущи;
- нетекущи.
Текущите екологични разходи се отчитат по
икономически елементи на разходите, след което се отнасят по дейности, екологични области
или конкретни мероприятия. Те се признават
като разходи през текущия отчетен период. По
отношение на връзката им с финансовия отчет
на предприятието те са вътрешни разходи. С
важно методологично значение за анализа на
разходите на предприятието за опазване на
околната среда е правилно изясняване на съдържанието на тези разходи.
Текущите разходи могат да се групират по
следния начин:
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3.4. От гледна точка на обектите, носители
на негативни ефекти от замърсяването на
околната среда, разходите могат да се групират на:
- разходи за предпазване на обектите (население, селскостопански площи, горски,
почвени, рибни и др. ресурси) от въздействието на замърсената околна среда;
- разходи, предизвикани от въздействието
на замърсената околна среда върху
обектите, носители на негативни ефекти.

-

-

4. Методологически насоки на анализа на разходите за опазване на околната среда
Насоките на анализа и оценката на разходите за опазване на околната среда се базират
върху добрата и обоснована класификация на
тези разходи.
По наше виждане, текущите разходи на
предприятието за опазване на околната среда
могат да се анализират в следните насоки:
- Обща оценка на разходите, в т.ч. анализ на
динамиката и структурата на разходите.
- Темп на изменение и на прираст на разходите.
- Среден темп на изменение и на прираст на
разходите.
- Анализ на разходите по икономически елементи, в т ч. анализ на значенията на абсолютните показатели за динамика, и на относителните показатели за структурата на
разходите.
- Анализ на разходите по статии на калкулация. Нашето становище е, че е напълно възможно и логически обосновано текущите
разходи за опазване на околната среда да
се отчитат като разходи за основната дейност на предприятието по статии на калкулация. Това предполага към отделните статии на калкулация да се обособят подстатии
за разходите за опазване на околната среда
съобразно тяхната икономическа същност.
Напр. в статията „Разходи за материали” в
основната дейност може да се обособи подстатия „Разходи за основни и спомагателни
материали за опазване и възстановяване на
околната среда”, или в статията „Разходи за
амортизация” – подстатия „Разходи за амортизация на дълготрайни материални и нема-

териални активи с екологично предназначение”. Анализът на абсолютните и относителни икономии (или преразходи) на текущите разходи за опазване на околната среда по статии на калулация осигурява информация и за ефективността на тези разходи.
Анализ на влиянието на системата от фактори върху динамиката на величините на
отделните разходи за опазване на околната
среда.
Анализ на влиянието на разходите за опазване на околната среда и тяхната динамика
върху значенията на ключовите показатели,
характеризиращи ефективността на бизнеса: себестойност, печалба и рентабилност
на 100 лева продажби; финансов резултат
от продажбите; рентабилност на активите и
собствения капитал и др.

Заключение
Величината на разходите за опазване на
околната среда е показател за начина на използването и ефективността от използването на
природните ресурси. Анализът и оценката на
тези разходи осигурява важна информация за
вземане на правилни управленски решения за
осъществяване на екологичен бизнес. Резултатната аналитична информация позволява
обективна оценка на текущите и бъдещи разходи за подобряване на екологичния имидж на
предприятието, което е и негово конкурентно
предимство.
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ANALYSIS OF EXPENSES FOR PROTECTION AND RESTORATION OF ENVIRONMENT AND FOR THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION’S OPERATING ACTIVITY
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
After 1970 at world scale, we witness a trend to continuous increase of environment protection expenses. At the beginning of the 21st century, the opinion that the implementation of normative regulations for environment protection is
relevant to the significant increase of the relative share of organization’s operating activity inherent expenses continues
being dominant. This adversely affects the efficiency of the operating activity measured by means of absolute and relative indicators. In parallel, many examples from the economic practice prove quite the contrary, and namely that if an
environment-friendly business and protection of environment are ensured, the organization’s operating activity expenses
significantly decrease. This makes the issue of the nature and classification of environment protection and restoration
expenses and of the efficiency of the organization’s operating activity very topical. The study clarifies the nature of the
environment protection and restoration expenses. In general, they are defined as expenses that are incurred due to legal
provisions and public pressure, with view of contributing to the prevention and elimination of environment pollution. Expenses are classified according to different criteria both with view of their incurrence, and for the purpose of accounting,
with view of the relation between the environment expenses and the organization’s financial statement. The correct differentiation of expenses for protection and restoration of environment ensures useful information for the needs of the
analysis. Based on the above, the study is aimed at defining adequate methodology for analysis of environment protection and restoration expenses and their impact on the efficiency of the organization’s operating activity. The specific tasks
comprise classification of environment protection expenses by business factors, by activities, and analysis of their impact
on the cost and efficiency of organization’s operating activity. The methods used in the study comprise analysis, synthesis, balance-sheet method, grouping, successive substitutions, index method. The outcome of this study is to form the
methodology for analysis of environment protection and restoration expenses in relation to the efficiency of the organization’s operating activity.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНО
КЛЕТЪЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В
СЕКТОР МАШИНОСТРОЕНЕ
Веряна Боева
Технически университет, Габрово
Резюме
Виртуалните клетъчни производствени системи (ВКПС) позволяват постигането на гъвкавост на производството, водеща до пазарен ефект за стопанските организации в сферата на машиностроенето. В практиката обаче
тази форма на организация на производството у нас все още е слабо използвана. Настоящата разработка е опит
да се разкрият някои от възможностите и ограниченията пред прилагането на ВКСП и на тази основа да се очертае техният потенциален пазар, включващ средни и големи стопански организации в сектора на машиностроенето в България.
Ключови думи: маркетинг, виртуални клетъчни производствени системи.
Key words: marketing, virtual cellular manufacturing systems.
JEL: М31.

-

класическите клетъчни производствени
системи;
- динамичните клетъчни производствени
системи;
- виртуалните клетъчни производствени
системи.
Характерно за класическите клетъчни производствени системи е физическото обособяване
на клетки, изградени от машините и персонала,
необходими за производството на конкретна
фамилия детайли. Недостатъците им са свързани с недостатъчната ефективност при промени на търсенето и продуктовия микс във времето и ниската степен на използване на машините.
Динамичните клетъчни производствени системи имат ограничено приложение, само при
използване на машини, позволяващи лесно
препозициониране.
От еволюционна гледна точка виртуалните
клетъчни производствени системи (ВКПС) представляват най-голям интерес за съвременното
производство. Те са развитие на концепциите за
класическа клетка и гъвкаво автоматизирано
производство, изведени на принципно ново равнище с помощта на нов начин на разполагане на
работните станции. Съгласно дефиницията на
Мак Лийн [3] виртуалната клетка не може да
бъде идентифицирана като фиксирано, физическо групиране на работни станции, а като
файлове с данни и процеси в управляващо устройство (контролер). Казано с други думи, виртуалната клетка е логическо групиране на ресурси от управляващо устройство (контролер),
необходими за изработването на конкретна партида детайли.
При нужда от набор работни станции за изпълнението на определена поръчка, едно уп-

Увод
Стопанските организации от сектор машиностроене в последните десетилетия работят в
динамична и до голяма степен непредсказуема
бизнес среда, предлагаща неочаквани заплахи
и възможности. Глобализиращите се пазари
предоставят на производителите както нови
възможности, така и заплахи – изостряне на
конкуренцията в много пазарни сектори. Това
поставя пред стопанските организации задачата
да повишават своята конкурентоспособност, а
конкурентоспособността в динамична и глобализираща се среда означава следене и бързо
адаптиране към изискванията на пазара чрез
гъвкавост на производството, ценова ефективност и предлагане на продукти с постоянно високо качество. Пазарните резултати на организациите зависят както от техните маркетингови
стратегии и дейности, така и от оптимизирането
на производствените процеси и в частност, на
тяхната организация. Изборът на оптимална
организация на производствения процес дава
възможност за понижаване на производствените разходи и бърза реакция на промените в потребителските предпочитания чрез предоставяне
на продукти с желаните параметри и в по-кратки
срокове.
1. Предимства на виртуалните клетъчни
производствени системи
Концепцията за клетъчно производство, основаваща се на принципите на груповата технология, намира широко приложение в съвременните производствени системи и има за цел да
удовлетвори посочените изисквания.
Еволюцията на клетъчните производствени
системи се свързва с:
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равляващо устройство поема управлението на
тези работни станции и прави възможна комуникацията между тях. Всяка работна станция (В
българската научна литература е прието да се
използва терминът „автоматизиран технологичен модул”) е или свободна, или част от действаща виртуална клетка [2].
Характерни за ВКПС са много широката номенклатура на произвежданите детайли, условната предметна специализация на системата,
универсалните работни места, равномерно разпръснатото разположение на модулите, паралелно-последователното съчетаване на операциите, регламентираното междуоперационно
придвижване на полуфабрикатите.
Приложението на ВКПС в практиката на
фирмите подобрява тяхната конкурентоспособност по отношение на сроковете на доставка и
цените на продуктите, което от своя страна повишава пазарните им резултати по отношение
на пазарен дял и печалба. ВКПС са веществен
израз на виртуално-клетъчната форма на организация на производството. Неговите предимствата се основават на високата степен на гъвкавост на производството, която конкурира тази
при груповата форма на организация на производството, но при значително по-голяма интензивност и несравнимо по-висока степен на непрекъснатост на производствения процес, която
се доближава до тази при поточна форма на
организация на производството. ВКПС са обект
на научни и научно-приложни разработки в няколко технически университета у нас.

водствения процес. От своя страна динамичните способности на организацията според редица
автори се оценяват чрез различни групи показатели: директни, адаптивни, базирани на знание
и холистични. Директните показатели са фокусирани върху видими операционни характеристики, които оказват влияние върху динамичните
способности, като времена на пренастройване,
брой на производствените маршрути, продуктово разнообразие, гъвкавост, промяна в качеството, а не върху резултата от динамичността
(косвени показатели) като повишаване на печалбата или активите на организацията, съкращаване на времената за производство и доставка и др. За целите на настоящото изследване
обаче, релевантни са по-скоро косвените показатели за оценка на динамичността, тъй като те
засягат пряко стопанските резултати на организацията. Такива показатели бяха обект на оценка при предходно проучване за измерване на
промяната в пазарните резултати (приемани от
своя страна като критерии за оценка на конкурентоспособността), вследствие въвеждането
на ВКПС [1]. Изследването беше проведено в
четири стопански организации, работещи на
индустриални пазари, като бяха използвани
следните измервателни определения (параметри) за оценка на пазарните резултати:
- Промяна в степента на удовлетвореност
на клиентите по отношение на желаните
от него параметри, обобщено, %;
- Нарастване на печалбата при запазване
на съществуващите цени, %;
- Нарастване на пазарния дял вследствие
на намаляване на цените, %: 1) от увеличени обеми на продажба от съществуващи клиенти; 2) от привлечени нови клиенти;
- Промяна в степента на удовлетвореност
на съществуващи клиенти по отношение
на сроковете за доставка;
- Нарастване на пазарния дял вследствие
на съкращаване на сроковете за доставка, %: 1) от увеличени обеми на продажба от съществуващи клиенти; 2) от привлечени нови клиенти;
- Брой привлечени нови клиенти вследствие на съкращаване на сроковете за доставка.
Макар и формулативно по своята стратегия,
това предходно проучване показа, че не всички
показатели са еднакво приложими за изследването на промяната в пазарните резултати
вследствие на въвеждането на ВКПС. Така например, параметърът нарастване на пазарния
дял вследствие на съкращаване на сроковете
за доставка се оказва не еднакво подходящ за
измерване на съответния фактор на конкурен-

2. Изследване на потенциалния пазар на
ВКПС в България
Потенциален пазар на ВКПС в България
трябва да се търси главно сред стопанските
организации, работещи в сферата на машиностроителното производство, тъй като при тях
технологичният процес включва голям брой
разнообразни операции, изискващи използването на различни модули. Настоящото изследване
има за цел да очертае съществуващи потребности, както и възможни ограничения пред обхващането на този пазар. За тази цел трябва да
се потърси отговор на два основни въпроса:
- Каква е информираността на потенциалните клиенти;
- Какви са потребностите от подобряване
на тези параметри на конкурентоспособността, които могат да се повлияят благоприятно от въвеждането на ВКПС.
В специализираната литература в областта
на организацията на производството се използва понятието динамични способности на организацията, най-общо разбирано като повишаване на възможностите за гъвкавост на произ-
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тоспособността в различните организации.
Оценката на степента на удовлетвореност
вследствие на съкращаване на сроковете на
доставка, както и по отношение на параметрите
на продукта би трябвало да отчитат и значението, което придават респондентите на тези фактори. Например сроковете за доставка са решаващи по отношение на бизнеса на някои от
включените в изследването фирми и второстепенни за други.
Ето защо потенциални потребители на ВКПС
се търсят сред организациите, за които представените показатели са релевантни, т.е. те търсят пътища за повишаване на конкурентоспособността си чрез подобряване на тези показатели.
Също в резултат на предходното изследване
като проблем за потенциалния пазар у нас се
очерта ниската информираност по отношение
на същността и предимствата от въвеждането
на ВКПС в сферата на машиностроителното
производство. Затова към настоящото изследване се пристъпи при хипотезата за ниска информираност на пазара.
Като метод за набиране на информация е
избрана експертната оценка, дадена от висши
мениджъри (там където е възможно, мениджърите, отговарящи за производствения процес).
Предвид естеството на изследването и позициите на респондентите е предложен кратък въпросник, обхващащ основните въпроси, на които
се търси отговор. Използвана е персонална
електронна поща, защото желаните респонденти биха били по-трудно достъпни за лично интервюиране. Освен това този метод дава възможност на респондента (за разлика от персоналното и телефонното интервю) да осмисли
въпросите и да им отговори в удобно за него
време, при това без интервюиращият да му
оказва влияние.
Респондентите са избрани сред 100 различни по големина стопански организации в страната, работещи в сектора на машиностроенето.
В началото на въпросника са въпросите за
информираност за продукта. Те се предшестват
от кратко въведение, в което се описват целите
на изследването, представят се авторите му и
се изясняват същността и предимствата на
ВКПС. Подчертава се, че допитването е анонимно и се спазват условия за конфиденциалност. При изискване за максимална краткост и
конкретност въпросникът съдържа следните
въпроси:
1. Знаете ли какво представляват виртуално клетъчните производствени системи?
а) да; б) не.
2. Ако отговорът Ви на предходния въпрос е
положителен, познавате ли фирми, които

използват виртуално клетъчните производствени системи в производствения си
процес? а) да; б) не.
3. Във Вашата фирма бързината на пренастойка на производствения процес: а) е от
голямо значение; б) има значение; в) не е
от значение, тъй като пренастройки почти
не се налагат.
4. Смятате ли, че съкращаването на сроковете за доставка ще допринесе за подобрата удовлетвореност на Вашите
клиенти? а) да; б) донякъде; в) не.
5. Смятате ли, че вследствие на съкращаването на сроковете за доставка може да
увеличите обемите си на продажба от
съществуващи клиенти? а) да; б) донякъде; в) не.
6. Смятате ли, че чрез съкращаването на
сроковете за доставка бихте могли да
привлечете нови клиенти? а) да; б) донякъде; в) не.
7. Ако отговорите Ви на повечето от въпросите са положителни и като се има предвид, че внедряването на виртуално клетъчна производствена система би намалило и себестойността на продукцията,
бихте ли одобрили такова внедряване
при минимална инвестиция за софтуерно
осигуряване? а) да; б) По-скоро да, при
благоприятни условия; в) По-скоро не,
има други пътища за подобряване на
конкурентоспособността; г) не; д) Не мога
да отговоря.
Респондентите са помолени да изкажат и в
свободна форма мнението си по предложените
въпроси, както и да задават уточняващи въпроси на изследователя в удобни за тях форма и
време.
В края на въпросника са приложени и класифициращи въпроси за големината на стопанската организация (брой на заетите н нея) и вид на
произвежданата продукция.
3. Резултати от изследването
Въпреки че проведеното изследване не е
репрезентативно за националния пазар, а има
по-скоро формулативен характер, то очертава
някои ограничения пред въвеждането на ВКПС
от фирмите в сектор машиностроене.
Резултатите на първо място показват известно нежелание (или недоверие) у респондентите
да участват в него. Това може би се дължи и на
липса на интерес към темата на изследването у
някои от запитаните. От всички отговорили (63
на брой) около 76% са информирани за продукта или за подобни на него. Останалите се ориентират за неговите функции от представянето
в началото на въпросника и правят аналогия с
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На въпроса за значението на бързината на
пренастойка на производствения процес 26,46%
отговарят с отговор „а”, 10,8% - с отговор „б” и
едва около 3% отговарят, че поради големите
серии произвеждани продукти този фактор не е
от значение. Разпределението на отговорите е
представено в табл. 1.

разпространени софтуерни продукти за управление на бизнеса. От информираните за продукта обаче само двама могат да назоват стопански организации, в които ВКПС се използват.
Независимо от информираността си по темата,
повечето от запитаните намират за значими по
отношение на конкурентоспособността си гъвкавостта на производствените процеси и сроковете за доставка.

Табл. 1. Разпределение на броя на отговорите
Въпрос
Брой отговори, %
1. Знаете ли какво представляват виртуално клетъч- а) да - 76,2
ните производствени системи?
б) не - 23,8
2. Ако отговорът Ви на предходния въпрос е положи- а) да - 3,2
телен, познавате ли фирми, които използват вирту- б) не - 96,8
ално клетъчните производствени системи в производствения си процес?
3. Във Вашата фирма бързината на пренастойка на а) е от голямо значение - 66,7
производствения процес:
б) има значение
- 25,4
в) не е от значение, тъй като пренастройки почти не се
налагат
- 7,9
4. Смятате ли, че съкращаването на сроковете за а) да
- 60,3
доставка ще допринесе за по-добрата удовлетворе- б) донякъде - 34,9
ност на Вашите клиенти?
в) не
- 4,8
5. Смятате ли, че вследствие на съкращаването на а) да
- 11,1
сроковете за доставка може да увеличите обемите си б) донякъде - 76,2
на продажба от съществуващи клиенти?
в) не
- 12,7
6. Смятате ли, че чрез съкращаването на сроковете а) да
- 3,2
за доставка бихте могли да привлечете нови клиен- б) донякъде - 28,98
ти?
в) не
- 6,3
7. Ако отговорите Ви на повечето от въпросите са а) да
- 3,2
положителни и като се има предвид, че внедряването б) по-скоро да, при благоприятни условия - 77,8
на виртуално клетъчна производствена система би в) по-скоро не, има други пътища за подобряване на
- 14,3
намалило и себестойността на продукцията, бихте ли конкурентоспособността
одобрили такова внедряване при минимална инвес- г) не
- 4,7
тиция за софтуерно осигуряване?
д) не мога да отговоря
-0

Отговорилите отрицателно на въпроси № 3,
4, 5 и 6 посочват като най-актуални за момента
други проблеми като липсата на квалифициран
персонал, ниска надеждност на доставчиците,
неефикасни търговски и маркетингови практики,
главно на задграничните пазари и др.
На въпрос № 7 напълно утвърдително отговарят едва 3,2%. Причината за това е неяснотата по отношение на количествените измерения
на постигнатия ефект и на размера на необходимите инвестиции. По тези въпроси бяха зададени и множество уточняващи въпроси.

бители би допринесли по-доброто взаимодействие между тях и научните колективи, работещи
и предлагащи решения в областта на организацията на производствения процес. Това изисква
по същество внимателно планирана и професионално осъществена маркетингова дейност.
Второ, необходимо е по-тясно взаимодействие
за конкретизация на технологичните потребности на организациите – потенциални клиенти. Не
на последно място, трябва да се работи за
привличане на стопански организации
към
участие в проекти за трансфер на технологии.
Проучванията показват, че дългосрочните отношения за трансфер на технологии от висшето училище към други организации са много поефективни от отделните текущи подобни проекти [3, 6]. Постигането на добри работни отношения обикновено е бавен процес. Целесъобразно е да се започне с малки проекти, при които
рискът за участниците е най-малък и в които и
двамата партньори могат да докажат своята
надеждност. По-късно, когато във връзката е

Изводи и препоръки
Изводите от настоящото изследване дават
методологическа основа за провеждане на количествено проучване с репрезентативна извадка в национален или регионален мащаб.
Освен това се очертават и някои ограничения
пред внедряването на ВКПС в български машиностроителни фирми. На първо място, за подобра информираност на потенциалните потре-
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достигната стабилност и тази надеждност нараства, партньорството може да се разшири
много по-лесно и за участие в по-големи проекти.

3.
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RESEARCH OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF VIRTUAL CELLULAR
MANUFACTURING SYSTEM IN ENGINEERING SECTOR ORGANIZATIONS
Veriana Boeva
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
Virtual cellular manufacturing systems (VCMS) allow the flexibility of production, leading to a marked effect on businesses in the field of engineering. In practice, however, this form of organization of production in the country is still widely
used. This paper is an attempt to unravel some of the opportunities and limitations of the application of VCMS and on
this basis to outline their potential market, including medium and large businesses in the manufacturing sector in Bulgaria.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ АКТИВИ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА
Нели Николова
Технически университет, Габрово
Резюме
В статията се характеризира ролята на интелектуалните активи за постигане на устойчиво организационно
развитие и поддържане на конкурентни предимства. Авторът систематизира подходи и модели за стратегическо
управление на активите на знанието, чийто носител са хората на умствения труд. Класифицирани са ключови
фактори за устойчив и интелигентен растеж на съвременните организации, сред които приоритетно място се
отделя на интелектуалните активи. След проведено анкетно проучване сред МСП в няколко отрасъла е разработен SWOT анализ на знанията.
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стратегическо управление на знанията в съвременните организации.

Увод
Съвременният бизнес е изправен пред предизвикателството да оцелява и да се развива
като използва ефективно интелектуален капитал, иновации и нематериални фирмени активи.
Те се превръщат в актуален обект на управленската практика в резултат от трансформирането
им в конкурентни предимства.
През последните десетилетия мениджърите
отделят значително внимание на значението на
интелектуалните активи за повишаване ефективността и изграждане на устойчив растеж на
управляваните от тях организации. Важността
на този вид активи се проявява в създаване на
стратегии за управление на активите на знанието, осигуряващи конкурентни предимства и устойчиво организационно развитие. Разширяването на пазарните възможности в рамките на
целия Европейски съюз извежда на преден план
потребността от отчитане ролята на интелектуалните активи.
Практическото изследване на значимостта на
активите на знанието е проведено с помощта на
анкета (структуриран въпросник), като реципиенти са приблизително 300 български организации, работещи със знание в различни сектори
на индустрията за периода 2009-2011 г. Получените отговори са обработени и анализирани,
въз основа на които са изведени основни авторови изводи.
През годините са разработени много техники
с цел да се опитат да измерят интелектуалния
капитал. Въпреки това наличността на различни
методики и липсата на унифицирана терминология подсказва, че трябва да се направят още
проучвания, за да се приеме измерването на
интелектуалния капитал като управленска дисциплина. Предложени са подходи и методи за

1. Роля и значение на интелектуалните активи
1.1. Интелектуалните активи като стратегически организационен ресурс
Основното предизвикателство за развитите
страни днес е не как да направи ръчният труд
производителен, което е вече известно, а как да
увеличи производителността на интелектуалния
труд. Още през 1959 г. Питър Дракър въвежда
понятието „работник на умствения труд” [1]. Той
смята, че най-важният принос, който мениджмънтът трябва да регистрира през XXI век е
увеличаването на продуктивността на работниците на умствения труд. И докато за една компания през XX век най-ценни са производствените й съоръжения, то най-важните активи за
компаниите на XXI век – били те в сферата на
бизнеса или в друга сфера – ще бъдат работниците на умствения труд и тяхната продуктивност.
За да бъдат продуктивни хората на знанието
трябва да се разглеждат като основен актив.
Самите те са собственици на средствата за
производство – познанието, което е преносим,
огромен актив. Това им дава възможност да бъдат мобилни за разлика от работниците, извършващи ръчен труд, притежаващи обикновено
ценен опит, но не и производствени средства.
Ръководствата на съвременните организации са
длъжни да се грижат за запазване на активите
си. Необходимо е не само да привличат хора на
умствения труд, но и да успяват да ги задържат.
Увеличавайки тяхната производителност, мениджърите ще спомогнат за повишаване на производствения капацитет на организациите, които
управляват.

71

Нели Николова

В глобалния свят технологиите вече не са
достатъчно конкурентно предимство. С навлизането ни в икономиката на знанието и интернет
мрежата, настъпиха радикални промени в икономическите структури. Интелектуалната собственост е на път да стане основен актив. Организациите се конкурират основно на база знание и
компетентност, чиито създатели и носители са
хората. Затова е естествен акцентът върху човешкия капитал, разглеждан като ключов елемент в съвременните концепции и модели за
интелектуални активи. Понятието „човешки
капитал” включва комбинираното знание, умение, новаторство и способност на индивидите в
нацията да разрешават поставените задачи,
включително стойности, култура и философия.
Интелектуалните активи могат да допринасят
значително за пазарната стойност на организацията. Все повече създаването на богатство и
придружаващите го социални и културни придобивки зависят от създаването и управлението
на трите „и” - иновация, информация и идеи,
чрез използването на още едно „и”-интернет. Те
са горивото, с което се задвижват усилията към
невероятния напредък на развитието на технологиите днес и притежанието им (или достъпът
до тях) е от жизнено важно значение за всяка
организация, която иска да бъде първостепенна
в определена област, дали това се отнася до
създаване на иновационни нови продукти или
откриване на иновационни и ефективни по отношение на разходите методи за производство
на вече съществуващи такива.
Авторът счита, че при настоящото положение
на икономиката в България, организациите
трябва да осъзнаят, че в глобалната икономика
знанието е сред най-важните фактори за конкурентоспособност.
В тази връзка най-разпространените места
за създаване или генериране на нови знания в
България са: университетите - 10%, фирмите 15%, иновационни центрове - 5%, технологични
паркове - 10%. Според характера на процесите
на преобразуване на знания поради недостатъчни финансови средства най-подходящи са:
трансфер на съществуващи знания без промяна,
трансфер с адаптация към новия ползвател и
самообучение с използване на общодостъпно
знание.
Проучването на различни организации показва, че в малък брой (27%) средно големи организации се осъществява систематизирано
обучение, което да позволи натрупването и развитието на знания. Поради финансови причини
в голяма част от българските организации се
осъществява самообучение, по лична инициатива и за сметка на служителите.

По отношение на възнаграждението на хората, създаващи или адаптиращи ново знание,
може да се каже, че е недостатъчно стимулиращо. Затова се наблюдава „изтичане на висококвалифицирани специалисти” към силно развитите икономически страни.
Процесите на активиране на знанието и неговото материализиране започва едва сега. В
България не повече от 10-15% от фирмите си
дават сметка за необходимостта от инвестиране
в знание в неговите активни форми. Още понедостатъчна е финансовата (пазарна) оценка
на съществуващите знания под формата на нематериални дълготрайни активи.: търговски
марки, промишлен дизайн, изобретения, ноу-хау,
програмно осигуряване и др. Тези фирми, които
преоценяват този тип активи са едва 5-10%.
Нараства делът на консултантските и брокерски организации, работещи със знание и със
собствено ноу-хау. За целта е трудно да се
предложи количествен измерител на тези процеси. Те ще бъдат обект на бъдещи изследвания. В настоящата глобална икономика знанията и експертните умения се разглеждат като
най-стратегическия ресурс за изграждане и поддържане на конкурентно предимство и в този
смисъл са интегрално свързано с бизнес успеха.
Фирмите акцентират върху качество, стойност, сервиз, иновации и скорост на пазара, за
да бъдат в крак или преди конкурентите. Организациите се конкурират основно на база тяхното знание и компетентност. Докато технологията
може да бъде копирана сравнително бързо, то
знанието на хората не може да бъде имитирано
и копирано бързо- то се създава и развива индивидуално. Знанието може да бъде използвано
посредством хората и по този начин служителите се превръщат в източник на конкурентно предимство за фирмата. Независимо от типа и наличността на технология, хората събират данни,
обработват ги, категоризират ги, съхраняват ги
под формата на информация и ги използват за
създаване на знание и придаване на значение
за тях и организацията.
Знанието на експертно ниво може да бъде
разглеждано като най-ценния актив на фирмата,
конкурираща се ефективно в информационно
наситената глобална икономика и затова следва
да се управлява и координира. Важността на
знанието се потвърждава от Prusak [6] „Единственото нещо, което дава конкурентоспособност на организацията и единственото нещо,
което е устойчиво – е какво тя знае, как използва това, което знае колко бързо може да
научи нещо ново”. Това определя интереса и
разпространението на концепцията за управление на знанията [2, 4]. Управлението на знания-
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та става важно за организациите, когато те се
стремят да станат „учещи се организации”.

за усвояване на знания, отколкото върху работата със знания [7].

1.2. Специфика на сферата интелектуалните
услуги и знанието
Знанието се интегрира във всички аспекти на
съвременното бизнес общество. Проектите за
работа и заетост през XXI век прогнозират, че
обемът на нарастване на възможностите за заетост ще бъдат в сферата на „дейностите свързани със знанията”, която включва широк диапазон от услуги – (вкл. временна работа и аутсорсинг) изследователска дейност, компютинг,
управление на комплексни системи, юридически
услуги, инженеринг, архитектура, здравни, образователни услуги и др. Тези дейности изискват
висока професионална квалификация и непрекъснато усъвършенстване; умствена гъвкавост,
емоционална интелигентност, готовност да се
приемат нови идеи, способност да се показва и
доказва валидността на резултатите, самоуправление.
Неявното знание има познавателен аспект и
включва интуицията, чувствата, ценностите,
вярванията и менталните модели, с които самите ние може да не сме наясно. Но колко точно
можем да измерим културата, сърцето, душата
на хората, в които е вградено някакво знание. А
в днешно време, при нарастваща конкуренция,
организациите разбират значението на неявното знание, скрито в умовете на индивидите и
групите и се опитват да се сдобият с него. Организациите с ограничено виждане за знанието се
възприемат като машини за „информационна
обработка”, не успяват да уловят неявното и
често субективно прозрение, интуиция и идеали
на служителите за непрекъснати иновации.
Ако се приеме, че „знанието е иновация и
творчество, приложени за създаване на нови
или подобрени продукти, услуги, процеси и пазари”, то всеки служител би трябвало да се нарече работник на знанието или предприемач.
Работата със знания се дефинира като: „същността на работата може да бъде физическа
или умствена, резултатите са основно нематериални, входовете са ясно дефинирани, а задачите включват високо ниво на свобода на действие, неяснота и неструктурирани решения
изискващи тактически и стратегически усилия”
[3]. От това става ясно, че на работата със знания й липсва професионална идентичност и не
може да бъда класифицирана под някаква традиционна професионална категория. В съвременното общество е трудно да се направи разграничение между „хора на знанието” и „хора,
неработещи със знание”, затова някои изследователи акцентират повече върху способността

2. Анализ на някои методи и подходи за управление на интелектуалните активи в организациите
2.1. Приложение на K-SWOT анализ
Рамката на силните и слаби страни (SW) се
състои от 2 части [5]. Първата включва основната дейност на организацията, докато втората се
отнася до допълнителните дейности. Основните
и допълнителни дейности допринасят за създаването на стойност и тези действия следва подробно да се анализират. Изработването на
(анализ на знанията) включва следните основни
етапи:
- описва се бранша на организацията, като
се отбелязват нейните ключови области/елементи на знанията;
- идентифицира
се
организационната
стратегия;
- диагностицират се знанията, необходими
да се формулира и успешно да се изпълни тази стратегия;
- сравняват се необходимите със съществуващите знания в организацията, за да
се определят вътрешните липси от знания или силни страни;
- сравнява се вътрешния статус на знанията в организацията, с този на конкурентите, за да се идентифицират липсите от
външни знания, тоест възможностите и
заплахите от гледна точка на знанията;
- оценява се способността на организацията за обучение от гледна точка на нуждата от съществуващо вътрешно знание като се сравни със способността от обучение на конкурентите;
- Определя се дали организационните
знания и стратегия си съответстват, ако
не, определя се дали организацията е в
състояние да промени знанията си или
да модифицира стратегията си;
- установява се съответствието между
програмите за УЗ и за организационно
обучение и тяхната насоченост към липсите от вътрешни и външни стратегически знания.
За да участват в една индустрия, фирмите
трябва да имат някакво минимално или критично ниво на знания във всяка от следващите области. За да могат знанията да са сравними от
фирма на фирма по време на стратегическия
анализ е необходимо да се изследват основните, задълбочените и иновативните знания.
- Базови знания: Това са минималните или
критични знания свързани с индустрията
на организациите. Това са основните
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знания, нужни на фирмата просто да
участва в този сектор.
- Задълбочени знания: това са знанията,
които позволяват на фирмата да създаде
или да се включи ефективно в някоя специфична конкурентна ниша на пазара,
базирана на знания.
- Иновативни знания: представят наистина
различни, уникални и ценни знания за
индустрията.
Изискванията от знания над базовото ниво
представляват традиционни бариери за придвижване към нови стратегическите позиции в
сектора. Тези липси на знания представляват
пречка, която трябва да се преодолее с придобиването или развиването на нови знания, за да
се премести организацията от една стратегическа позиция на друга.
- Стратегическото позициониране, базирано на знания, изисква предварително да
се определи базата на конкуриране, тоест не с традиционни величини като цена,
местоположение и т.н., а области на
стратегическите знания.
- Вътрешният анализ, базиран на знанията,
трябва да се фокусира върху организационните способности да се придобиват,
развиват и споделят ресурси от знания,
за да формулира и изпълни стратегията.
Този подход идентифицира относителните силни и слаби страни на фирмата, които отговарят на вътрешните силни и
слаби страни на знанията.
- Външният анализ, базиран на знанията,
предполага, че организацията идентифицира външните пропуски от знания между
организационните знания и тези на конкурентите в настоящето и в бъдещето.
- За да добави стойност към стратегията,
управлението на знанията и обучението
трябва да отговаря на вътрешните и
външните стратегически липси на знания.
- Наличието на стратегически знания, които са основен ресурс за производство и
продажбата на продуктите, означава, че
те представляват потенциални (ако не
реални) конкурентни продукти/пазари.
Организациите все повече осъзнават, че за
да останат конкурентни, те трябва внимателно
да управляват интелектуалните си ресурси и
способности. 80% от анкетираните мениджъри
интуитивно вярват, че стратегическото предимство идва от това да се знае повече от конкуренцията, обаче те са неспособни да обяснят в
явен вид връзката между знанието и стратегията.

2.2. Подходи и модели за анализ и оценка на
активите на знание в организациите
Много техники са били разработени с цел да
се опитат да измерят интелектуалния капитал.
Снайби (2004) подрежда тези подходи в 5 различни категории:
- модели, основани на директни методи за
интелектуалния капитал – преценяват
стойността на нематериалните активи като идентифицират различни техни компоненти, които могат да се оценят или
самостоятелно или заедно;
- модели, основани на пазарната капитализация – могат да изчислят разликата
между пазарната капитализация на фирмата и стойността на собствения капитал
на акционерите;
- модели, основани на възвръщаемостта
на активите (ROA) – изградени са на база
на традиционните счетоводни концепции.
Тук формулите включват печалбата преди данъци и други измерители, за да получат количествена стойност на използвания интелектуален капитал в компанията;
- модели, основани на методите на балансираните карти. Компонентите на интелектуалния капитал (човешки, структурен
и капиталът клиенти) се определят и се
измерват с индекси в графичен вид или в
балансирани карти.
Техниката за мониторинг на нематериалните
активи (Sveiby, 1997) използва три категории:
- човешката компетентност - разглежда
стойностите, опита, социалните умения и
образованието на служителите;
- външна структура – включва запазени
марки, имена на марки, имидж, и връзката с клиенти, доставчици, партньори и
други;
- вътрешна структура - съдържа елементи,
които са собственост на организацията
(бази данни, процеси, модели, документи,
патенти и търговски тайни).
Навигаторът на Скандия (Edvinsson и
Malone, 1997) е техника, която идва от Skandia
AFS, шведска фирма, която предоставя финансови услуги. Предложените мерки са групирани
в пет категории:
- финансови – включват традиционните
финансови индикатори;
- клиенти – оценяват връзките между компанията и клиентите;
- процеси – фокусират се на това как организациите използват различни средства,
за да създадат стойност;
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-

трябва да наблегне в своето бъдещо развитие,
за да си осигури желаните от нея постижения.
Бенчмаркингът се основава на систематичен сравнителен анализ и оценка на дейността
на организацията спрямо: резултатите на главните конкуренти на пазарите; обективните тенденции на развитие на технологията, техниката
и други области с ключово значение; найвисоките постижения на международната практика в съответната област.
Бенчмаркинг=търсене на нови идеи+адаптацията им+прилагането им.
Конкурентната интелигентност нараства през
последните две десетилетия и се превръща в
неразделна част от най-големите организации.
Глобалната конкуренция, акцентираща върху
управлението на качеството изисква от мениджърите конкурентна интелигентност (CI). Тя им
осигурява ключово конкурентно предимство,
което ускорява растежа.
Разработването на ориентиран към процеса
на вземане на управленски решения подход на
„конкурентна интелигентност” изисква отговори
в шест ключови области, които са описани в
табл. 1.

подновяване и развитие - клиенти, пазарни продукти и услуги, стратегически
партньорства, инфраструктура и други;
- човешки фактор - измерват производителността, стойностите, съпричасността
и други.
Индексът на интелектуалния капитал
(Roos Edvinsson и Dragonetti, 1997) е техника,
която включва четири типа индекси, които са
консолидирани в един единствен индекс. Те
включват индекса на капитала на отношенията,
индекса на човешкия капитал, индекса на инфраструктурата и иновационния индекс. Промените в индекса на интелектуалния капитал са
свързани с промени на пазарната оценка на
фирмата.
Явно е, че всички разгледани модели включват трите основни елемента на интелектуалния
капитал: тоест човешкия, структурния и пазарния капитал или капиталът клиенти.
Един от инструментите за усъвършенстване
на дейността и постигане на конкурентна интелигентност е бенчмаркингът. Той позволява организацията да прецени до каква степен е постигнала поставените цели, къде се намира тя
спрямо конкурентите си в отрасъла и на какво

Фокус на CI
Усилията
Местоположение
и
структура
Местоположение
и
структура
CI Продукти
CI Проекти
CI Етика

Табл. 1. Ключови области на подхода
Ранно предупреждение за възможностите и заплахите
Стратегическо подпомагане при вземането на решения
Тактическа подкрепа за вземане на решение
Мониторинг на конкурент и оценка
Стратегически планирана подкрепа
Параметри на решение
Къде са рентабилни продажбите?
Откъде идват нови продукти?
Къде са най-големите заплахи?
Специалисти/Мениджъри на CI
Човешка интелигентна мрежа
Информация на специалисти
Анализатори
Навременни, точни, подходящи
Проектно основан подход
Фокус върху решенията
Приоритетни интелигентни нужди Виртуални екипи
Опит с демонстрационен проект
Капани
Разработване на етичен кодекс, преди първия проект Закон за икономически шпионаж от 1996 г.

Университетските преподаватели могат да
допринесат за развитието на СI като започнат
да преподават тази тема и я заложат в учебните
си програми. Липсата на теоретична рамка е
една от причините, поради която CI не е придобила по-голямо внимание в академичните среди.
Тя е богата област за бъдещи изследвания и
публикации. Одитът на интелигентността е процес на установяване на състоянието й за мениджърите на дадена фирма. Направеният анализ

след приключването му ще способства за създаване на фирмена мисия и изработване на
решения, даващи й конкурентно предимство.
Един от най-ефективните методи за фирмено
фокусиране CI усилията е извършване одит на
интелигентност. Примерна рамка за одит на интелигентността със следните ключови въпроси:
- Какви дейности на интелигентност се извършват в момента във фирмата?
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Какви са настоящите фасилитатори и бариери за разработване на ориентирани
към действие усилия за интелигентност?
От какви видове интелигентност се нуждаят мениджърите и служителите, за да
извършват по-добре работата си?
Как CI усилия ще ни помогнат в работата?
Каква ще бъде ролята на служителите в
организиране на СI усилия?

ните форми, с организационните стратегически цели.
7. Докато повечето се обединяват около идеята, че управлението на интелектуалните активи е важно, малко от тях могат да обяснят
каква полза носи то за компанията и как да
се реализира тази полза.
8. В повечето фирми знанието е интуитивно,
скрито и недостатъчно детайлно откроено,
което затруднява оценката на неговата полза. Управлението на знанието се изразява в
откъслечни, частични мероприятия, но няма
единен подход към това управление. Въпреки че е ценно, то не се използва ползотворно.

Изводи и препоръки
От проведеното изследване могат да се направят следните заключения:
1. Постигането на ефективни резултати изисква от ръководствата на организациите да
използват различни методи за управление
активите на знание и често да експериментират.
2. Резултатите от одита на интелигентността
допринасят за създаване на фирмена мисия
и изработване на решения, даващи й конкурентно предимство.
3. Българските мениджъри осъзнават влиянието на интелектуалните активи върху ефективността на фирмената дейност. Едновременно с това обаче, те не предприемат достатъчно действия за мотивиране на своите
служители.
4. Възнаграждението на хората, създаващи
активи на знание, може да се каже, че не е
достатъчно стимулиращо.
5. Освен стратегии и подходи е необходимо да
се развиват способности и практики за запазване на знанията в организациите.
6. Много от анкетираните мениджъри нямат
достатъчно добри модели, които да им помогнат да обвържат процесите, ориентирани
към знанието, технологиите и организацион-
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THE INTELLECTUAL ASSETS – STRATEGIC FACTOR FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE
Neli Nikolova
Technical University of Gabrovo, Bulgaria
Abstract
The paper characterizes the role of the intellectual assets for achieving sustainable organizational development and
maintaining competitive advantages. The author systematizes approaches and models for strategic management of the
knowledge assets, owners of which are the people of intellectual work. Key factors for sustainable and smart growth of
the modern organizations are classified and among them priority is given to the intellectual assets. After a survey held
among SMEs from several industrial sectors, a SWOT analysis of knowledge has been developed.
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РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКИТЕ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – ПРОМЯНА КЪМ
УСТОЙЧИВОТО ИМ РАЗВИТИЕ
Цвета Зафирова
Икономически университет, Варна
Резюме
Българските сценични изкуства са призвани да запазят духовността на нацията ни. В последните години се
извършиха много реформи в тази област, които промениха изцяло статута и дейността им, за да се оптимизират
параметрите на функционирането им. Последиците от тях не винаги са положителни, а някои от тях влияят негативно на оцеляването им. В публикацията са систематизирани етапите в развитието на сценичните изкуства у
нас, като са включени всички видове – театър, опера, танци, цирк и някои други музикални представления. Очертани са техните времеви граници съобразно историческите периоди на България. Изведени са същностните
характеристики на всеки отделен етап. Направен е критичен анализ на последната реформа в тази сфера. Оценени са ползите и негативните последици от нея. Посочени са аргументи за търсената промяна в посока устойчиво развитие на сценичните изкуства в България.
Ключови думи: сценични изкуства, исторически етапи, реформа, стратегически партньорства.
Key words: performing arts, historical stages, reform, strategic partnerships.
JEL: Z11, Z18.

Целта на настоящата статия е да систематизира етапите на развитието на сценичните изкуства у нас, да изведе същностните им характеристики и да направи сравнителен анализ на
ползите от последните реформи в годините на
демокрацията.

Увод
Българските сценични изкуства са призвани
да запазят духовността на нацията ни. В периода на икономическа криза силно е ограничено
финансирането им. В последните години се
извършиха много реформи в тази област, които
промениха изцяло статута и дейността им. Реформата започнала през 1994 г., продължи през
1997 г. със създаването на законова база за
промяна в сценичните изкуства. Все по-голяма е
ролята и значението на управлението на институциите в сценичните изкуства, от които зависи
развитието и просперитета им. Последиците от
промяната не са позитивни за всички участници
в този процес – много директори бяха уволнени,
артисти и изпълнители пенсионирани и/или извадени от щата на театралните институции.
Някои от най-талантливите български артисти,
режисьори, сценографи, балетисти, оркестранти, диригенти, певци, танцьори и илюзионисти
напуснаха сцената, за да търсят ново поле за
изявите си или заминаха за чужбина.
Въпреки това, реформата в сценичните изкуства продължава. Надеждата е, че този сектор
на културата ще се промени така, че всички
участници в него ще се активизират към поактивна и целенасочена дейност. В този процес
на реформиране сценичните изкуства трябва да
съхранят българските традиции в областта,
създадени с много труд през годините на тяхното развитие. Икономическата криза не бива да
води след себе си духовна криза и закриване на
огнища на българската култура, каквито са институциите в сценичните изкуства. Те са оцелявали в много по-трудни времена, за да съхранят
българския дух и ценности.

1. Същност и етапи в развитието на сценичните изкуства в България
Сценични изкуства са онези изкуства, чийто предмет на дейност е пресъздаване на
сценични произведения на живо пред публика.
Те включват театър, опера, оперета, пантомима
и балет, танци, музикални изпълнения, фолклорни спектакли и др.
Сценичните изкуства в България през годините от създаването им са се развивали по различен начин, методи и темпове. Най-важните
етапи в това развитие могат да се обособят на
основата на характеристиките на съответния
исторически период от време, а именно:
Етап 1. Зараждане (Възрожденски) от 70-те
години на 19 век до 9.09.1944 г.
Етап 2. Социалистически реализъм – след
9.09.1944 г. до 10.11.1989 г.
Етап 3. Ранно-демократичен от 10.11.19891994 г.
Етап 4. Реформаторски – след 1994 г.
2.1. Етап 1. Зараждане (Възрожденски)
Българският театър е създаден през епохата
на Възраждането. Първите му прояви в България са свързани с театралните сцени на читалищата и училищата, които са център на обществения живот в страната през XIX век. В. Стефанов посочва, че първата театрална постанов-
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ка e „Михал Мишкоед”, представена от С. Доброплодни в Шумен на 15 август 1856 г. [6].
Театърът през Възраждането става средище
на първите искрици за пробуждане на българското самосъзнание. Тези малки театрални сцени
поставят началото на българския професионален театър. В началото на ХХ век той претърпява значителна трансформация и обрати, но не
променя принципите си на съществуване. Първите български следосвобожденски пиеси, макар и слаби по съдържание, имат патриотични
сюжети. Те биват много харесвани и това дава
възможност за оцеляване на малкото театрални
трупи по това време.
До войните 1912-1918 г. и непосредствено
след тях акцентът се премества върху непреходните екзистенциални теми и/или достъпните
за всички сантиментални преживявания [1].
През 20-те, 30-те и началото на 40-те години
на ХХ век театърът става неразделна част от
модерния начин на живот в големите градове на
страната и предизвиква вниманието както на
интелектуалния елит, така и на управляващите
кръгове [5]. Това са годините, когато българският театър се включва в културния диалог с Европа и света чрез превода на драматургични
текстове, чрез привличането на режисьори чужденци в постановките, чрез следването на световни образци на театралната архитектура и
дизайн. Тогава се създава и нова българска
драматургия. В периода 1920-1941 г. в България
съществуват общо 76 театъра и театрални трупи.
През 1890 г. трима български музиканти Др.
Казаков, Ив. Славков и А. Букорещлиев организират първата оперна трупа в България като
отделение на „Столичната драматично-оперна
трупа” [7].
Наред с укрепването на оперната трупа се
комплектува и балетната трупа с нейния първи
самостоятелен спектакъл на 22 февруари 1928
г. – „Копелия” на основателя на професионалния балет в България Ан. Петров.
Оперети са се играли в България още в началото на ХХ век. Но в 1917 г. А. Сладкаров
образува първата професионална оперетна
трупа в театър „Одеон”. Той събира артисти и
хор от 30 души. На 10 февруари 1918 г. се е
състояла премиерата на „Маркиз Бонели” и тази
дата се счита за началото на професионалното
оперетно изкуство у нас [8].
Независимо че не е подкрепян от държавата,
оперетният театър не само успява да се наложи
в театралния ни живот, но дръзва да се сравнява и с най-прочутите за времето оперетни театри на Европа. И не случайно в началото на 30те години, той е признат за най-престижния популярно жанров театър на Балканите.

Цирковото изкуство у нас възниква през
1897 г., когато е формирана първата професионална циркова трупа в България от П. Панайотов.
Българските сценични изкуства в този период
бележат своето създаване и постепенно утвърждаване. Появяват се именити таланти, чието
изкуство завладява не само българската публика.
Най-общите характеристики на сценичните
изкуства от зараждането им до 9.09.1944 г. са
[2]:
- опростен механизъм на създаване и разпадане;
- разнообразие във формите на организация;
- директорите на театрите са и режисьори;
- приходите са предимно от продажба на
билети;
- поради финансовата си нестабилност,
театрите не са в състояние да усъвършенстват материалната страна на творческия процес;
- системата на заплащане на актьорския
състав в повечето случаи е % от приходите.
2.2. Етап 2. Социалистически реализъм
Етапът, характеризиращ социалистическия
реализъм, започва след 9.09.1944 г. и продължава до демократичните промени. Целта е наред със съхранението на българските традиции
и духовност да се идеологизира съдържанието
на постановките до издигане ролята на Партията за формирането и възпитанието на личността. Във всички окръжни градове се формират
театрални трупи за драматични и куклени театри, които се финансират от държавата. Значителни средства се отделят и за националните
театри. Театралните постановки са предимно от
български и съветски автори.
Указът за театрите от 1949 г. унищожава
разнообразието и узаконява съществуването
само на субсидирани от държавата театрални
форми с постоянни трупи [2].
Сценичните изкуства бележат своя възход.
Творците и изпълнителите са морално и материално стимулирани. Най-изявените получават
ордени и звания – „народен артист” и „заслужил
артист”.
Сериозно влияние за укрепване на операта
оказва увеличаването на държавната субсидия
в периода след 1945 г. Това дава възможност
да се комплектуват пълноценно всички звена и
да се повиши качеството на сценичната продукция.
През 1947 г. се създава и „Народна оперета”,
като с указ на Отечественофронтовското прави-
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телство е одържавен последният частен оперетен театър. Това е първата българска държавна
оперета, формирана по съветски модел, от
която през 1948 г. се слага началото на Държавен музикален театър.
„Същевременно, присъщият за времето бунтарски дух довежда до стилистичното откритие
на 60-те години – мюзикълът. Настъплението
започва с премиери на български мюзикли. Паралелно с оперетите, през 80-те достойно дефилират и премиерните постановки на американски и европейски мюзикли” [8].
В средата на миналия век заради укрепването на цирковото изкуство се създава и Дирекция „Български циркове”, в която са назначени
350 циркови артисти. През 60-те години се издава указ, с който задължава всички окръжни
градове да имат асфалтирани площи за гостуващи циркове и лунапарк. Следват „Златните
години” на българския цирк, които продължават
до 1983 г., когато изгаря шапитото на Солни
пазар в София и България вече няма постоянен
цирк.
В последните години на периода преди демокрацията в сценичните изкуства се появяват
плахи опити за критика на социалистическата
действителност и на някои негативни явления,
свързани с партийни величия. Това води до
спирането на представления.
В 1989 г. театрите са 70 и с 328 посещения
средно на 1 представление [3].
Периодът на Социалистическия реализъм за
сценичните изкуства може да се характеризира
с:
- създаването и закриването на институциите се извършва от Комитета за култура;
- еднообразие на формите на функциониране;
- силна държавна подкрепа;
- морални и материални стимули за творците и изпълнителите;
- голям щатен персонал, управляван от
партийно зависими ръководители;
- съществува цензура върху творческите
решения и репертоарната политика;
- налице е централно разпределение на
завършващите кадри.

едни от най-добрите артисти. Щатният състав
на театрите бе намален до минимум. Бюджетът
за театралните трупи покриваше едва работните заплати и осигуровките му.
Свободата в репертоара доведе до поставянето на някои спектакли с по-ниски художествени качества, но комерсиални. Започна тенденция на силен отлив на зрителите. Продължително време представленията се играеха в полупразни зали. Много артисти минаха на свободна практика, други потърсиха реализация в
частния бизнес.
Драматичните театри (ДТ) станаха 57 на
брой, като всеки от тях бе с постоянна трупа и
репертоарен [3].
През 1994 г. започна театралната реформа.
Появиха се частни трупи, като най-много са театралните, но някои от тях не издържаха финансово
и бяха закрити. „Нов тип театрални организации –
открити сцени - замениха част от репертоарните
театри. Целта бе да се отвори системата за нововъзникналите независими театрални трупи. Въведено бе държавно финансиране на театрални
проекти, за което могат да кандидатстват както
държавни, така и недържавни театри” [4].
С демократичните промени в България се
промениха и условията на финансиране дейността на операта. От 1994 г. усилията на ръководството се насочват към подсигуряване на
средства за постановъчна дейност чрез копродуциране, спонсориране и др. Осъществяват се
нови контакти за представяне на продукцията в
чужбина.
В музикалния театър в този период се играят класически оперетни шедьоври, както и български, вкл. и детски оперети. Паралелно с тях
се играят и мюзикли, като сред тях са найнашумелите заглавия от Бродуей и Лондон.
Бурните промени в страната не подминават и
цирка. Първото демократично правителство
закрива дирекцията и оставя артистите на улицата. Разпродават се цирковите бази в Илиянци. С това се поставя действителния край на
българския национален цирк.
Като обща характеристика на Раннодемократичния период може да се посочи следната:
- разнообразие на формите на театралните формации;
- отлив на зрителите от сценичните изкуства;
- пенсиониране на значителен брой именити артисти и изпълнители;
- финансиране на държавните театри на
основата на брой щатен персонал от
държавния бюджет;

2.3 Етап 3. Ранно-демократичен (начало на
реформата)
В годините на ранната демокрация настъпи
разруха в икономиката, което доведе и до рязка
промяна на държавното отношение към сценичните изкуства. Бяха премахнати моралните стимули на творците и изпълнителите. Съкратиха
се всички артисти в пенсионна възраст. По този
начин незаслужено бяха свалени от сцените ни
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-

голяма свобода в репертоара, водеща до
поставяне на театрални спектакли със
съмнителни качества.

-

2.4. Етап 4. Реформаторски („радикализация” на
реформата)
След 1997 г. се променя законовата рамка и
стратегическата насока за развитие на сценичните
изкуства чрез следните документи [4] :
- Закон за закрила и развитие на културата,
- Програма за развитие на театралната дейност в България (и прилежащите към нея
материали за кандидатстване за видовете
държавна подкрепа),
- Правилник за устройството и дейността на
Националния център за театър,
- Правителствена програма 2001 в раздела й
за култура.
В края на ХХ век настъпи оживление в развитието на сценичните изкуства. Все повече частни
трупи, които са около 50 на брой към началото на
2011 г., играят на българските сцени. Зрителите
започнаха да се връщат отново в залите. Причината беше появата на нова вълна ентусиазирани
млади артисти и изпълнители, които намериха
верния път към сцената. Наред с класическите,
започнаха да се поставят на сцена и нови, авангардни спектакли, близки до българския бит, култура и душевност. Някои спектакли намериха добър прием и на чужди сцени, други спечелиха награди на международни фестивали.
Репертоарът на Националната опера и балет
в последните години включва, наред с найизвестните класически заглавия, непознати или
отдавна неиграни на наша сцена произведения. В
гала спектакли и концерти участват световноизвестни български оперни певци. Стремежът за
успешно решение на проблема с певческите кадри
доведе до стратегическо партньорство между Националната опера и балет с Българската държавна консерватория, за съвместни продукции.
Днес в цирковото изкуство у нас има няколко действащи малки частни трупи и професионалният цирк на Ал. Балкански „Монте Карло”.
Но България като европейска държава и нейната столица нямат свой национален цирк, въпреки че доста страни се учат от нас в тази област.
Общата характеристика на сценичните изкуства
в периода след 1997 г. може да се сведе до следните характерни особености:
- започна същинската реформа;

-

преминава се към смесено финансиране
– от държавния бюджет плюс програми и
проекти на конкурсен принцип;
създаде се законова рамка за реализация на реформата;
сливане и преобразуване на институции;
наличие на много разнообразни форми.

2. Последици от реформата в сценичните изкуства
За реализация на реформата в сценичните изкуства се въведе конкурсен принцип за определяне на субсидиите на държавните театри. Репертоарните театри вече трябваше да се борят за своето финансиране. Част от тях се превърнаха в:
а) открита или т.нар. продуцираща сцена, с
постоянен технически и директорски персонал, канеща външни продукции или
(ко)продуцираща, за което получава пари
от бюджета на Министерството на културата;
б) сцена 6+ (т.е. сцена с 6 души технически
персонал и директор) и без субсидия за
дейност, като очакването е да се привлекат
алтернативни средства за дейност
Реформата в сценичните изкуства доведе до
обединения на някои институции, а други бяха
разделени. Остава открит въпросът за синергетичния ефект от тези стратегически решения.
Акцентът на бюджетното финансиране вече
е поставен върху броя зрители на собствените
постановки. По този начин ръководствата се
стимулират да поставят повече спектакли, да
канят по-добри професионалисти за тях, които
да им носят повече приходи.
С реформата се даде и по-голяма автономност на институциите в сценичните изкуства.
Директорите да могат да определят сами числеността на персонала и индивидуалните възнаграждения. Налице е смесено финансиране.
Въведоха се т.нар. делегирани бюджети.
През 2012 г. започната реформа продължи с
приетите от МС единни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. С тях се продължава започналата през 2011 г. практика на
делегирани бюджети, която стимулира ефективно работещите културни институти. Новост за
2012 г. в сравнение с 2011-а е и определянето
на по-високи стандарти на четири културни института, които притежават статут „национално
значение”.
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Табл. 1. Динамика на броя на театрите в сценичните изкуства за периода 2000-2011г.
2000
2005
2007
2008
2009
2010
Театри - бр.
75
75
78
78
80
73
Драматични
43
39
39
39
43
41
Оперни и балет
4
5
5
5
5
9
Оперетни
3
5
5
5
4
2
Куклени
16
16
18
18
17
15
Драматично-куклени
5
6
7
7
7
6
Посещения - хил.
1 286
1 475
1 636
1 679
1 611
1 677
Ср. брой посещения на 1 представление
123
137
149
154
146
147

2011
73
40
7
2
18
6
1 930
150

Източник: НСИ.

Динамиката на броя на театрите показва
трайна тенденция към устойчивост след преобразуването им през 2009 г. Този извод не може
да се направи за частните театрални формации,
тъй като техният точен брой засега е неизвестен.
Тенденцията към значително нарастване на
средния брой представления на 1 театър (от 140
за 2000 г. на 176 за 2011 г.) показва позитивна
промяна в активността на театралните трупи. От
там и броят на посещения се увеличава от 1 286
хил. за 2000 г. на 1930 хил. за 2011 г. За завръщането на зрителите отново към сценичните
изкуства и подобряване на репертоара на театрите е достатъчен аргумент показателят средно
посещение на зрители на едно представление от
123 за 2000 г. на 150 за 2011 г.
Изводът е, че провежданата реформа е в
правилна посока, което показват и статистическите показатели за последните 2-3 години.

-

спешно осъвременяване на закона за мецанатството;
- не бива да се забравя и образователната
им функция, при която има гарантирана
публика и приходи (напр. Детската образователна програма „Отиваме на опера”, която
стартира през 2008 г., е посетена в първите
два месеца от над 4 000 млади зрители от 3
до 14 години;
- задължително обучение на директорите в
областта на мениджмънта;
- въвеждане на смесена форма на финансиране съобразно всеки конкретен обект;
- по-голяма автономия на всяка институция за
вземане не само на оперативни, но и стратегически решения;
- търсене на стратегически партньорства за
по-голяма ефективност в дейността (напр.
сдружение „Улицата” и Военния театър).
Реформата в сценичните изкуства в България
трябва не само да доведе до устойчивото им
развитие, но и до съхраняване и доразвиване на
традициите в българската култура. Само по този
начин ще се докаже нейната ефективност във
времето.

Изводи и препоръки
Последиците от досегашната реформа показват известен подем както в професионален план
на артистите и изпълнителите, така и на мениджмънта на институциите в сферата на сценичните изкуства. Въпреки положителните явления,
налице са и някои тревожни факти, които показват, че на практика има реформа, но остава въпросът дали тя е към устойчиво развитие. Причината е, че няма разработена стратегия за развитието на сценичните изкуства.
Целта на провежданата реформа е те да
оцелеят в периода на криза, без това да се отрази на тяхното качество и конкурентоспособност.
Очевидно е, че те трябва да се реформират,
защото финансирането им намалява с всяка
изминала година. Но сценичните изкуства трябва
да се съхранят, за да не заемат мястото им чалгата, халтурите и комерсиализмът.
В резултат на направения сравнителен анализ и систематизация на етапите в развитието
на българските сценични изкуства, можем да
направим следните изводи и обобщения:
- необходима е ясна стратегия за развитието им, съобразена с региона, в който се
намират;
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Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The Bulgarian performing arts are called upon to keep the spirituality of our nation. In recent years, many reforms in
this sphere, which completely changed their status and activities to optimize the parameters of their operation carried
out. The effects of the reforms are not always positive and there is a negative influence on survival of the performing arts’
organizations. This paper systematized the stages in the development of performing arts in Bulgaria, including theatre,
opera, dance, circus and other musical performances. Their time frames according to historical periods of Bulgaria are
outlined. Also, the essential characteristics of each stage are derived. After tracing the evolution of the performing arts in
Bulgaria, a critical analysis of recent reform in this sphere is made as an assessment of pros and cons. Some reasons
for seeking a change towards sustainable development of the performing arts in Bulgaria are indicated. We also derived
recommendations for the reform’s success that affect various institutions.
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Резюме
Синдикираните заеми са един от най-динамично развиващите се сегменти на глобалния дългов пазар. Според Банката за международни плащания в Базел синдикираните заеми заемат около 1/3 от общия обем на международното финансиране. Синдикираното кредитно споразумение за разлика от традиционите банкови кредити
предвижда разпределянето на заема (и споделяне на инвестиционния риск) между повече кредитори, обединени
в синдикат или консорциум. Ролята на аранжьори в синдиката най-често се изпълнява от банките, които предоставят основната част от ресурсите, въпреки нарастващия инвестиционен „апетит” на някои небанкови институции
като пенсионни фондове, застрахователни компании, взаимни и хедж фондове и пр. В изследването се използват актуални данни от базата на Thomson-Reuters за периода 2010-2012 г., които характеризират посткризисното
възстановяване като нееднозначен и противоречив процес. Основната изследователска цел се състои в разкриване на проблемните области и факторите, които влияят върху реализирането на потенциала на глобалните
синдикирани заеми като генератори на икономическа усточивост и растеж. Най-съществените изследователски
задачи са систематизиране на посткризисните предизвикателства пред глобалния пазар на синдикираните заеми: еволюцията във философията на синдикираното финансиране – споделяне или трансфер на риска; решаване на дилемата „регионална интеграция или дезинтеграция”; развитие на елементите на синдикатната композиция и организационната йерархия в рамките на синдиката; осъвременяване на инструментариума на рискмениджмънта, използване на „буфери” и неценови компенсационни механизми и нанасяне на необходими корекции в ценообразуването на синдикираните кредитни споразумения.
Ключови думи: синдикирани заеми, глобален дългов пазар, ценообразуване на синдикираните заеми, синдикатна композиция.
Key words: syndicated loans, global debt market, price setting of syndicated loans, syndicate compostion.
JEL: G21.

синдикирани кредитни споразумения могат ясно
да се разграничат поне две нива в синдикатната
йерархия [7]. Главната роля в първото ниво се
изпълнява
от
банките-мандатоносители
(mandated arrangers). Мандатните банки са
аранжьорите на синдикираните заеми. Това са
водещи институции (лидери), които подписват
меморандум
със
заемателя,
договарят
основните параметри на сделката и поемат
определени ангажименти за осигуряване на
необходимия ресурс. Те пряко менажират заема
или делегират част от дейностите на банкиагенти. Една от най-важните функции на
аранжьорите и същевременно най-съществения
атестат
за
тяхната
дейност
като
мандатоносители е успешното сформиране на
синдикат и финализиране на сделката с
осигурено финансиране. За целта те проучват
внимателно
конюнктурата
на
пазара
и
инвеститорския интерес към сделката и
отправят покани към други банки да се
присъединят към финансирането. Кредитните
институции,
получили
подобни
покани,
принадлежат към втората група банки, чиято
роля в синдикираното кредитиране е на
мениджъри от по-ниско ниво или редови
участници
(junior
syndicate
members).
Идентичността и броят на банките от второто

Увод
Синдикираните заеми имат съществен принос за развитието на глобалната икономика
поради факта, че осигуряват значителна част от
финансирането на крупни капиталовложения в
индустриалния, финансовия и публичния сектор. Тенденциите на пазара на синдикирани
заеми предоставят ясна индикация за инвестиционната активност, конюнктурната среда и
очакванията на ключовите участници. Какво се
случва на глобалния пазар на синдикираните
заеми и кои са основните предизвикателства в
неговото развитие в посткризисния период?
Отговорът на този въпрос е заплетен в спецификата на синдикатната композиция и организационната йерархия, в особеностите на поемателството, аранжирането, ценообразуването и
инструментариума на риск-мениджмънта на
синдикираните кредитни споразумения.
1. Организационна специфика на банковите
синдикати
Композицията на банковия синдикат и
спецификата на неговата организационна
йерархия зависят от мащаба на сделката,
размера на финансирането, вида на мандатния
контракт, броя на участващите институции и
активността на мандатоносителя. В повечето
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ниво на синдиката зависят от размера и
спецификата на заема, а понякога и от
желанието на заемателя да увеличи или стесни
кръга на взаимоотношенията си с кредитните
институции.
В зависимост от ангажиментите, които банките-аранжьори поемат при договарянето и получаването на мандата могат да се разграничат
три основни типа синдикирани кредитни споразумения [8, 10]:
- Подписана (поета) сделка (Underwritten
deal);
- С клауза „максимални вложени усилия”
(„Best-efforts”);
- „Клубна” сделка (Club deal).
При условие на поемателство подписвачът
на синдикиран заем поема твърд ангажимент
пред заемателя като гарантира осигуряването
на необходимия ресурс при предварително договорените параметри и условия. Това крие
известни рискове за аранжьорите, ако не се
реализират напълно техните планове за сформиране на синдикат и за пласмент на части от
заема. В подобни ситуации подписвачите ще
придобият непланирани експозиции към заемателя или временно абсорбирани от тях излишни
„порции” заем, които на по-късен етап ще опитат
да пласират към други инвеститори. Този последващ пласмент може да се осъществи безпроблемно в условия на благоприятна пазарна
конюнктура, когато съществува инвеститорски
интерес към подобни сделки. Под натиска на
неблагоприятни пазарни условия обаче временно абсорбираните излишъци могат да се реализират с дискаунт от номинала като е налице
риск от реализиране на известни загуби. Предотвратяването на този сценарий е възможно,
ако аранжьорът продължи да поддържа излишъци от предоставен на заемателя ресурс над
първоначално планираните стойности или целевите си норми на задържане. Предвид възможните усложнения от непредвидимите пазарни условия, резонно може да се постави въпроса: „Защо въобще аранжьорите поемат риск
като подписвачи на синдикирани заеми при условие, че разполагат и с друга алтернатива?”
Съществуват поне две основателни причини за
това тяхно решение. Първо, офертата за изцяло
подписана/поета сделка се превръща в конкурентен инструмент за спечелване на мандат.
Второ, подписвачите обикновено се възнаграждават с по-високи такси и комисионни в замяна
на поетия твърд ангажимент за осигуряване на
необходимото финансиране.
Синдикирани кредитни споразумения сключени с клауза „максимални вложени усилия” са
тези, при които банките-аранжьори не се ангажират с поемателство на целия ресурс. Тради-

ционно такива клаузи в синдикираните заеми се
използват при по-комплицирани сделки или при
рискови заеми (leverage loans) за бенефициенти, попадащи в скалите с по-нисък от „инвестиционен” рейтинг.
С понятието „клубни сделки” се обозначават
по-малките като размер заеми (обикновено
между 25 и 100 млн. щ. долара), които се предоставят от обвързана група банки. Аранжьорът
в тези сделки е „пръв между равни”, тъй като
обикновено липсва отчетливата йерархия, характерна за композицията на повечето от останалите форми на банковите синдикати. Така
например, обичайна практика е „членовете” на
клуба да си поделят всички приходи, включително и тези от такси, съобразно дяловото си
участие във финансирането.
Евентуален неуспех на сделката по сформирането на синдикат е еднакво неприемлив резултат и за двете страни по контракта. При реализиране на възможно най-песимистичния сценарий неподписаният от аранжьора мандат ще
бъде върнат, което индикира негативна пазарна
реакция спрямо тази сделка. Мандатни банки,
които са гарантирали целия размер на заема, но
не успяват да го пласират, ще придобият експозиции извън очакваните стойности, което би
могло да се отрази негативно върху техните
ликвидни позиции. Това безусловно ще накърни
и репутацията им на мандатоносител, ако приемем, че преекспонирането няма да повлияе
съществено върху тяхната ликвидност и не противоречи на нормативните изисквания. Заемателите също рискуват своя имидж при неуспешно сформиране на синдиката въпреки гарантираното финансиране от банката-аранжьор. Финансовите пазари обикновено реагират своевременно и адекватно на подобни новини и това
събитие най-вероятно ще се отрази негативно
при калкулиране на рисковите премии още при
следващата поява на компанията на кредитния
пазар [1]. При частично осигурен ресурс от мандатната банка заемателите поемат риск за финансиране на остатъка от заема, тъй като няма
гаранция, че новите „порции” могат да бъдат
предоставени при същите договорени условия.
2. Особености на ценообразуването на синдикираните кредитни споразумения
Ценообразуването на синдикираните заеми
се формира на база „плаващ” лихвен спред,
който е обвързан с определен бенчмарк-индекс
(най често Libor) и различни видове такси и комисионни. Мандатните организатори получават
такса, която компенсира усилията и разходите
им за организиране на синдиката. Подобна на
нея е гаранционната такса, която служи за уверение на заемателя относно осигуряването на
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необходимия ресурс. Повечето от „младшите”
членове на банковия синдикат формират своите
възнаграждения основно от лихвени приходи и
значително по-рядко от такси или комисионни.
След сключването на кредитното споразумение, то може да предвижда заемателят да заплати такса за осигурения от банковата група
ресурс. Заемателите също така могат да дължат такса-ангажимент за осигурената от банките, но неусвоена част от ресурса, както и такса
за фактически усвоената част от заема, ако това
е фиксирано в клаузите на кредитното споразумение. Таксата за използван ресурс (utilization
fee) повишава доходността на банките, като
същевременно позволява да се анонсира сред
публиката по-нисък пазарен спред от действителния. Това се дължи на факта, че размерът на
тези такси обикновено не се огласява публично.
В агрегиран формат основните ценообразуващи
компоненти на синдикираните заеми - лихвеният
спред, таксите, както и съотношенията между
тях, варират в различни граници, в зависимост
от няколко ключови фактора. Един от тях е базисният индекс, използван като бенчмарк за
лихвения спред. Например, при заеми, базирани
върху Euribor или Libor, се наблюдава по-висок
относителен дял на таксите, отколкото при заеми, обвързани с други пазарни индекси [7].
Пазарната и секторната принадлежност на
заемателя са други фактори, които дават отражение върху цената на синдикираните заеми.
При заематели от развитите икономики делът
на таксите в агрегираната цена на синдикираните заеми е по-висок, отколкото при заематели от
нововъзникналите пазари [5]. Този факт се
свързва с обстоятелството, че в индустриално
развитите страни преобладават експозициите
към неправителствения сектор. Заемателите от
този пазарен сегмент, водени преди всичко от
фискални и пазарни съображения, предпочитат
по-голяма част от агрегираната цена на заема
да се формира от таксите, вместо от лихвения
спред. Въпреки това, като цяло цената на експозициите към заематели от развитите страни е
по-ниска от цената, която плащат заемателите
от нововъзникналите пазари. Тази констатация
не е изненадваща, предвид спецификата на
рисковото ценообразуване според типологията
на заемателя.
Наред с таксите и лихвения спред, банковите
синдикати използват редица неценови компенсационни механизми, целящи минимизиране на
кредитния риск. Това са добре познатите и при
класическите корпоративни заеми рестриктивни
(предпазни) клаузи, обезпечения и гаранции.
Обезпечаването и гарантирането на синдикираните заеми се практикува по-често при експозициите към заематели от нововъзникналите па-

зари, докато предпазните клаузи (covenants) в
синдикираните кредитни споразумения са похарактерни за контрактите със заематели от
индустриално развитите страни.
Как предпазните клаузи служат като инструмент за защита на кредиторите? Предпазните
клаузи налагат ясно дефинирани лимити, забрани и различен тип ограничения, които заемателите са длъжни да съблюдават до пълното
издължаване на заема. Една част от рестриктивните клаузи забраняват на заемателите да
предприемат определени действия, ако те не са
предварително съгласувани и одобрени от банковия синдикат. Те могат да засягат сферата на
дивидентната политика на компанията (например забрана за изплащане на дивиденти) и
възможностите за извършване на трансформации на капитала, сливания, придобивания, поглъщания и пр. Други предпазни клаузи фиксират
определени стойности на финансови показатели (най-често свързани с нивото на задлъжнялост и финансова автономност), които не биват
да бъдат нарушавани. Едно изследване на щатския пазар на синдикирани заеми през периода
1996-2010 г. установява наличието на над 80
различни предпазни клаузи в кредитните договори [6]. Нарушаването на предпазна клауза е
достатъчно основание за кредиторите да променят статута на експозицията на „състояние на
техническа неплатежоспособност” (technical
default) с всички произтичащи от тази промяна
последствия, предвидени в кредитния договор.
Размерът на пакета от предпазни клаузи нараства пропорционално на финансовия риск и рейтинга на заемателя. Синдикирани заеми, попадащи в скалите с по-нисък от „инвестиционен”
рейтинг, съдържат повече и по-обременителни
предпазни клаузи.
3. Посткризисно развитие на пазара на синдикирани заеми – регионален и секторен
профил
Еволюцията на синдикираните заеми е белязана от върхове и спадове, но като цяло се характеризира с „огледално отражение” на икономическата действителност и пазарната конюнктура [3]. В сравнение с първоначалния формат
на синдикираните заеми днес са налице осезаеми промени в състава на заемателите. Банките
и компаниите от ютилити сектора, транспорта и
добивната промишленост в развитите страни са
основните бенефициенти [9].
Като едни от най-крупните емитенти те откриват в тях удобен инструмент за външно финансиране, който позволява относително бърз и
гъвкав достъп до ресурси в допълнение към
традиционните източници на капитал - емисиите
на акции и облигации [2, 4].
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кредити на предкризисните нива. Тази тенденция се очертава най-ясно през периода 20092011 г. (фиг. 1).
Следвайки тренда на ръст от предходните
три години, през 2012 г. обемът на предоставените синдикирани заеми би следвало да се
приближи плътно до пиковите стойности през
2007 г. (4,5 трлн. щ. д.). Вместо това обаче през
2012 г. възходящия тренд внезапно прекъсва
(фиг. 1). По предварителни данни през 2102 г. е
регистриран спад от 12,5% спрямо предходната
2011 г. В регионален разрез най-силен е спадът
на сделките в Европа (над 30%), относително
по-лек спад е регистриран зад океана и единствено в Япония е налице ръст. Може да се приеме, че това е логично отражение на задълбочаващата се дългова криза в Европа, нарастващите опасения на инвеститорите от разпространяване на „заразата” и несигурността завладяла
финансовите пазари вследствие на тези неблагоприятни събития.
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Източник: Thomson Reuters; Bloomberg; Dealogic Loans
Review 2012.

Фиг. 1. Регионален профил на предоставените
глобални синдикирани заеми през периода 2009 –
2012 г. (млрд. щ. д.)

Посткризисният период в развитието на пазара на синдикираните заеми се характеризира
с противоречиви, нетрайни и нееднозначни тенденции. Налице е известен ръст и стремеж към
възстановяване на обемите на предоставените

Табл. 1. Регионален сравнителен профил на синдикираните заеми по брой, обем и пазарен дял на сключени сделки през 2012 г.
Регион/Страна
Брой сделки
Обем (млн. щ.д.)
Пазарен дял
Европа
1256
706 578
100.0
Западна Европа
1051
586 749
83,0
Бенелюкс
93
61 948
8,8
Скандинавия
108
46 809
6,6
Франция
150
76 548
10,8
Великобритания
202
115 720
16,4
Германия
182
99 450
14,1
Испания
174
84 645
12,0
Италия
67
36 127
5,1
Източна Европа
155
79 103
11,2
Русия
50
40 726
5,8
Източник: Thomson Reuters; Dealogic Loans Review; собствени изчисления.

Безспорно най-тревожните сигнали идват от
Стария континент. Представените в таблица 1
данни показват, че най-висок относителен дял
имат сделките със заематели от Западна Европа. Същевременно обаче точно в този пазарен
ареал се наблюдава и най-голям спад (36%
през 2012 г. спрямо предходната). Впечатление
прави и скромният дял на броя на сключените
сделки и обемът на предоставените синдикирани заеми в Източна Европа. В този регион, в
който попада и нашата страна, все още са налице неизползвани резерви.
Посткризисните проекции на пазара на синдикираните заеми очертават симптоми, които не
отхвърлят възможността глобалната финансова
система да попадне в нова спирала на рецесия.
Изходът остава заплетен най-вече в сложния
възел на дълговата криза в Европа. Малко повече светлина по този въпрос може да хвърли

един анализ на секторната принадлежност на
предоставените глобални синдикирани заеми в
Европа през първите три месеца на 2012 г. (фиг.
2).
Финансова
Експортно
финансиране търговия
2%
2%
Leverage Buyout
2%

Други
6%

Рефинансиране
5%

Рефинансиране
на банкови
задължения
35%

Финансиране на
придобивания
8%
Проектно
финансиране
10%

Корпоративни
цели
30%

Източник: Thomson Reuters; Bloomberg.

Фиг. 2. Секторен профил на предоставените глобални синдикирани заеми в Европа през първите
три месеца на 2012 г.
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на големия потенциал на синдикираните заеми
като генератори на икономическа усточивост и
растеж все още предстои.

Данните отправят противоречиви послания с
песимистичен „привкус”. В контекста на „задушаващата прегръдка” на дълговите проблеми в
Европа не е учудващ фактът, че над 1/3 от синдикираните заеми се използват за рефинансиране на банкови задължения. На фона на безпрецедентния спад в обемите на предоставените
заеми, това безспорно отнема от потенциала, с
който синдикираното финансиране разполага и
допринася за корпоративно развитие и растеж.
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Изводи и препоръки
Посткризисният период поставя своя „отпечатък” върху развитието на глобалния пазар на
синдикирани заеми. Извлекли поуки от краха на
финансовите пазари, банките-аранжьори договарят специфичните условия по мандатния контракт в зависимост от анализа на пазарната
конюнктура и текущия рейтинг на заемателя
като прилагат усъвършенствани и адаптивни
техники от арсенала на съвременния рискмениджмънт. Тази констатация се потвърждава
от все по-широкото използване на защитни техники като предпазни клаузи в споразуменията и
фиксиране на бенчмарк-параметри, които обвързват ценообразуването на експозициите с
промените в рисковия рейтинг на заемателя и
обслужването на дълга. Спадът на предоставените синдикирани заеми през 2012 г. на фона на
позитивния тренд през предходните три години
е отражение на посткризисния стрес и болезненото „отрезвяване” на инвеститори и емитенти.
В Източна Европа и в България реализацията

THE MARKET OF SYNDICATED LOANS AS A GENERATOR OF SUSTAINABLE
GLOBAL DEVELOPMENT AND GROWTH
Dancho Petrov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Syndicated loans are one of the most dynamically developing segments of the globoal debt market. According to the
Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, syndicated loans account for about 1/3 of the total volume of
international financing. The syndicated credit agreement unlike the traditional banking credits foresees distribution of the
loan (and sharing the investment risk) among more than a single creditor united in a syndicate or a consortium. The role
of arrangers in the syndicate is most often played by banks which provide the basic part of the resources in spite of the
growing investment “appetite” of some non-banking institutions like pension funds, insurance companies, mutual and
hedge funds, and others. In the paper there is used relevant data from the database of Thomson-Reuters for the period
2010-2012. This data characterizes the post-crisis recovery as a complex and contradictory process. The main objective
of the research lies in defining the problematic areas and the factors that influence the realization of the potential of
global syndicated loans as generators of economic sustainabiity and growth. The most significant tasks of the research
are systematization of the post-crisis challenges to the syndicated-loans global market: the evolution of the phylosophy of
syndicated financing – sharing or transfer of risk; solving the dilemma of «regional integration or disintegration»; developing the elements of syndicated comoposition and organisational hierarchy within the framework of the syndicate; updating the tools of risk management, the use of “buffers” and non-price compensatory mechanisms, and making necessary
corrections in the price setting of syndicated credit agreement.
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ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И КОРУПЦИЯ
Антон Антонов
Технически университет, Габрово
Резюме
Корупцията е социален феномен, от който не може да се чувства защитена нито една обществена сфера. На
проявите й в публичната администрация обаче общественото мнение реагира много болезнено. Докладът разглежда специфичните причини, форми на проява и следствия на корупцията в структурите на публичната администрация.
Ключови думи: корупция, корупционни практики, публична администрация.
Keywords: corruption, corruption practices, public administration.
JEL: A14.

на социална патология, деформира до неузнаваемост функциите на публичната администрация, нарушава интегрираността на социалното
цяло и го довежда до състояние на дисфункция.
В този смисъл, функциите на корупцията са в
ролята на дисфункция за публичната администрация, а от тук и за цялата социална система,
защото нарушенията във функционирането на
едни системни елементи, неминуемо водят до
нарушения във функционирането на други такива елементи.

Увод
Степента на деструктивност на един обществен феномен спрямо социалната система се
детерминира не само от неговата същност и
специфика, а и от мащабите му на разпространение и интензивността на неговото функциониране. Колкото повече взаимодействия осъществява той с различни компоненти на социалната
система, толкова по-релефни са неговите дисфункционални измерения. Тази констатация е
валидна в максимална степен за корупцията и
нейните взаимодействия с различните структури
на публичната администрация.
Теоретичната и практическа значимост на
този проблем се мултиплицира допълнително и
от друг факт. Във всяка съвременна социална
система различните структури на публичната
администрация изпълняват функции, които са
жизнено важни за нейното нормално функциониране. Поради тази причина наличието на
срастване между тях и иманентните деструктивни функции на корупцията, разкриващи я като
форма на девиантно поведение, която в условията на аномия 1 може да добие измеренията

Резултати и обсъждане
Често пъти всекидневното мислене стеснява
прекалено много съдържателния обем на понятието „публична администрация”, отъждествявайки го с понятието „държавна администрация”. Този факт налага някои терминологични
уточнения. Отношението между двете понятия е
такова, каквото е отношението между цяло и
част, т.е. държавната администрация е част от
публичната администрация, която включва административните структури и дейности на държавата. Понятието „публична администрация” е
с много по.богато съдържание. В зависимост от
гледната точка публичната администрация може
да бъде дефинирана по различни начини. На
първо място, тя би могла да бъде интерпретирана като социална структура, включваща всички органи, занимаващи се с административна
дейност. На второ място, публичната администрация може да се разглежда и като съвкупност
от процеси в областта на изпълнителноразпоредителната дейност (функция) на държа-

1

Понятието „аномия” има важно значение за разгадаването
на социалната среда, в която функционират различните
форми на девиантно поведение, в това число и корупцията.
То е въведено в социологията още в края на ХІХ век от
Емил Дюркем. През 30-те години на ХХ век интересът към
аномията като специфичен социологически проблем се
възражда в рамките на структурния функционализъм и найвече в творчеството на Робърт Мъртън. За него аномията е
резултат от критична липса на норми в социалния живот, тя
е резултат от несъответствие между официално предписаните цели в една социална система от една страна и от
друга страна, социално достъпните за индивида средства за
тяхното постигане. Когато състоянието на социалната система не позволява осъществяването на културно предписаните цели с легитимни средства, тогава индивидите често
използват нелегитимни такива. По този начин структурният
функционализъм на Мъртън достига до идентифициране на
аномията със социалното отклонение и разбирането и като
дисфункция на социалната система. По-късно един от найкрупните представители на социологията на конфликта

Ралф Дарендорф акцентира върху една много важна специфика на аномията, която в значителна степен спомага за
правилното интерпретиране на проявите на този феномен в
посттоталитарните общества. Според него „аномията описва такова социално състояние, в което нарушенията на
нормите не се наказват” [4]. Поради тази причина в условията на аномия девиациите (социалните отклонения, в това
число и корупцията) нарастват.

88

Антон Антонов

вата. На трето място, публичната администрация може да бъде разбирана и като комплекс от
функции: образование, здравеопазване, социален контрол, регулация, финансиране и др., т.е.
в публичната администрация се включват и такива категории служители, които по същество не
упражняват
административно-чиновническа
дейност като учители (най-масовата професия у
нас), лекари и друг медицински персонал, полицаи, данъчни служители, митничари, съдии,
следователи, прокурори и др. Именно чрез тяхната дейност административно-управленските
функции на държавата се реализират на практика. Поради това осъществяването на държавната политика е и най-важната задача на публичната администрация. От друга гледна точка,
публичната администрация заема твърде специфично място в социалната система, което
определя и друга нейна важна функция – тя
стои между държавната власт и гражданите и в
този смисъл е своего рода посредник между
обществото и държавата. „Всяка държава има
многобройна и развита публична администрация. В САЩ 1/3 от инвестициите и разходите на
страната са ангажирани в публичната администрация. В България 23% от населението са служещи, т.е. работят в публичната администрация.” [7].
Функционирането на корупцията, разбирана
като „злоупотреба с икономическа, политическа,
административна или съдебна власт, която води
до лично или групово облагодетелстване за
сметка на правото и законните интереси на личността, на конкретна общност или на цялото
общество” [8] в различните структури на публичната администрация има изключително негативни следствия за цялата социална система.
Превръщането на корупцията в един от водещите национални проблеми за много съвременни държави ( в това число и България) се дължи
преди всичко на икономическите последици от
явлението. По същество тя е „отрицание на
честната конкуренция в стопанската сфера,
демотивира предприемачеството, стимулира
сенчестата икономика и стопанската престъпност, влошава публичните услуги и утежнява
социалното бреме на гражданите” [1]. В специализираната литература многократно е подчертавана причинно-следствената връзка между
корупцията и нейните отрицателни икономически и социални последици в няколко основни
направления.
Първо. По своята дълбока същност корупцията е вид допълнителен данък, който всички
граждани плащат, дори и без да осъзнават това.
Пред деветия обществено-политически форум
срещу корупцията (София - 23.04.2007 г.) тогавашният посланик на САЩ в България Джон

Байърли много точно я определя като „скритият
данък, който обществото плаща”.
Второ. Корупцията от една страна намалява
приходите на държавата най-вече чрез корупционни сделки, които се реализират в данъчната, митническата и друга администрация, а от
друга страна увеличава държавните разходи.
Нарасналият фискален дефицит като следствие
от горепосоченото, неминуемо се отразява върху разходната част от бюджета. В резултат често пъти държавата е принудена да сведе финансирането на свои важни социални функции
до минимум, от което страда най-безпомощната
и най-нуждаещата се част от населението.
Трето. Корупцията води до намаляване на
чуждестранните инвестиции, защото най-често
инвестиционният риск в дадена държава се
измерва чрез нивата на корупция в тази държава, т.е. корупционният индекс е показател за
степента на инвестиционния риск. Това икономическо следствие на корупцията е особено
болезнено за страните в преход, където чуждестранните инвестиции са жизнено необходими за
темповете на икономически растеж. В същото
време корупцията ги оскъпява, а в съчетание с
престъпността ги прави и много несигурни. Според едно изследване, често цитирано в специализираната литература „ако една страна се
придвижи по скалата на корупционния индекс от
6 до 8 (като 0 е индекс за висока, а 10 – за незначителна корупция), инвестициите ще нараснат с 4%, което ще доведе до икономически
растеж – увеличение на брутния вътрешен продукт с 0,5% и увеличавани на заетостта” [5].
Четвърто. Един от най-очевидните резултати от корупционните процеси в публичната администрация е поляризацията на доходите в
обществото, а от тук като следствие и увеличаване на социалното неравенство. В литературата по този проблем често се подчертава корелацията бедност-корупция. По правило, побогатите държави са с по-ниски нива на корупция. Доказателства за това са корупционните
индекси, които международната антикорупционна организация „Трансперънси Интернешънъл”
изготвя всяка година. Точното установяване на
степента на валидност на тази констатация обаче се нуждае от задълбочено самостоятелно
изследване. Обратната зависимост, а именно на
бедността от корупцията като че ли е по-вярна,
т.е. бедността като следствие в по-голяма степен има за своя причина корупцията, отколкото
корупцията като следствие има за своя причина
бедността. Тази причинно-следствена връзка
между корупцията и доходите е особено характерна за посттоталитарните страни, в които
партийната номенклатура, възползвайки се от
позициите си във властта чрез приватизацията
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буквално ограби и присвои националното богатство на тези страни. Намесата на т.н. „бизнесполитици” в стопанската сфера (най-вече в приватизацията, при търговете за обществени поръчки, разпределението на Еврофондовете и
др.) оставя твърде малко свободни и доходни
пазарни ниши за частния бизнес. В този аспект,
корупцията неизбежно води до увеличаване на
бедността, защото ограничава прекалено много
спектъра от потенциални възможности за успешни бизнес-инициативи на редовите членове
на обществото.В този смисъл, корупцията работи против законите на пазарната икономика и
влиза в противоречие с основните принципи на
демократично устройство на обществото.
Пето. Високите нива на корупция и интензивност на корупционните практики в публичната
администрация влияят пряко и върху социалното поведение на индивида в обществото. Живеещият дълго време в активна корупционна среда човек, свиква да приема корупцията като
норма на социално поведение и начин на живот.
По тази логика ефектът от корупцията може да
се оприличи на ефекта от търкалящата се
снежна топка – колкото по-разпространена и
общоприета е тя, толкова по-висока е степента,
отразяваща деформацията на нормалното социално поведение.

социалната болезненост на проблема. В същото
време те дават и задоволителен отговор на
въпроса защо корупцията винаги заема едно от
челните места в класацията на най-сериозните
социални проблеми в обществата от преходен
тип при проучванията на общественото мнение.
В този смисъл, две са иманентните характеристики на корупцията, които я превръщат в значим
социален проблем: дисфункционалност и универсалност.Първата отразява деструктивността
на явлението спрямо социалната система, в
която функционира, а втората – всеобхватността му спрямо нейните компоненти.
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Заключение
Без да претендират за пълна изчерпателност, посочените икономически и социални последици от действието на корупционните процеси в различните структури на публичната администрация, обосновават в достатъчна степен
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Често пъти и с основание числеността на средната класа в едно общество се използва като критерий за измерване на неговия просперитет. Обществата, в които средната класа е широко представена, обикновено се
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номическа гледна точка, средната класа се отличава с относително високи потребителски
разходи за дълготрайни стоки (електроника,
автомобили, битова техника и др.). Ако критерият за идентифициране на средната класа е жизненият стандарт, тя трябва да се разбира като
„съвкупност от онези социални групи в едно
общество, които живеят според общоприетите в
това общество критерии за добър живот” [1]. От
тази гледна точка става ясно, че точното фиксиране на границите и социалния състав на средната класа в глобален мащаб е невъзможно,
защото за различните общества критериите за
добър живот са различни.
Често пъти и с основание понятието „средна
класа” се използва като метакритерий за измерване на просперитета на обществото. Общества, в които се наблюдава солидно присъствие
на среден слой, обикновено се отличават с повисоки нива на икономическа и политическа
стабилност. Многочислената средна класа е
гарант и за по-високи нива на социална интеграция и за безконфликтно функциониране на
социалната система. Според много автори широко представената средна класа е основната
причина за просперитета на западната цивилизация.

Увод
Средната класа е универсална съставна
структура на стратификационните системи на
класовите общества, защото всяко едно от тях
притежава определена социална йерархия и
неравностойност на заеманите социални позиции от страна на различни индивиди, групи и
слоеве. В зависимост от контекста на употреба,
гледната точка и целите на съответните изследвания, понятието „средна класа” може да бъде
дефинирано по различни начини. С оглед мястото и в стратификационното тяло на обществото, средната класа може да бъде определена
като съвкупност от групи и слоеве, заемащи
междинни социални позиции между елита и
ниско престижните и ниско доходните социални
слоеве. Въз основа на допълнителни критерии
(време на възникване, размер на доходите и
др.) някои изследователи изграждат и подиференцирана картина за нея, като разграничават „стара” и „нова”, или пък „ниска” и „висока”
средна класа.Социалният състав на ниската
средна класа е доминиран предимно от представители на среднообразованите социални слоеве, чиновници, собственици на дребен бизнес,
търговци, висококвалифицирани работници,
фермери и др. Като типични представители на
високата средна класа обикновено се сочат високо платени мениджъри и служители от банковия сектор, бизнесмени, успешно развили среден бизнес, някои категории интелектуалци,
висши държавни служители и др. Според друго
становище, средната класа трябва да се разбира като съвкупност от хора с относително високо образование, модерен манталитет и начин на
живот, притежаващи стабилен и постоянен социален статус, за които професионалната реализация и материалното благополучие са взаимосвързани и интегрирани неща. От чисто ико-

Резултати и обсъждане
Двадесет и три години след началото на прехода във всекидневното мислене на много българи продължава да битува заблудата, че по
времето на социализма в нашата страна е имало широко представена средна класа. Това
внушение се подхранва и от някои статистически данни, публикувани от сериозни и задълбочени изследователи на българския преход, които твърдят, че България наследява от социализма 80-процентов среден слой [3]. Принцип-
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ното съществуване на същинска средна класа
при социализма е невъзможно най-малко поради две причини:
Първо. Наличието на пълна доминация на
държавната собственост в икономическата сфера. Отсъствието на частна собственост променя
изцяло и характера на икономическите отношения. При социализма те не са отношения на
пазарно взаимодействие, а отношения на сляпо
административно подчинение (понякога и против елементарна икономическа логика) в условията на планова икономика. С други думи: съществуването на средна класа без наличието на
частна собственост е априори невъзможно.
Второ. Практическа липса на демокрация и
концентриране на властта в ръцете на само
една политическа партия.
Посочените две причини имат две основни
следствия, които от своя страна изпълняват
структуроопределяща роля спрямо стратификационната система на социализма и съставящите
я социални неравенства.
Първо. Остъствието на множество частни
собственици и наличието на един мегасобственик в лицето на социалистическата държава,
определя и необходимостта от изграждане и
поддържане на огромен бюрократичен апарат,
който да обгрижва нейните интереси.Нуждата от
удовлетворяването на тази необходимост създава т.н. „стопанска номенклатура”.
Второ. Практическата липса на многопартийна политическа система и монополът върху
властта на комунистическите (социалистическите) партии, неизбежно има като свое следствие
формирането и на партийна номенклатура. Стопанската и партийна номенклатура (които в много случаи съвпадат като персонален състав)
съставляват елита на социалистическите общества, който фактически разполага с цялата
власт. Пълната концентрация на властта в ръцете на партийно-държавната номенклатура
определя и наличието на двуполюсен модел на
стратификационна система, в който са представени само два слоя: управляващи (господстващи, привилегировани) и управлявани (подчинени, обезправени). За запазване на стратификационното статукво при тази форма на „индустриален феодализъм” (Милован Джилас), се грижи силно развит репресивен апарат, чиито висши функционери принадлежат към партийната
номенклатура. В този смисъл, употребата на
понятието „средна класа” е „по-скоро метафора,
отколкото точно понятие … Имат се предвид
добре интегрираните в соцсистемата хора, а
съвсем строго казано – притежателите на поне
един от трите главни социалистически дефицита: апартамент, кола, вила” [4]. В тази система
„раздаването” на имуществени статуси става по

централизиран административен начин, т.е. те
не се добиват чрез инструментите на пазара,
защото такъв липсва. Към тази условно наречена „средна класа” принадлежат най-вече представителите на научно-техническата, художественотворческата и хуманитарната интелигенция, преподавателите във висши учебни заведения, лекарите, служителите в МВР, някои
категории държавни чиновници, висококвалифицирани работници и др.
Българският преход, на когото милиони хора
възлагаха надежди за по-добър живот, всъщност създаде много повече проблеми, отколкото
можеше да реши. Един от най-важните сред тях
безспорно е свързан с трансформацията на
социално-класовата структура и в резултат изграждането на един стратификационен модел,
формиращ по същество нов тип полюсно неравенство, в който средната класа е много слабо
представена и не би могла да изпълни присъщите й в развитите демокрации функции на
стожер на обществото и гарант за неговата социална стабилност.
В последните четири години българските политици полагат неимоверни усилия да обяснят
ясно изразените процеси на ускорена деградация и декласиране на основни групи и слоеве от
населението с ефектите от световната икономическа и финансова криза. Всъщност тези
ефекти само допълнително мултиплицират резултатите от една некомпетентна и национално
безотговорна политика на всички български
правителства на прехода, т.е. причините в много по-голяма степен трябва да бъдат търсени
вътре в страната, а не толкова извън нея. Още
повече, че „пренаселването” на общественото
дъно в България не е процес, който датира от
последните години. Той започва още в края на
миналия век и е обективно обусловен от група
негативни взаимосвързани фактори, които действат съгласувано в една посока. Водещо място
сред тях заемат катастрофалните икономически
резултати от прехода.
Върху стратификационните процеси в посттоталитарна България безспорно най-голямо
влияние оказа стихийно и неконтролируемо
протеклият процес на приватизация. Във времево отношение той изпревари значително възникването на и досега твърде крехкото гражданско общество. Създаването на юридическия
фундамент на прехода вместо времево да
предхожда коренните промени в социалното
система, също изостана от тях. В създалата се
ситуация на „незабавна смяна на системата”,
едновременно с разрушаването на старата
държавна машина, бяха разрушени и органите
на социалния контрол. В резултат отношенията
между публичния и частния сектор за дълъг
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период от време фактически останаха без контрол. Този факт роди грандиозни злоупотреби с
общонародно имущество при трансформирането на държавната собственост в частна. По политически път бяха наложени непрозрачни приватизационни механизми като „бонова приватизация”, „преговори с потенциален купувач”,
„сделки с работническо-мениджърски дружества”, които съдържат в себе си висок корупционен риск. По този начин общонародно имущество, създавано с труда на няколко поколения по
времето на социализма, премина на безценица
в частни ръце. В „продължение на повече от
десетилетие собственост за десетки милиарди е
хвърлена безстопанствено и безконтролно, и
грабежът и унищожението и са много поразрушителни за българската икономика, отколкото водените войни. Индустриалната система,
състояща се от стотици взаимосвързани помежду си предприятия, е ликвидирана и протича
процес на деиндустриализация, връщаща България с десетилетия назад до състоянието и
през 50-те и 60-те години на ХХ век. В крайна
сметка през времето на прехода към втория
български капитализъм е реализирана национална катастрофа, която по степен на разрушителност може да се сравнява не с войните, които води страната през модерната епоха, а може
би с разрушеното само през столетието след
падането на страната под Османска власт”[3].
Под безучастния поглед на Агенцията за
следприватизационен контрол в по-голямата
част от приватизираните за 1 лев предприятия
протича бърз процес на разграбване на материалните активи и освобождаване на персонал,
който оставя без работа милиони хора. Унищоженото по този начин икономическо богатство
на социализма, заедно с двата ценови шока от
1991 и 1996-1997 г., както и пълната липса на
контрол върху финансовата система на страната до 1997 г., довела в крайна сметка до нейното рухване, ликвидират и по-голямата част от
натрупаните по времето на социализма спестявания на хората. По същество същите разрушителни процеси протичат и в селското стопанство, където „ликвидационните съвети” само за
няколко години действително ликвидират този
традиционен български отрасъл. На по-късен
етап към посочените фактори се добавя и рекетът на монополите спрямо населението.Всичко
това поражда мощни тенденции на низходяща
социална мобилност, допълнително мултиплицирана от ефектите на започналата през 2008 г.
световна икономическа и финансова криза, които довеждат до разпадане на старата стратификационна йерархия и формирането на нова
такава, носеща следните по-важни белези:

Първо. Декласирани са милиони хора чрез
унищожаване на тяхната предходна статусна
идентичност. Социалното разслояване премина
допустимите граници и получи дисфункционален характер, формирайки полюсен тип неравенство.
Второ. Все по-релефно се открояват параметрите на една социална структура, характерна по-скоро за едно деиндустриализиращо се
общество, носещо характеристиките на номенклатурно-бюрократичен капитализъм: пълен контрол върху политиката и бизнеса от страна на
сравнително малък като състав обществен
слой, висока степен на монополизъм във всички
социални сфери, анемично пазарно стопанство,
фасадна демокрация и др.
Трето. Забелязват се трайни промени в
структурата на българската бедност. Тя вече е с
много разширен социален състав и не се ограничава само с пенсионерите и безработните. В
нея попадат и онези социални слоеве, които в
развитите страни изграждат гръбнака на новата
средна класа. На социалното дъно трайно се
озова и част от българската интелигенция, която
губи „своя икономически статус на средна класа.
Финансирането на научните работници между
1989 и 2011 г. се е сринало 10 пъти, а в образованието и културата няколко пъти в сравнение с
1989 г. Голяма част от интелигенцията, особено
хуманитарната, която е активна в промените, се
чувства като превърнала се в пария на прехода”
[3]. В същата ситуация е и производственотехническата интелигенция, която в условията
на деиндустриализирана икономика масово губи
работните си места. Неслучайно, в последните
5–6 години рязко намаля броят на желаещите
да учат в технически специалности на българските висши учебни заведения.
В края на 2012 г. България е тотален аутсайдер в ЕС. От публикувания на 8.01.2013 г. от
Европейската комисия преглед на социалния
пейзаж в ЕС става ясно, че България е в групата
държави, където рискът от оставане без работа
и изпадане в бедност е най-висок, а шансовете
човек загубил работа или доходи, да се измъкне
от недоимък са най-малки. 65% от българското
население не е в състояние да посрещне неочаквани разходи като спешна операция, ремонт
на протекъл покрив, смяна на хладилник или
печка 1 .
Четвърто. За стратификационната система
на съвременна България са характерни високи
нива на статусна несъвместимост. Това е валидно в по-голяма степен за редица социални
групи от долния и средния слой. С този факт
могат да бъдат обяснени и високите нива на
1
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фрустрация от заеманата социална позиция
най-вече при представителите на все порастящия беден слой. Тук най-често статусната
несъвместимост се проявява като крещящо несъответствие между високите нива на образованост и ниските доходи. Макар и по-рядко този
феномен е характерен и за горния слой, при
който също се наблюдава разминаване между
основните измерители на социалния статус
(ниско образование – високи доходи, ниско образование – висок политически пост и др.).
Пето. Формирането на новата стратификационна структура на българското общество е
силно повлияна от процесите на емиграция.
Същността на ЕС като зона на свободно придвижване на хора, капитали, стоки и услуги, доведе до изсмукване в посока към развитите
страни на сериозен човешки капитал. Като при
това миграционните процеси не засягат еднакво
различните нива на стратификационната йерархия, защото изтичането на квалифицирана работна ръка и интелект към Западна Европа и
САЩ (според някои данни става въпрос за около една трета от интелектуалния потенциал на
страната), обезкръвява най-вече средната класа.
Шесто. Демографската криза, необяснимо
защо изтиквана в периферията на сериозните
социални проблеми от страна на политическата
класа, оказва сериозно влияние върху критичните темпове на намаляване на състава на средната класа. „При този удвоен риск от декласиране и обедняване, масовите средни слоеве на
средната класа в най-голяма степен свиха своята детеродна норма – и субективно като нагласи, и обективно като житейска реалност. Детеродната норма се сви към 1 дете, което е 2 пъти
по-ниско от нужното за просто възпроизводство”
[2].

Заключение
Към настоящия момент и без това крехката
средна класа в България е изключително уязвима от трайно наложилите се регресивни тенденции в социално-икономическото развитие на
страната. Онова, което тя най-много загуби от
кризата е стабилността на социалния си статус.Прекалено стесненият й социален обхват,
както и изпадането и в състояние на статусна
паника не и позволяват да изяви автентичната
си същност на стабилизиращ фактор. Това е
възможно само в общества, в които тя притежава стабилно и устойчиво ниво на жизнен стандарт и качество на живот. В преходно и нестабилно общество като българското не е възможно съществуването на средна класа, аналогична
на тази в развитите западни страни. Нещо повече – нейното оцеляване е поставено под въпрос, защото в социално-икономическа ситуация
като българската, тя не е в състояние сама да
създаде предпоставките за това.
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SOME SPECIFICS OF BULGARIAN MIDDLE CLASS
Anton Antonov
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
Frequently and rightly the number of middle class in the society is used as a measure of its prosperity. The Societies,
in which the middle class is widely represented, usually are characterized by high levels of political and economic stability. This report is an attempt to bring out the main features and characteristics of the middle class in modern Bulgaria,
and to indicate its position and prospects of development in the stratification system of modern Bulgarian society.
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Резюме
Констатирането на нередности и измами при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
е проблем, който трябва да бъде изследван постоянно и задълбочено. Обществените поръчки много често се
явяват източник за незаконосъобразно придобиване на финансови средства или други облаги от страна на възложители или техни представители. В тази връзка, всеки участник в процесите по планиране, подготовка, обявяване, провеждане и изпълнение на обществена поръчка, трябва добре да познава определенията за нередност и
измама, за да следи те да не бъдат допускани. Това от своя страна ще доведе до по-доброто и законосъобразно
усвояване на публичните средства, чийто източник се явяват, както националния бюджет, така и ЕС. В основата
на изследването на нередностите и измамите е идентифицирането на индикатори, с помощта на които своевременно да се открият потенциалните нередности и измами при провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки. Идентифицирането на индикаторите трябва да е сред основните приоритети на ангажираните
администрации. Проследяването на практиката на институциите, заети с осъществяване на контрол или даване
на методически указания в областта на обществените поръчки, като Сметна палата, АДФИ, ИА „ОСЕС”, КЗК,
АОП и ВАС може да спомогне за идентифициране на подходящите индикатори за нередности и измами.
Ключови думи: обществени поръчки, нередности, измами, индикатори.
Key words: public procurement, irregularities, fraud, indicators.
JEL: H57.

поредба на правото на Общността, в резултат
на действие или бездействие от икономически
оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях,
или посредством намаляването или загубата на
приходи, произтичащи от собствени ресурси,
които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход“.
В текста на чл. 2, параграф 7 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 също е дадено определение
на термина „нередност”, а именно - всяко нарушение на разпоредба на общностното право,
произтичащо от действие или бездействие на
стопански субект, което има или би имало като
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
В законодателството на Република България
не е направена дефиниция, или поне не е ясно
формулирана като определение на термина
„нередност”. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е дадено определение на термина „Нередност, засягаща
финансовите интереси на Европейските общности” – всяко нарушение на общностното право
в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет
на Европейските общности или на бюджетите,
управлявани от тях, или посредством намаля-

Увод
Констатирането на нередности и измами при
провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки е проблем, който трябва да
бъде изследван постоянно и задълбочено. Обществените поръчки много често се явяват източник за незаконосъобразно придобиване на
финансови средства или други облаги от страна
на възложители или техни представители.
В подкрепа на тази теза са и изследванията
и докладите, изготвяни от редица правителствени и неправителствени организации, свързани
с предотвратяването на измамите при провеждане на процедури по възлагане на обществени
поръчки.
1. Дефиниране на основни термини и понятия
При изследването на тези проблеми, следва
да се извърши ясно дефиниране на понятия като „нередност”, „измама” и „корупция”.
Нередност
В Регламент (ЕО) № 2988/1995 за защита на
финансовите интереси на Европейските общности са установени редица общи правила относно проверките и административните мерки и
санкции за нередности от гледна точка на правото на ЕС в случаите, в които се отпуска помощ на получатели в рамките на политиките на
ЕС. Съгласно чл. 1, параграф 2 от Регламента
„нередност” означава всяко нарушение на раз-
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ването или загубата на приходи, в резултат на
собствени ресурси, които се събират направо от
името на Европейските общности, или посредством извършването на неоправдан разход.

ване на информация в нарушение на
конкретно задължение със същия ефект;
злоупотреба на правомерно получена
облага със същия ефект.
В най-общ смисъл разлика между „нередност” и „измама” не се наблюдава. Както и да
бъдат разгледани термините, и в двата случая
имаме отклонение от нормите и като резултат
нанасяне на вреди за съответния бюджет в резултат на нечие действие и/или бездействие.
В тази връзка, когато едно лице има мотив за
извършване на измама, то трябва да има и съответната възможност. Недостатъчно строгите
системи за контрол могат да породят такава
възможност, тъй като вероятността измамата да
не бъде разкрита е от решаващо значение за
измамника. Като примери за лошо работещи
системи за контрол могат да се дадат пропуски
по отношение на надзора, на разделението на
задълженията, на одобрението от страна на ръководството, на системния контрол.
Измами могат да възникнат и в случаи, когато контролните мерки не се прилагат или лицата
на ръководни длъжности създават възможности
за обезсилване и неглежиране на съществуващия контрол.

Измама
Измамата е въвеждане и/или поддържане на
заблуда у някого с цел набавяне на имотна облага за мамещия или за другиго, чрез причиняване на имотна вреда на въведения в заблуда.
Определението на термина произлиза от чл.
209, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, съставена
въз основа на чл. K.3 от Договора за Европейския съюз, дава дефиниция за „измама“ по отношение на разходи като всяко умишлено действие или бездействие във връзка с:
- използването или представянето на
фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което
се присвоява незаконно или неправомерно се задържат фондовете от Общия бюджет на Европейските общности или от
бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;
- неоповестяване на информация в нарушение на конкретно задължение, което
води до същия резултат;
- неправилно използване на такива фондове за цели, различни от тези, за които
първоначално са предоставени.
В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е дадено определение
на термина „Измама, засягаща финансовите
интереси на Европейските общности”, а именно
– всяко умишлено действие или бездействие:
а) по отношение на разходи, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления
или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани
от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива
средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати;
б) по отношение на приходи, свързано с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или непълни изявления
или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности
или бюджетите, управлявани от или от
името на Европейските общности; укри-

Корупция
Най-общо казано, корупцията е злоупотреба
с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като
злоупотребяват с поверената им власт.
Съгласно чл. 2 на Гражданската Конвенция
за корупция „корупция” е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено,
на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга
надлежното изпълнение на някое задължение
или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.
Едни от основните условия, благоприятстващи проявата на корупция са:
- концентрация на власт у хора, които не
са пряко отговорни пред обществото;
- липса на прозрачност при взимане на
решения;
- големи по размер обществени средства,
използвани за даден проект;
- слабо правораздаване;
- нископлатени държавни служители и др.
2. Идентифициране на индикатори
В основата на изследването на нередностите
и измамите, както и при борбата с корупцията е
идентифицирането на индикатори, с помощта на
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които своевременно да се открият потенциалните нередности и измами при провеждането на
процедури по възлагане на обществени поръчки.
Идентифицирането на индикаторите трябва да
е сред основните приоритети на ангажираните
администрации.
При идентифицирането на основните индикатори за откриване на нередности и измами в
областта на обществените поръчки може да се
направи деление по етапите, през които преминава една обществена поръчка.

години в размер на 90 млн. лв., но разпределението му по години е 30 млн., 25
млн. и 35 млн. той вече не отговаря на
поставените изисквания;
- изисква се прекалено голяма печалба от
дейност, която не е пряко свързана с
предмета на поръчката и др.
Поставянето на ограничителни условия се
наблюдава и при подготовката на техническите
изисквания към документацията за обявената
процедура. Един от примерите е използване на
каталог на определен производител. Наблюдава се поставяне в техническите спецификации
на изисквания, които са насочени към характеристики на стоки, услуги или строителство на
конкретен производител, търговец или консултант.
В документацията не се посочва, че се допускат варианти при предложението, а се разглеждат такива.
Използването на т.нар. CPV-код много често
се пренебрегва или умишлено се използва различен от този, на който съответства наименованието описващо доставките, строителството или
услугите, които са предмет на поръчката.
Много често в методиката за оценка на
офертите не се определят ясни показатели и
тяхната относителна тежест. Например гаранционен срок, който представлява нереалистично
дълъг период от време за извършване на гаранционно обслужване е с най-висок коефициент на оценяване или даване от комисията на
висока оценка на оферта с най-дълъг срок за
отложено плащане.
Нелогично е и избор на показател с повисока относително тежест, който не е от първостепенно значение за определянето на подходящия изпълнител, за сметка на показател,
който е ключов за качественото или бързо или
евтино изпълнение на обществената поръчка.
Честа практика при възложителите е и смесването на критерии за подбор на изпълнителя с
показатели за оценка на офертите. Например в
методиката за оценка на офертите под формата
на показатели за оценка са включени критерии
като технически възможности, квалификация,
финансови възможности, брой референции и
др.

А. Индикатори при изготвяне на документацията
Характерните индикатори за нередности и
измами на етапа на изготвяне на документацията за обществени поръчки са:
а) Разделяне на обществените поръчки
Разделянето на обществените поръчки цели
преминаване към по-лек ред на провеждане на
процедурата. Практиката на контролните органи
показва, че в много от случаите на констатирани
нарушения един и същ възложител в рамките на
една календарна година възлага идентични или
сходни по характера си дейности, като вместо
да приложи ред, съответстващ на общата им
стойност, прилага по-лек ред за избор на изпълнител.
б) Създаване на ограничителни условия
Възможността за ограничаване на кръга и
броя на кандидатите, потенциални изпълнители
на обществената поръчка, е сред най-често използваните подходи от възложителите. При този
тип подход, обикновено възложителите подготвят документацията съобразно възможностите и
капацитета на предварително подбран изпълнител.
Най-често срещаните ограничителни условия
са:
- в документацията на поръчката се вписва
условие, на което отговаря само конкретна фирма или обединение;
- изисква се документ, който притежават
ограничен кръг от кандидати;
- поставят се кратки срокове за изпълнение, които са непосилни за по-малките
фирми;
- изисква се прекалено голям оборот, непосилен за малки фирми;
- изисква се от кандидатите да докажат
оборот, който се изписва не само като
обща сума за последните три години, но
и като точна сума през всяка една от тях,
напр. изисква се „оборот за всяка една от
последните 3 (три) финансови години
(2007 г., 2008 г. и 2009 г.) на стойност не
по-малка от 30 млн. лв.”, т.е. ако кандидатът има общ оборот от изброените три

Б. Индикатори при провеждане на процедурата
По този показател често срещани нарушения
са:
а) Разяснения дадени на един кандидат не
се изпращат на всички останали.
б) Допускане на подмяна на части от офертата или на ценовото предложение.
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Промени в документацията от възложителя, след като тя вече е закупена и това
не се съобщава на всички кандидати, закупили документацията.
По този начин основна част от заинтересованите кандидати и/или участници не са в равнопоставено положение и съответно шансовете
им за спечелване на обществената поръчка са
ограничени.

Друг индикатор за измама на този етап е забавянето на сключването на договора, с цел
подпомагане на изпълнителя за спазване на
сроковете за изпълнение. Фактическото изпълнение на договора започва преди сключването
на договора, като по този начин възложителя
осигурява допълнително време на изпълнителя
за спазване на иначе нереално късите срокове
за изпълнение на поръчката и избягване на налагане на неустойки за неспазване на определените в договора срокове.
Съществува и обратен вариант – сключване
на договор с изпълнителя преди да изтекат дадените в закона срокове за уведомяване на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници и обжалване на решението за
избор на изпълнител по обществената поръчка.
Сключването на договора в много случаи се
извършва без избраният изпълнител да е представил гаранция за изпълнение на договора. По
този начин възложителя не обезпечава доброто
изпълнение на възложената поръчка и рискува
тя или да не бъде изпълнена качествено или да
не бъде довършена.
В практиката на контролните институции се
срещат и случаи, в които възложителят не се
съобразява с класирането извършено от назначената от него комисия и сключва договор с
участник класиран на второ или следващо място.

в)

В. Индикатори при извършване на оценка и
класиране
Извършването на оценка на подадените от
кандидатите оферти и допускането на грешки
при поставените точки, както и последващото
класиране на кандидатите е пряка функция от
погрешно заложените условия в одобрената
документация. Например при извършване на
съответното заместване във формулата на определената методика за оценка, комисията приема за нормално направеното предложение от
страна на кандидат за извършване на гаранционно обслужване на закупената техника в рамките на 10 години или срок на отложено плащане от 3600 дни (т.е участникът е съгласен да
получи възнаграждението си за извършената от
него услуга след 9 години и девет месеца), като
оценява това предложение с най-голям брой
точки.
Като индикатори за нередност и измама, в
тази група може да се включат:
а) Включването в състава на комисията на
специалисти, които не се занимават с
дейност сходна с предмета на поръчката.
б) Включването в състава на комисията като членове или като консултанти или вещи лица на специалисти, които са служители на контролна институция, ангажирана с осъществяване на контрол върху
проведените обществени поръчки от
възложителя.
в) Включване в състава на комисията предимно на външни специалисти, при наличието на достатъчно такива в структурата
на ведомството, провеждащо процедурата по възлагане на обществена поръчка.

Д. Индикатори при изпълнение на договора
От всички етапи разгледани до тук, може да
се каже, че контролните институции пренебрегват осъществяването на контрол относно изпълнението на сключения между възложителя и
изпълнителя договор. В много случаи контролиращите наблягат предимно на размера на изплатените средства и съответствието му с договорения, както и осчетоводяването на плащанията.
Като начало при определяне на индикаторите за нередности и измама на етапа на изпълнение на договора може да се отбележи съответствието на доставените стоки, видовете
строителни и монтажни работи или извършените услуги дали отговарят на договорените и
оферирани от изпълнителя.
Друг индикатор за измама може да бъде
промяната на условията на договора в процеса
на изпълнението му.
На трето място може да се постави начинът,
по който се освобождава внесената от изпълнителя гаранция за изпълнение на договора. В
тази посока внимание заслужават два момента освобождаване на гаранцията за изпълнение
преди изтичане на срока на договора и приемане на изпълнението му от упълномощена комисия или специалист и обвързване на освобож-

Г. Индикатори при възлагане на обществени
поръчки
Индикаторите за нередност и измама на етапа на възлагането на обществени поръчки са
свързани с подписването на договора между
възложител и изпълнител.
Един от индикаторите за измама е подписване на договор, в който не са включени всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител или
част от тях са променени.
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даването на гаранцията за изпълнение с поетапно приемане на работата по договора. И в
двата случая на възложителя не се гарантира
доброто и качествено изпълнение на договора,
както и завършването до край на възложените с
договора дейности от страна на изпълнителя.
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Изводи и препоръки
Подобряването на работата по провеждане
на процедури по възлагане на обществени поръчки трябва да бъде съпътствано с проследява практиката на институциите, заети с осъществяване на контрол или даване на методически
указания в областта на обществените поръчки,
като Сметна палата, АДФИ, ИА „ОСЕС”, КЗК,
АОП и ВАС, тъй като това може да спомогне за
идентифициране на подходящите индикатори за
нередности и измами. В този не лек процес
трябва да се изследват редица зависимости, да
се оценяват предимства и недостатъци, да се
правят подходящите анализи и заключения.
От съществена полза за подобряване на
осъществявания контрол, както и за намаляването на нередностите, измамите и корупционните практики при провеждане на процедури по
възлагане на обществени поръчки могат да бъдат и разработването и прилагането в практиката на специализирани софтуерни продукти.
Литература
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FRAUD AND IRREGULARITIES IN THE PROCEDURES FOR THE AWARD OF PUBLIC
PROCUREMENT AND HOW TO PREVENT THEM
Georgi Stanev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Irregularity and fraud in the conduct of public procurement is an issue that should be evaluated constantly and thoroughly. Public procurements are often a source of illegal acquisition of money or other benefits from the entities or their
representatives. In this context, each participant in the process of planning, preparation, notification, implementation and
execution of the contract, have to know the definitions of irregularity and fraud, to ensure that they are not allowed. This
in turn will lead to better and lawful use of public funds, the source of which appears as national budgets and the EU. The
basis of the study of irregularities and fraud is the identification of indicators by which to promptly identify potential fraud
and irregularities in the implementation of procedures for the award of public procurement. Identifying indicators should
be a top priority of the involved administrations. Follow the practice of the institutions involved in controlling or give methodological guidelines in the field of public procurement, The Bulgarian National Audit Office, The Public Financial Inspection Agency, The „Audit of EU Funds” Executive Agency, The Commission for Protection of Competition, The Public Procurement Agency and The Supreme Administrative Court can help to identify appropriate indicators of fraud and irregularities.
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СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ТУРИЗМА
Емил Кичуков
Лесотехнически университет, София
Резюме
Развитието на туризма в България в съвременните условия се характеризира с навлизането на малкия частен бизнес във всички сфери на туристическото обслужване. Предприемаческият бизнес в туризма се отличава с
редица особености, свързани с характера на туристическата дейност, предлагания продукт и спецификата на
различните обслужващи дейности. В настоящата статия са разгледани и анализирани основните особености и
ресурсите за развитие на предприемачеството в туризма. Разглеждат се отделните разновидности на алтернативния туризъм и мястото и ролята на малкия бизнес за тяхното осъществяване. Посочват се конкретни проблеми, съпътстващи организацията на туристическата дейност и се предлагат съответни практически решения.
Предлагат се методика за анализ и оценка на ресурсите за развитие на алтернативния туризъм и модели за устойчиво развитие на основата на предприемаческия малък туристически бизнес. В основата на разработката са
редица български и чуждестранни литературни източници, главно по проблемите на туризма. Направените изводи и препоръки ще спомогнат за по-цялостното осветляване и обобщаване на проблемите на предприемачеството в туризма и ще подпомогнат дейността на предприемачите от сектора с предлаганите практически подходи
и решения.
Ключови думи: предприемачество, туризъм, алтернативен туризъм, устойчиво развитие.
Key words: entrepreneurship, tourism, alternative tourism, sustainable development.
JEL: Q01, Q26, R58.

ла и получават срещу това лихва, от тези,
които го използват и получават печалба
благодарение на своите организаторски
способности.
- 1934 г. Йозеф Шумпетер: предприемач това е новатор, който разработва нови
технологии.
- 1961 г. Дейвид Маклеланд: предприемачът е енергичен човек, действащ в условията на умерен риск.
- 1964 г. Питър Дракър: предприемач – това е човек, използващ всяка възможност
с максимална изгода.
- 1975 г. Алберт Шаперо: предприемачът е
човек проявяващ инициатива, организирайки социално икономическите механизми. Деиствайки в условията на риск
той носи пълна отговорност при възможен неуспех.
- 1985 г. Роберт Хисрич: предприемачество – това е процес на създаване на нещо
ново, което придобива стойност, а предприемачът е човек, които посвещава на
тази дейност необходимото време и сили,
поемайки целия финансов, психологически и социален риск, получавайки като
награда пари или удовлетворение от постигнатото.
В заключение можем да кажем, че „предприемачество” – това е инициативна самостоятелна
човешка дейност, насочена към получаване на
печалба или личен доход, осъществявана от
собствено име, под своя имуществена отговор-

Увод
Предприемачеството като явление е резултат от разгръщането на свободната стопанска
инициатива, която стимулира неговото съществуване и конкретно проявление.
Обективно съществуващото пазарно стопанство и възможностите за свободна икономическа инициатива са базата, върху която то се развива в различните отрасли на икономиката.
Предприемачеството и неговите носители –
предприемачите са обект на продължителни и
задълбочени научни изследвания, в резултат от
които постепенно се оформя съвременното разбиране за тях.
Понятията „предприемач” и „предприемачество” вървят успоредно. Под „предприемачество”
се разбира дейността, осъществявана от частни
лица, предприятия или организации по производство, оказване на услуги по доставка и продажба на стоки, за сметка на други стоки или
пари при взаимна изгода на заинтересованите
лица, предприятия и организации.
Проследявайки еволюцията на тези понятия,
можем да обобщим следното:
- 1725 г. Ричард Кантилон: предприемач това е човек действащ в условията на
риск.
- 1797 г. Бодо: лице носещо отговорност за
предприетата работа, този, който планира, контролира, организира и управлява
предприятието.
- 1876 г. Френсис Уокър: трябва да се различават тези, които предоставят капита-
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ност или от името и под юридическата отговорност на юридическо лице. Предприемачът (фр.
entrepreneur) може да осъществява всички видове стопанска дейност, незабранени от закона,
включително и търговско посредничество, консултантска и друга дейност, както и операции с
ценни книжа. В съвременното пазарно стопанство предприемачът е призван в своята дейност,
целяща печалба, да обезпечи необходимата
комбинация или необходимото съчетаване на
личната изгода с обществената полза. В този
смисъл, предприемачеството се явява дейност,
която е свързана с влагане на средства с цел
получаване на печалба на основата на съчетаване на личната изгода с обществената полза.
По-важните черти на предприемачеството са
следните:
- самостоятелност и независимост на стопанските субекти;
- икономическа заинтересованост;
- стопански риск и отговорност.
Изброените важни признаци на предприемачеството са взаимосвързани и действат едновременно.
От казаното може да се направи извода, че
предприемачеството в съвременното общество
е пряко свързано с иновациите. Посредством
стратегическото планиране на целите на предприемаческия бизнес се достига до по-високо
ниво, чрез определяне на някои уникални елементи, като: уникален пазар, уникални продукти
и уникални ресурси.
В страните от Европейския съюз около 65%
от икономическия растеж се осигурява от малките и средните предприятия. В САЩ над 90%
от националния бизнес, включващ около 14 млн.
фирми, се осъществява от предприятията с
персонал до 100 души. Нещо повече, всяка
страна създава финансови, организационни и
правни предпоставки за подпомагането на малкия бизнес.
В съвременните условия в нашата страна
предприемаческият потенциал се проявява във
всички сфери на икономическата дейност. Особени възможности в това направление предоставя малкия бизнес. У нас той съставлява 99%
от всички предприятия в страната (по данни на
Агенцията за малки и средни предприятия,
2000-2002 г.). Важен дял в него заемат малките
предприятия в сферата на туризма, представени от фирми, осигуряващи комплексно туристическо обслужване – хотелиерски, ресторантьорски, посреднически, транспортни и за други допълнителни услуги в сферата на туризма. Тези
предприятия съставляват 17% от всички малки
и средни предприятия в страната. От тях преобладаваща част (96%) са микро предприятия (с
до 10 заети лица). Голяма част от тези предпри-

ятия насочват своята дейност към съвършено
нови направления на туристическия бизнес, каквито са различните форми на алтернативен туризъм.
1. Предприемачеството и малкия бизнес в
туризма
Туризмът има важно значение за националното стопанство. Той се определя като едно от
най-ярките явления на нашето съвремие, тъй
като е свързан с многобройните пътувания на
милиони хора в и извън границите на своите
страни и засяга всички сфери на обществения
живот – икономическа, социална, културна, политическа [6]. Именно поради това някои автори
подчертават, че оценката на ролята и значението на туристическата индустрия не може да бъде еднозначна [5].
В съвременните условия в нашата страна туристическата стопанска дейност се реализира
главно от частни предприемачи във всички нейни сектори, като преобладаващата им част са
представители на малкия бизнес. На тази основа можем да направим оценка на въздействията,
които оказва предприемаческия малък бизнес
върху икономиката на страната като цяло, а също и по отношение развитието на самата туристическа индустрия и на някои други отрасли на
националното стопанство. Същевременно в
процеса на оценката е необходимо да се имат
предвид и положителните социални, културни и
екологични въздействия на туристическия бизнес.
В научната литература, посветена на малкия
бизнес се обръща особено внимание на ролята
и задачите, които могат да решават дребните
предприемачи. Този бизнес се разглежда като
важна основа за развитието на икономиката и
се подчертава, че на него се разчита изключително много при решаването на такива по-важни
социално-икономически задачи, като динамизиране и диверсифициране на икономиката, решаване проблемите на заетостта, подпомагане
на регионалното развитие, генериране и трансфер на иновации и технологии, интернационализиране на бизнеса [9]. По същия начин стоят
въпросите и по отношение на предприемачеството в сферата на туризма.
Оценката на ролята и значението на туристическия малък бизнес и предприемачество е
необходима с оглед предприемането на адекватни административни, а в някои случаи и политически мерки за неговото развитие. Тя е
сложен и многостранен процес, който изисква да
се разглеждат различни аспекти на въздействието на този бизнес.
Когато се разглеждат положителните ефекти
на дадена икономическа дейност, е необходимо
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да се анализират постъпленията от нея в националната икономика. Туристическата индустрия
като цяло носи сериозни приходи. Статистическите данни разкриват тяхното непрекъснато нарастване. Особено значение имат валутните
приходи. Така например по данни на Министерството на икономиката постъпленията от международен туризъм по платежен баланс за 2002
г. спрямо 2001 г. са нараснали със 133 000 US $.
Съществен принос във формирането на тези
приходи има и малкият туристически бизнес.
Немалка е ролята в това отношение на алтернативния туризъм, който е представен основно
от малки фирми и дребни стопани. Отчита се, че
в резултат от нарастването на туристическите
потоци към този вид туризъм през 2002 г. в националната икономика са постъпили 1,7 млн.
Евро [8].
Важен положителен ефект носи развитието
на малкия туристически бизнес и по отношение
решаването на тежкия социално-икономически
проблем, свързан със заетостта и доходите на
населението. Тук следва да се имат предвид
два основни момента. Първо, туристическият
отрасъл при осъществяването на съответното
обслужване на туристите се нуждае от многобройна работна ръка, особено в активните сезони.
Това създава предпоставки за увеличаване
броя на заетото население в икономиката на
страната. Второ, с развитието на алтернативния
туристически бизнес и главно на неговите малки
организационни форми се подпомага решаването на важни социални проблеми, като намаляване на безработицата, особено в селищата на
някои планински и полупланински райони на
България, чрез създаването на малки фирми и
ангажиране на дребните стопани с допълнителна дейност в тази сфера, и увеличаване на доходите на това население. Статистическите
данни за 2002 г. сочат, че коефициентът на безработица в селата е 20,9%, а за някои общини в
Родопите, Стара планина, Добруджа и др. се
отчита, че безработицата надхвърля значително,
а в някои случаи и с над 50% средната за страната [11].
Непосредствено отношение към въпроса има
и демографският проблем, свързан с миграцията на населението към градовете, в които полесно би могло да намери препитание, а също и
напълното обезлюдяване на някои села. Понастоящем селското население в страната представлява 31,5% спрямо общия брой на населението. От тази гледна точка малкият бизнес и
предприемачеството в селския, екологичния и
други разновидности на алтернативния туризъм
могат да окажат сериозен принос за задържане
на населението и особено на младежта, а също
и за връщането му в селата.

2. Социално икономическо въздействие на
предприемачеството в туризма
Туристическият малък бизнес и предприемачество оказват съществено положително влияние за развитието на различни отрасли на икономиката. Пряка връзка съществува между туризма и такива отрасли, като транспорта, търговията и услугите, селското стопанство и промишлеността по отношение захранването на
туристическия сектор с продукти, необходими за
обслужването на туристите. От тази гледна точка се създават предпоставки на местно равнище
за оживление на икономическите дейности и за
икономически растеж на база развитие на предприемачеството в другите сектори на националното стопанство, чрез което чувствително ще се
увеличават приходите за общините. Тук особено
трябва да се подчертае ролята на малкия бизнес в селския и екологичния туризъм, който може активно да допринесе за въвеждане на иновационни технологични решения и екологизация
на селскостопанското производство.
Развитието на алтернативния туризъм в различните му разновидности: екологичен, селски,
планински, ловен, приключенски, тематичен –
свързан с културно-историческото наследство,
туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти, в най-голяма степен способства за удължаване на туристическия
сезон и за привличане на чуждестранни туристи
през всички годишни сезони. С това се осигуряват приходи от туристическата дейност целогодишно, голяма част от които могат да бъдат използвани за осъществяването на инфраструктурни проекти на отделните общини и райони.
Също така таксите, събирани при посещението
на туристически обекти могат да бъдат използвани за поддръжка на паметниците на културата
и за провеждането на различни мероприятия за
опазване на природната среда.
Алтернативният туризъм е пряко свързан с
устойчивото развитие и има директно отношение към опазването на околната среда, биоразнообразието и екосистемите. Той е призван да
способства и за запазване на културноисторическото наследство, съхраняване паметниците на културата и автентичността на културно-историческите ценности, развитие на културните традиции, възраждане на старинни
обичаи и традиции. Немалка роля има този туризъм и по отношение изграждането на инфраструктурата и благоустрояването на туристическите райони.
Разглеждани по този начин положителните
ефекти от развитието на малкия туристически
бизнес могат да се отнесат непосредствено към
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устойчивото развитие на регионите. Създаването на условия за развитие на този бизнес и
предприемачество може да се разглежда като
важно средство за постигане целите на устойчивостта и конкретно за решаване на наболели
икономически, социални, екологични и други
проблеми.

воряване на разнообразните потребности на
туристите. В този смисъл предприемаческата
дейност следва да се отличава с висока степен
на организираност и координираност на усилията, професионализъм, творчество, новаторство
и коректност към клиентите.
В процеса на осъществяване на бизнеса
предприемачите влизат в сложни връзки и бизнес отношения не само с клиентите, но и със
своите партньори – останалите звена от веригата на туристическото обслужване и доставчици
на различни продукти, с което осигуряват необходимото качество. Важен елемент от организацията на туристическия малък бизнес се явява и
взаимодействието с местното население, което
е основен източник на човешки ресурси и се
включва активно не само в обслужването на хотели и ресторанти, но и в създаването на туристическите атракции. Взаимодействието с природната среда се обуславя от факта, че тя е
основният рекреационен ресурс и поради това
нейното опазване и съхраняване е основна задача на туристическия бизнес.
Същевременно туризмът се разглежда и като
икономическа система, в която се извършват
множество процеси. Нейните елементи са предприятията - производители на туристическите
стоки и услуги и туристите, взаимоотношенията
между които се осъществяват посредством пазара на този вид услуги, държавата и пазара на
ресурси за туристическа дейност [1]. Между
елементите на системата
се осъществяват
връзки и отношения, които се отразяват върху
развитието на туризма. Те могат да имат положително или негативно влияние върху него в
зависимост от своето конкретно проявление.
Централна позиция заема предприемача, който
обединява интересите на своя бизнес с тези на
своите клиенти, като използва наличните ресурси и създадените от държавната политика условия. Неговата дейност допринася за реализиране целите на бизнеса и тези на потребителите
на създадения туристически продукт и същевременно осигурява приходи за държавата, между които от особено значение са тези от чуждестранните туристи.
При разглеждането на въпроса е необходимо
да се има предвид, че туризмът е динамично
развиващ се отрасъл [2]. Неговото съществуване и развитие в голяма степен е зависимо от
туристическото търсене и предлагане, които под
влияние на различни фактори могат да променят своите параметри. Основно значение в
предприемаческата дейност има изучаването на
търсенето и предлагането на туристически услуги и стоки и вземането на подходящи управленски решения с цел реализиране на високоефективен и печеливш бизнес. Именно търсенето и

3. Особености на предприемачеството в туризма
Особеностите на предприемаческата дейност в туристическия бизнес могат да се обособят в няколко основни направления: особености,
произтичащи от социално-икономическата природа на туризма, комплексния характер на туристическата дейност, характера на нейния
продукт и неговия жизнен цикъл, спецификата
на различните дейности в туристическото обслужване и на създаваните от тях продукти, сезонността на туризма.
Туризмът се определя като сложно социално-икономическо явление, чието проявление е
свързано с туристическите потребности и мотивации, особеностите на поведение на туристите,
тяхното пребиваване извън постоянното им
местожителство, икономическите отношения,
пораждащи се между туристите и производителите на туристическите стоки и услуги, взаимодействието между туризма и обкръжаващата го
среда [1]. Предприемачът е едната страна в тази съвкупност от отношения, която има интегрираща роля по отношение свързването на отделните елементи в едно цяло, насочено към реализирането на качествен туристически продукт,
задоволяващ определени потребителски интереси и носещ съответна икономическа изгода.
Като се има предвид, че туризмът е отрасъл
в обслужващата сфера, предприемачите създават специфична ценност с нематериален характер – конкретен туристически продукт, с чиято
помощ удовлетворяват комплекс от потребности
на своите клиенти. При това цялостната организация и реализиране на туристическата дейност
изисква
непосредственото
взаимодействие
между предприемача – организатор на рекреационния процес и потребителя на създадените
от него блага [7]. Дейностите, извършвани от
нейните разнородни, но свързани помежду си
стопански структурни звена – туроператорски и
агентски фирми, хотелиери, ресторантьори и
други с допълващ характер, имат за цел чрез
удовлетворяване на рекреационните потребности да носят икономическа изгода на съответните предприятия. От тук произтича необходимостта от оптимално съчетаване на различни
туристически услуги и стоки, в резултат от което
да се осигурява положителен ефект в две направления: печалба за предприемача и удовлет-
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налага необходимостта от провеждането на
адекватна фирмена политика за реализирането
на висока икономическа изгода. Някои автори
отбелязват, че обемът, структурата, динамиката
и качеството на туристическото предлагане зависят от реалните възможности на конкретните
фирми – производители на туристически стоки и
услуги, нивото на техниката и технологиите,
рентабилността и алтернативите за инвестиции
[5].
Пример в това отношение е дейността на
първия предприемач в областта на туризма –
англичанинът Томас Кук, който на основата на
проучването на търсенето, свързано с пътувания с цел отдих и развлечения предлага разнообразни услуги на своите клиенти, като при това
се съобразява с интересите и мотивацията на
отделните пазарни сегменти.
Наред с основната функция – организиране
на пътувания с туристическа цел, се реализират
и такива, свързани с транспортирането, настаняването и изхранването на туристите, осигуряване на анимационни програми, екскурзоводство и други с допълващ характер. Тази съвкупност от дейности, насочени към създаването на
стоки и услуги за туристите представлява туристическата индустрия [1]. Всички те са взаимосвързани и се организират с цел удовлетворяване на конкретните потребности на туристите.
При вземането на конкретни решения предприемачите трябва да се ръководят от изискването,
че този комплекс от дейности трябва да бъде
така формулиран, че да увеличава степента на
полезност за индивидуалните и организираните
туристи. Всеки от предприемачите осъществява
самостоятелно своята дейност и създава свой
собствен продукт, но положителните ефекти
както за тях, така и за туристите се мултиплицират на основата на взаимодействието, деловите
контакти и добрата координация между тях.
Интегрирането на дейността на предприемачите от първичния сектор на туристическата
дейност, който според Нешков включва посредническа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, специализиран туристически транспорт,
допълнителни и други туристически услуги [7] е
от особенно важно значение за малките предприятия от този бизнес. То се явява съществен
фактор за увеличаване на броя на туристите и
за повишаване обема на извършената работа и
съответно предпазва от неуспехи и провали,
произтичащи от частично или цялостно непопълване на създадената материална база.

предлагането стоят в основата на бизнеса и
задвижват пазарните механизми. В условията
на пазарна конкуренция водещи позиции придобиват предприятията, стремящи се към нарастване на печалбата, тъй като тя им предоставя
възможности за разширяване на дейността, нови инвестиции, умножаване на доходите и стабилно развитие. Печалбата се явява основният
движещ мотив за предприемача. Във връзка с
реализирането на тази цел предприемачите
вземат решения и възприемат конкретни подходи, отнасящи се до такива важни елементи на
производствения процес в туризма, като избор
на технология, начин на оползотворяване на
ресурсите и в тази връзка – оптимално използване на природните дадености, снижаване на
разходите, повишаване на рентабилността, определяне цените на туристическите услуги, вида
на услугата и на конкретния туризъм от гледна
точка на наличните ресурси, рекреационните
възможности на дадена територия и постигане
на фирмените цели за растеж.
Търсенето на услуги в туризма се отличава
главно с неорганизираност и нееднородност на
участниците в туристическите пътувания, висока
степен на ценова и доходна еластичност, висока
степен на кръстосана еластичност, проявяваща
се във възможността да се замени един вид туризъм с друг, дадена туристическа услуга с друга, да се промени времето за осъществяване на
пътуването и т.н. [4]. С оглед максимизиране на
своите печалби предприемачите прилагат различни средства за оказване на въздействие
върху туристическото търсене. За целта те приемат съответни решения, влияещи върху неговия обем, структура, динамика и качество – подходяща продуктова, ценова, дистрибуционна и
комуникационна политика [5]. Същевременно
организират проучвания на интересите и мотивите на туристите, осъществяват сегментиране
на туристическия пазар по различни признаци –
демографски (възраст, семейно положение),
социално-икономически (главно доходи, но и
социален статус, образователно ниво, основно
професионално занимание) и други признаци,
не на последно място се съобразяват с влиянието на социално-икономическите фактори върху
търсенето на този вид услуги.
Туристическото предлагане също е свързано
с главната цел на предприемаческата дейност –
увеличаване на печалбата. Туристическото
предлагане се характеризира със силна нееластичност, непрекъснато разширяване на териториалните му граници, концентрация и специализация на туристическите предприятия, засилена
ценова и неценова конкуренция, високи и стабилни темпове на растеж [4]. То наред с търсенето определя позициите на предприемачите и

Изводи и препоръки
Обединението на усилията на предприемачите в сферата на туризма и съпътстващите го
дейности е от съществено значение за създава-
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нето на конкурентен и привлекателен туристически продукт. В този смисъл за малките предприятия в туризма от важно значение са бизнес
комуникациите. Те активно допринасят за цялостното нарастване на ефективността от стопанската дейност и за постигане на по-добри
финансови резултати чрез въвеждането на висококачествен туристически продукт на основата на интегрираните усилия на всички участници.
Бизнес комуникациите и осъществяването на
интеграция между предприятията от туристическия отрасъл създават възможност за решаването на редица проблеми в този сектор. Поважните проблеми са изграждането на висококачествен и конкурентноспособен туристически
продукт и неговата дистрибуция, увеличаване
на пазарния дял, организиране на маркетингови
проучвания, осъществяване на силна промоционална дейност чрез провеждането на интензивна реклама с различни съвременни форми и
средства, съвместно обучение на персонала и
др., за които малкия бизнес не разполага с достатъчно финансови средства.
Комплексният характер на туристическата
дейност позволява изграждането и на други
форми на обединения – предприемачески мрежи, кооперации и др. Световната практика е доказала, че те определено способстват за нарастването на пазарния дял и създаването на до-

миниращи позиции за различните форми на алтернативен туризъм.
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SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ENTEPRENEURSHIP IN TOURISM
Emil Kitchoukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstact
In contemporary conditions the tourism development in Bulgaria is characterized by the entry of small private businesses in all areas of tourist services. Entrepreneurial business in tourism has many features related to the nature of
tourism, product offerings and specificity of various service activities. In this article are discussed and analyzed the main
features and resources for the development of entrepreneurship in tourism. Various types of alternative tourism and the
role of small businesses for their implementation are discussed. Specific issues surrounding the organization of tourism
are pointed out with proposed practical solutions. Available methods for the analysis and evaluation of resources for the
development of alternative tourism and sustainable development models based on entrepreneurial small tourist business
are also proposed. At the heart of the development are a number of Bulgarian and foreign literature sources, mainly
about tourism issues. The conclusions and recommendations will help to more fully elucidate and summarize the problems of entrepreneurship in tourism and will support the work of the entrepreneurs in the sector by using the offered
practical approaches and solutions.
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Резюме
Докладът е посветен на интерпретиране резултатите от международни и национални проучвания свързани с
комплексните условия и проблеми, тенденции и предпоставки за пазарно ориентирано и устойчиво развитие на
специализираните форми на здравния туризъм – медицински/балнеоложки, СПА и уелнес програми и услуги.
Основните акценти са поставени върху иновативните подходи и добри наши и чуждестранни практики в
управлението чрез маркетинг на фирмите доставчици и дистрибутори на този асортимент туристически
продуктови линии. Отразени са основните фактори, ограничаващи пазарното развитие, в частност свързани със
законовата и нормативно-институционална регулация и водещи тенденции в европейското и регионално пазарно
пространство по отношение търсенето и предлагането на здравни услуги за клинично здрави и хронично болни
групи потребители.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие, здравен туризъм, иновации.
Key words: management, sustainable development, health tourism, innovations.
JEL: Q01.

Увод
Туризмът е сред най-бързо развиващите се
отрасли на икономиката, както в световен, така
и в национален мащаб. Приоритетната му роля
в социално-икономическия живот на страна ни в
условията на световна икономическа криза
изисква гъвкава туристическа политика и
адаптиране към променящата се във времето
среда. В резултат на презастрояването и
пренасищането на пазара се наблюдава
известен спад на цените, което налага на
България образа на евтина туристическа
дестинация за масов туризъм. Възниква
необходимостта да се наблегне не само на
продуктите „море” и „ски”, а също така на
специализирани видове туризъм, които да
допринесат
за
оползотворяване
на
националните природни и културно-исторически
богатства, привличане на по-платежоспособни
туристи и развитие на целогодишен туризъм,
включително и във вътрешността на страната.
Необходимо е да се потърси алтернатива на
традиционните
туристически
продукти,
съобразно новите потребителски нужди и
въвеждане на добри европейски практики.
В световен мащаб туризмът се превърна в
първа световна индустрия и продължава да
бъде в процес на подем и развитие. Въпреки
това, приносът за икономиките на посетените
страни е недостатъчен и рядко изгоден за
местните общности в следствие на неравни
търговски сделки. Етиката и отговорността,
както към хората, така и към околната среда са
харакетрини за специализираните видове
туризъм, в т. ч. екологичен, приключенски и
екстремен, здравен, .селски и др.

1. Устойчиво развитие на здравния туризъм
1.1. Същност на концепцията за устойчиво
развитие на туризма
Концепцията за устойчивото развитие на
туризма се приема и разбира твърде често в
практиката по различен начин, като много от
реализираните проекти са далеч от неговата
същност. Необходимо е да се прилагат
определени критерии за устойчивост, посочени
в документи на различни международни и наши
организации. Като пример могат да се посочат
т.н. „глобални” международни критерии за
устойчивост, които да послужат в практиката на
всички форми на туризъм. Глобалните критерии
обхващат няколко направления:
- ефективно устойчиво управление;
- максимално увеличаване на социалните
и икономически облаги за местното
население
и
минимизиране
на
отрицателните влияния;
- максимално увеличаване облагите за
културно-историческото наследство и
минимизиране
на
отрицателните
влияния;
- максимално увеличаване облагите за
околната среда и минимизиране на
отрицателните влияния, включително
опазване
на
природните
ресурси,
намаляване на замърсяването, опазване
на биоразнообразието, екосистемите и
1
ландшафта .
1

WTO. The Partnership of Global Sustainable Tourism Criteria
(a part of the response of tourism community to the global
challenges of the United Nations’ Millennium Goals).
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туризъм в България, в т.ч. СПА и уелнес
туристически продукт, се свеждат до следното:
- Нарастване изискванията на туристите
към
качеството,
специфичността,
атрактивността и разнообразието на
туристическите услуги като основен
фактор за формиране на туристическото
поведение.
- Насочване предпочитанията на туристите
от една страна към дестинации и страни,
гарантиращи сигурност и спокойствие, а
от друга – към специфичните форми на
туризъм – СПА и уелнес, хоби и
екстремен туризъм, еко и селски туризъм,
спортен, приключенски и др.
- Увеличаване пътуванията на хората от
третата
възраст
с
цел
лечение,
профилактика,
рехабилитация
и
възстановяване.
- Разширяване практиката на двукратно
ползване на годишната отпуска и на
увеличаване на дела на ваканциите,
извън активния летен туристически сезон.
- Адаптиране на туристическия продукт
съобразно промените в начина на труд и
живот на обществото, към поведението,
очакванията и предпочитанията на
туристите.
Преориентацията
от
„икономика на услугите” към „икономика
на преживяванията” извежда на преден
план
туристическите
атракции,
анимацията
и
предлагането
на
национални туристически специфики.
Поставя се акцент на автентичното, на
типично националното начало по цялата
верига на туристическото предлагане.
Значително разширяване на ролята на
информационните и комуникационни
технологии по отношение на търсенето,
планирането
и
реализацията
на
пътуванията.

1.2. Същност и значение на здравния туризъм
В настоящето изследване разглеждаме
здравният туризъм, като комплексно понятие,
включващо медицински, балнеоложки, СПА и
уелнес туризъм. По своята същност здравният
туризъм
представлява
пътуване
и
пребиваване на хора с цел поддържане,
стабилизиране или възстановяване на
физическото,
интелектуалното
и
социалното благосъстояние чрез ползване
на специфични здравни услуги на място,
различно
от
постоянното
им
местожителство и работа (Kaspar, 1995).
Световната асоциация по медицински туризъм
дефинира понятието medical tourism като
„пътуване на хора, живеещи в една държава,
към друга държава, за да получат
терапевтична, дентална или хирургична
услуга,
която
същевременно
е
равностойна или по-добра от същата
услуга в собствената им страна и
пътуват за медицинска грижа поради,
ценова изгода, по-лесен достъп и по-високо
качество на услуга” 2 . Международната СПА
асоциация (ISPA) от своя страна определя
„SPA” като посещение и пребиваване в
туристическо място или обект с наличие
на здравословен воден ресурс или места,
посветени на цялостното благосъстояние
чрез разнообразни професионални услуги,
които съдействат за възстановяването
на интелектуалните, физическите и
духовните сили на човек”. Уелнес туризмът
представлява
съвкупност
от
всички
взаимоотношения и явления в резултат на
пътуването и пребиваването на хора, чиито
основен
мотив
е
опазването
или
укрепването на тяхното тяло (Meuller,
Kaufmann, 2004).
Мотивацията за пътуване с цел здравен или
СПА туризъм за всеки съвременен болен или
здрав човек е формулирана или продиктувана
от конкретни лични съображения и причини.
от
СПА
медицинската
гама
услуги
профилакктично-възстановителни програми и
услуги
се
предлага
от
профилирани
туристически предприятия и техните заведения,
работещи в пазарната среда [5].

2. Състояние и перспективи за развитие на
здравния туризъм в България
2.1. Основни предимства за утвърждаване на
България като дестинация за устойчиво
развиващ се здравен туризъм
България притежава богат потенциал от
ресурси за развитие на здравен туризъм.
Перспективите са свързани с предимствата на
дестинацията,
историческото
развитие
и
съвременните изисквания за устойчив туризъм.
Традиции могат да се търсят още от времето на
траките, които са изграждали край топлите
„лечебни” извори нимфеуми – светилища,
посветени на речните нимфи. По-късно елините
изграждат своите селища и асклепиони, а
впоследствие римляните ги усъвършенстват,

1.3. Основни тенденции в развитието на
здравния туризъм
Очакваните
тенденции,
свързани
с
туристическото поведение в световен мащаб до
2020 г., които ще окажат своето въздействие и
при формирането и предлагането на здравен
2

Medical Tourism Association. 2011.
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изграждайки лечебни средища. Още след
Освобождението през 1891 г. се приема „Закон
за топлите и студени води в Княжество
България” – един от най-старите в Европа. В
началото на ХХ в. се обявяват първите морски,
а по-късно и планински курорти. През годните на
прехода след 1989 г. категоризирането на
курортите все още не е актуализирано, но се
наблюдава ориентиране на традиционното
курортно лечение към балнеоложкия, СПА и
уелнес туризма.
Платежоспособното пазарно търсене на
високо качествени и ВИП клас услуги в Европа и
по света, наложи и в нашата страна
разработването и предлагането на пакети
туристически услуги за клинично здрави туристи,
каквито са СПА и Уелнес услугите в качеството
им на отделен и самостоятелно развиващ се
туристически сектор [6].
Постепенно се изгражда добра материална
база, предлаганите услуги и програми се
увеличават и разнообразяват, но здравният
туризъм все още е без ясна стратегия, не
използва рационално богатите ресурси и все
още не е конкурентен на европейския пазар.
зона
и
Развитието
на
крайбрежната
планинските курорти доведе до безконтролно
строителство и урбанизация за сметка на
природните ресурси и пропуснати възможности
за постигане на устойчивост.
Някои иновативни решения могат да ускорят
устойчивото развитие на здравния туризъм в
страната. Успешно реализируемите продукти в
сектора на здравния и уелнес асортимент
услуги, са дело на интердисциплинарно
подготвени и езиково квалифицирани
специалисти от медицината, туризма,
спорта, социалната сфера, специалисти с
опит в туристическите атракции и хоби
развлеченията. Заедно с тези специалисти
расте още и нуждата от пазарно-ориентирани
експерти в т.н. електронен, уеб- или зелен
маркетинг.
Онлайн
резервациите,
продажбите и промоциите като компетенции
на хора от работещите в сектора екипи, ще е
реална предпоставка за бърз пазарен пробив по
пътя към милионите, нуждаещи се от лечебновъзстановителни
и
уелнес-рекреационни
програми, гости от страната, Европа и света,
през идните години. Целта е постигане на
устойчивост в развитието чрез изграждане на
нов имидж на целогодишна СПА или уелнес
дестинация за страна като България.,
която да е обект на Интернет маркетинга.
Траен успех и устойчивост в развитието в
страните с традиции в Европа и света, известни
с туристическите си заведения, комплекси и
курортни центрове, свързани със здравния и

уелес туризма се утвърждава, се дължи и на т.н.
маркетинг „на база лични данни за
клиентите”. Тесните контакти с крайните
потребители е формулата на успеха, т.е.
неформалното общуване в т.ч. онлайн
комуникациите, изграждат днес базата за
продуктови пробиви, които са резултат на
фактора
„доверие”.
Постигането
на
достатъчна степен на доверие у гостите е плод
на усилията на стотици доставчици и
дистрибутори в морските, планинските и
балнеоложките ни курорти. Това е факт, защото
най-добрите от тях работят за своя успех през
годините
с
визия
и
стратегия
за
коопериране и интегриране на общия
ресурсен потенциал, с отговорност за
постоянно подобрение на качеството и
се
удовлетворение
на
променящите
нуждите на клиентите. Това е български
позитивен опит, който следва да се
приеме като ориентир за координирано
поведение или за модел за решение на част
от проблемите в бранша. Факт е обаче, че
доверие или имидж се добива трудно и се
поддържа с години като стратегически фактор
за развитие на този тип услуги.
2.2. Проблеми за устойчиво развитие на
здравния туризъм в България и механизми за
тяхното минимизиране
Слабата
координация
между
институциите останалите заинтересовани
страни налага вземането на нови решения за
формиране на последователна и координирана
политика на широк кръг заинтересовани
компетентни органи за създаване на подходящи
условия за развитието на продукта, както и
подобряване
на
механизмите
на
между
институциите
с
взаимодействие
компетенции в областта на здравния, СПА и
уелнес туризма, сред които Министерството на
икономиката,
енергетиката
и
туризма,
Министерството
на
здравеопазването,
Министерството на образованието, младежта и
науката, Министерството на физическото
възпитание и спорта, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Наред с посочените институции важно значение
имат специализираните продуктови и браншови
туристически организации на национално,
регионално и местно ниво, общинската
администрация, във връзка с регионалното
развитие, туристическия бизнес, образователни
и научни звена и т.н.
Правната уредба, която има отношение
към здравния туризъм е разпокъсана и
недостатъчна, а съществуващата такава се
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статута,
изграждането,
оборудването
и
обзавеждането, предоставяните услуги и
изискванията към персонала на медикал СПА,
СПА и уелнес центровете, самостоятелни или
прилежащи към съответните хотели, изградени
в курортна и градска среда. За целта следва да
бъдат въведени стандарти за предлаганите
туристически услуги, както и регламентиране на
специфични изисквания към изграждането,
обзавеждането и предлаганите туристически
услуги в специализираните обекти и хотелите.
Опазване
на
ресурсите,
устойчиво
предлагане с отговорност към природната и
социо-култарната среда. Опазването на
ресурсите е свързано с определяне на
оптималния
рекреационен
капацитет
на
курортите. Опазването и съхраняването на
на
природните
ресурси,
провеждането
екологична политика за „здрава жизнена среда”
е гаранция за оздравителните функции на
курортно-туристическите територии. Здравният
туризъм
създава
възможности
за
многофункционално целогодишно използване
на курортните територии с комплексно
включване на ресурсите им. От особена
важност е насърчаването и създаването на
предпоставки за защита, съхранение и
подобряване на качествата на хидротермалния
потенциал на страната с цел комплексното
социално-икономическо развитие на зоната и в
частност туризма на тази територия. В контекста
на концепцията за устойчив и отговорен
туризъм следва осигуряване рационалното
използване на минералните лечебни води за
укрепване и възстановяване здравето на
гражданите и повишаване на общественото
благосъстояние.
брой
на
квалифиНедостатъчният
цираните медицински и туристически кадри,
заети в този сектор налага активизиране на
професионалните контакти на доставчиците на
специализирани
услуги
с
академичното
образование по физикална и рехабилитационна
–
възстановителна
медицина,
относно
кадровата обезпеченост на всички нива на
специализираните форми на туризъм и
популяризиране на добри практики в тези сфери
на обслужването в туристическата индустрия. В
Националната класификация на професиите и
длъжностите 2011, са включени следните
професии, с отношение към разглеждания
туристически продукт: диетолог, инструктор
диетично хранене, кинезитерапевт, козметик,
маникюрист, обслужващ сауна, педикюрист.
Същевременно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение към
НАППО,
в
професионално
направление
„Терапия и рехабилитация”, в област на

нуждае от синхронизация, прецизиране и
актуализация. Основните нормативни актове,
имащи отношение към балнео, спа и уелнес
туризма са: Законът за туризма, който
регламентира центровете и местата за
предлагане и потребление на допълнителни
туристически услуги, в т.ч. балнеоложки;
Наредбата за категоризиране на средствата
за подслон, местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения,
дефинираща видовете туристически обекти
сред които: балнеохотел, СПА-хотел; уелнесхотел и почивна станция; Закон за здравето,
регламентиращ курортите и техните граници,
условията за използването и опазването на
минералните
води,
лечебните
пелоиди,
крайбрежната плажна ивица и местностите с
благоприятни и подходящи за профилактика,
лечение и рехабилитация биоклиматични
както
и
утвърждаването
на
условия,
охранителни зони и охранителен режим за
опазване на находищата на лечебните пелоиди,
крайбрежната плажна ивица и местностите с
благоприятни и подходящи за профилактика,
лечение и рехабилитация биоклиматични
условия; Закон за лечебните заведения, който
урежда усройството и дейността на лечебните
заведения, в т.ч. и на медицинските центрове,
като вид лечебни заведения за извънболнична
помощ. Други нормативни актове, уреждащи
собствеността, управлението и реда за
използването на водите и водните обекти,
строителството
и
експлоатацията
на
туристическите обекти в курортите, са: Закона
за собствеността; Закона за водите; Закона
за държавната собственост; Закона за
общинската
собственост;
Закона
за
концесиите; Закона за устройство на
територията; Наредба № 1 за проучването,
ползването и опазването на подземните води;
Наредба № 2 за експлоатационните запаси на
лечебните калонаходища, Наредба № 11 за
качеството на водите за къпане, Наредба №
14 за курортните ресурси, курортните
местности и курортите. Поради липсата на
изрични нормативни правила за работа на
центровете, предлагащи СПА и уелнес услуги,
на практиката се действат и се рекламират
редица
центрове,
ползващи
различни
наименования, вариращи от СПА център, СПА и
уелнес център, медицински/медикал център,
СПА медикал център, бюти център и дори
лечебен център по източна медицина с
дебелариум.
Липса на ясни критерии за качество,
контрол и цялостна визия и стратегия на
здравния
туризъм.
Повишаването
на
качеството е свързано с регламентиране
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образование „Здравеопазване” е включена
професията
„Изпълнител
на
термални
процедури”, в професионално направление
„Спорт”, в област на образование „Фитнес”, е
включена професията „Инструктор по фитнес”, в
област на образование „Спортен масаж” –
професията
„Спортен
масажист”,
в
професионално направление „Фризьорски и
козметични услуги”, в области на образование
„Фризьорство”, „Козметика”, „Маникюр, педикюр
и ноктопластика”, са включени съответните
професии „Фризьор”, „Козметик” и „Маникюристпедикюрист”. Разминаването с нуждите на
бизнеса води до необходимост от насърчаване
на работодателите в туризма да инвестират във
формирането на нови професионални умения, в
подготовката и квалификацията на кадрите в
сферата на здравния туризъм.
Липсва цялостна продуктова политика.
Необходима е актуална статистическа и
адекватна оперативна информация относно
условията и възможностите за избор на
програми и пакети с услуги от страна на
потребителите на продукта. Предлагането на
здравни програми следва да бъде част от
цялостната
туристическа
развлекателна
програма. Продуктовият асортимент е изцяло в
ръцете и въображението на предприемачите в
сектора, съсловните и НПО структури, които
следва да партнират в проектни разработки с
учебните заведения, предоставящи обучения на
изпълнителски и ръководни кадри за нуждите на
здравните и уелнес туристически обекти.
Заедно с това е нужна и ясна визия, общинска и
регионална туристическа и профилирана
продуктова
политика,
съобразена
с
демографските тенденции и възможностите за
повишаване на професионалните компетенции
и езиков капацитет на местните кадри, чрез
формите на традиционното образование или
организиране, чрез Бюрата по труда на
специализирани курсове и заимстване на добри
практики от страната и чужбина.
Липсват ясно разпознаваем имидж на
България като туристическа дестинация за
здравен, СПА и уелнес туризъм и ясна
рекламна политика. Целевата реклама на
продукта в чужбина е незадоволителна. За
успешно промотиране са нужни набор от
разнообразни
способи:
разработване
и
разпространение на информационни и на
рекламни материали, провеждане на и участие
в семинари, кръгли маси, конференции,
туристически изложения и други PR, рекламни и
маркетингови кампании и др. инициативи,
посветени на развитието на здравния, СПА и
уелнес туризма. Устойчивото развитие на
туризма изисква също така организиране на

система от мероприятия за популяризиране и
промотиране на хидротермалните ресурси на
страната като обществено природно богатство и
фактор за социално-икономическо развитие на
зоните богати на минерални води.
Липсата на концепция на национално и
регионално ниво за интернет мрежа за
комуникации и връзването й в пазарните
системи на Европа и регионите доставчици
на туристи любители на здравни и уелнес
програми е друг съществен проблем. Той
обяснява в определена степен безличното ни
пазарно присъствие на някои от целевите за
страната туристически пазари – регионални и
транс-континентални. Привличането на трайна
публика в обектите за здравен или СПА
медицински туризъм е възможен не само за
разширение или ново строителство на
качествена и съвременна материална база. Не
достатъчно и да се инвестира само в
съвременно оборудване за технологично
осигуряване на разнообразни продуктови линии
или програми. Устойчиви резултати в сектора
могат приоритетно да се постигнат в следствие
основно на провеждането на паралелна
политика за интердисциплинарно обучение и
квалификация на персонала, зает в обекти и
заведения в градската и курортна среда.
Конкурентоспособността се постига единствено
от хора с познания и опит, организирани в
обслужващи екипи специалисти, способни да
разработват и реализират оригинални програми
и пакети с услуги.
2.3. Фактори, влияещи върху развитието на
здравния туризъм
Ръст
на
обществено
значимите
заболявания.
В
периода
на
първото
десетилетие на ХХІ век в световен и европейски
план се отчита ръст на обществено значими
заболявания, които са причинени от живота и
работата
в
замърсена
околна
среда,
обездвижване на десетки милиони хора в
развитите държави, интензивния начин на
работа и живот и нездравословния начин на
хранене и почивка. Търсенето на форми и
модели за ранна превенция на болестите, поевтиното и ефективно лечение и рехабилитация
с природни средства и методи, заедно с
промяната в здравната култура на милиони хора
застрашени от новата пандемия е комплекс от
мотиви, налагащи провеждането на нова
държавна и общностна здравна и социална
политика.
Застаряване на населението. Според трети
демографски доклад, публикуван на 1 април
2011 г., европейците живеят по-дълго и поздравословно. Докладът показва как се променя
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структурата на европейското население от това,
че всяка година броят на хората над 60 г. се
увеличава с 2 млн. души, а в близките 3-5
години броят на пенсионерите средногодишно
ще расте с по 25-30 мил. души.
Засилен интерес за водене на здравословен
начин на живот. Най-важните фактори за
здравето са социалните и икономическите
условия и свързаните с тях условия на живот и
труд. Към тях са насочени икономическите и
социалните политики на ЕС, включително и на
България като страна членка. Тютюнопушенето,
храненето, физическата активност, диетите,
алкохолът, както и начините, по които хората се
отнасят към себе си и към другите, също са
решаващи фактори за здравето.
Увеличаване на стресовите ситуации в
ежедневния начин на живот на хората в
активна трудова възраст. Правилата в този
пазар все повече се определят от самите
потребители на този продукт, които практически
налагат на политиците своите изисквания,
свързани с провеждането на нова политика в
общественото здравеопазване с акцент върху
програмите за профилактика и лечение на
територията на всички държави и региони.
Разпространяване на здравното съзнание.
Информирането на обществеността е важно, но
рядко е достатъчно, за да накара хората в
действителност да водят по-здравословен
начин на живот. Усилията за промоция на
здравето често са най-успешни, когато
използват набор от методи, подпомагащи
хората да правят по-здравословни избори в
контекста на тяхното всекидневие. Работното
място или училището, както и други места,
където хората биха могли да прекарат голяма
част от времето си, могат да са особено важни
партньори в това отношение.
Отговорност
и
изтънченост
на
пътешествениците. Клиентите на здравния
туризъм притежават туристически опит, който
им позволява да оценят стойността на
туристическите услуги и да изберат най-доброто
съотношение качество-цена. Изискват повече,
защото разполагат с повече информация.
Търсят истината, а не обещания. Изискват
сигурност и гаранция за покупката, въпреки че
при определени обстоятелства са склонни да
приемат и някои изненади. Искат да бъдат поактивни
като
потвърждение
на
своята
индивидуалност.
Не
само
участват
в
преживяването, но и сами избират елементите
му. Търсят самореализация.
Променящата
се
роля
на
жените.
Практиката показва, че 70% от вземащите
решение за спа и уелнес почивка и 2/3 от
посетители в СПА центровете са жени.

3. Европейският опит в областта на здравния
туризъм
В развитите европейски страни, разполагащи
с термални извори и ресурси за здравен
туризъм се прилагат различни механизми за
развитие на дестинациите и продукта.
3.1. Опитът на Испания
Испания разполага с 95 термални центъра,
които са с утвърдени критерии за качество от
Европейската асоциация за термални центрове.
Предлагането е ориентирано към разнообразен
целогодишен туристически продукт, в съчетание
с
рекреационен
продукт,
насочен
към
профилактиката.
Въведени
са
високи
изисквания за професионализъм на персонала,
като развитието на здравния туризъм се
стимулира допълнително чрез т. нар. програма
„социален термализъм”. Една от основните
характеристики на маркетинговата политика е
диференцирането за отделните курорти. Всеки
курорт акцентира върху специфичните качества
на минералните си води, индивидуален подход
към потенциалните клиенти, предлаганите
програми и услуги като използва логото
„Разликата е във водата”. Страната разполага с
развита система за информация и използва
активно изследвания на института по туризъм
за проучване на пазарите за целите на
управлението, подобряването на организацията
и разширяване обхвата на дейността на
курортите.
3.2. Опитът на Франция
Франция разполага с 1200 минерални извора
и 96 термални центъра с тенденция за
обновяване и разширяване на съществуващата
материална база. Курортите с минерални води
са под контрола на министерство на
Класическият
балнеоздравеопазването.
туризъм се развива в ново направление,
свързано с укрепване на здравето, поддържане
на добрата форма и психическото състояние.
Повечето курорти се характеризират с
предлагане на разнообразни продукти и силно
развита таласотерапия, като около 20% от
посетителите са под 40 годишна възраст.
3.2. Опитът на Унгария
Унгария е популярна с дългогодишния си
опит и утвърдени традиции в здравния туризъм,
на чиято територия се намират 30% от
термоминералните води на Европа. Страната
разполага с над 100 курортни селища и 400
лечебни и оздравителни обекта. В унгарските
курорти е насочено специално внимание на
екологичните изисквания и опазването на
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околната среда, което се провежда в четири
направления: грижа за чистотата на въздуха,
премахване
на
шумовото
замърсяване,
опазване на релефа и ландшафта и
осъществяване
на
здравен
контрол
и
охранителни мерки върху повърхностните и
подземните води. Още през 1970 г. ООН
признава уникалните възможности на страната
и основава организацията „Термал проект” с цел
да способства за развитието на здравния
туризъм в Унгария и да предаде опита на други
страни. Примери за ефективен здравен туризъм
са курортите около езерото Балатон и
Будапеща. Над 100 термални източника и 50
специализирани обекта на територията на
Будапеща дават прозвището на града „столица
на здравния туризъм”.

-

-

-

-

3.4. Добри практики в други европейски страни
Добри практики има в Германия, Италия,
Чехия, Северна Ирландия и др. В Германия има
260 балнеоцентъра. Част от курортите
съществуват благодарение на инвестиции от
туризъм, а курортното лечение над 20 дни се
субсидира. В резултат 50% от приходите в
сферата на туризма са от здравен туризъм. В
Италия 210 курортни селища разполагат с
балнеоцентрове, чиито услуги ползват 22% от
италианците, от тях 46 ги посещават за лечение,
а останалите за рекреация и туризъм.

-

идентичност и свързан с ресурсите й
туристически продукт;
прилагане на съществуващите познания
и традиции, чрез акцентиране върху
уникалните местни ресурси, провеждане
на политика за тяхното опазване и
управление;
въвеждане на иновации и стандарти с
акцент върху високото качество, стриктно
спазване на правила и прилагане на
високи технологии, квалификация на
кадрите и медицински контрол;
поддържане
на
процес
на
сътрудничество
между
всички
заинтересовани страни за устойчивото
развитие на здравния туризъм, което ще
доведе до комплексно решаване на
проблемите в сектора;
повишаване на доверието във сферите,
които изискват постоянно увеличаване на
усилията, свързани с развитието на
туризма и в частност на здравния
туризъм;
създаване на условия за публичночастно
партньорство
за
цялостно
развитие на туристическата дестинация.
Съвместна работа чрез механизмите на
частния сектор и на действията на
властите за гарантиране на сигурността
на всички от туристическия сектор.
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Изводи и препоръки
Устойчивото развитие на здравния туризъм в
България ще бъде факт като се вземат предвид
световните тенденции, особеностите при
търсенето и предлагането, традиционни и
чуждестранни добри практики, подобряване на
институционалната и правната рамка и
координацията между заинтересованите страни,
а именно:
- извеждане на здравния туризъм като
приоритет на държавната политика с
ясна дългосрочна стратегия за развитие,
законово
регламентиране
и
актуализиране на нормативната уредба с
отразяване на новите условия и
изисквания към участниците в пазарноадминистративните отношения в сектора
на здравния туризъм в България;
- насърчаване на устойчивото развитие на
ниво „дестинация” с ясно изразена
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The paper focuses on interpreting the results of national and international studies related to complex conditions and
problems, trends and preconditions for market-oriented and sustainable development of specialized forms of health
tourism - medical / wellness, spa and wellness programs and services. The main accents are placed on innovative
approaches and good native and foreign management practices through marketing of providers and distributors of this
mix tourist product lines. Article reflects the main factors limiting market development, in particular on the legal and
normative institutional regulation and leading trends in European and regional marketplace on the demand and supply of
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Резюме
Туристическият маркетинг създава, управлява и прилага техники, които провокират, информират и мотивират
потенциалните клиенти да посетят конкретна забележителност, град, област, държава и т.н. За да се постигнат
тези резултати, всяка община, курорт, област или държава трябва да развива туристическа инфраструктура и да
обедини своите природни, исторически и културни ценности в туристически продукт. Конкретната задача на националния туристически маркетинг е чрез повишаване ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности, пазарна информация и прозрачност, да помогне на диверсификацията на туристическите продукти
и пазари и устойчивото развитие на туризма в България. Затова, туристическият маркетинг трябва да повлияе на
потребителите за вземане на решения в един все по-сложен и конкурентен световен туристически пазар. Едно от
най-значимите предизвикателства пред националния туристически маркетинг е необходимостта за ефективна
стратегия за позициониране на дестинация България. За да бъде успешно позиционирана на целевите пазари,
дестинацията трябва да бъде благоприятно разграничава от конкурентите и положително позиционирана, в съзнанието на потребителите. Ключов компонент на този процес е създаването и управлението на отличителен и
привлекателен имидж, на дестинация България. Тази разработка има за цел да представи имиджа като елемент
на националния туристически маркетинг, който е от решаващо значение за устойчивото развитие на туристическа дестинация България.
Ключови думи: национален туристически маркетинг, имидж на туристическа дестинация, устойчиво развитие.
Keywords: national tourism marketing, destination image, effective destination positioning strategy, sustainable
development.
JEL: M31, L83.

тояние на регионите (ускоряващ и мултиплициращ ефект на туризма) [1].
Днес потребителите с покачващото се ниво
на разполагаем доход и чрез по-ефективните
транспортни мрежи, имат възможност да избират измежду много по-голямо разнообразие от
дестинации. В резултат на това, туристическият
маркетинг е изправен пред предизвикателството
да повлияе на потребителите при вземане на
решения в един все по-сложен и конкурентен
световен туристически пазар. Едно от найзначимите предизвикателства пред национални
туристически маркетинг е необходимостта за
ефективна стратегия за позициониране на дестинацията. За да бъде превърната в целеви
пазар, дестинация трябва да бъде благоприятно
разграничава от конкуренцията, или положително позиционирана, в съзнанието на потребителите. Ключов компонент на тази позиция процеса на създаването и управлението на отличително и привлекателно възприятие или изображение, на дестинацията.

Увод
Туристическият маркетинг има за цел икономически облаги и развитие на конкретна регионална икономика. Той създава, управлява и
прилага прийоми, чрез които потенциалните
клиенти да бъдат провокирани, информирани и
мотивирани да посетят конкретна забележителност, град, област, държава и т.н. [3]. За да постигне тези резултати, всяка община, курорт,
област или държава трябва да развие туристическата си инфраструктура и да обедини природните, историческите и културните си дадености в туристически продукт. Следва създаването на качествена рекламна и промоционална
кампания, която да наложи определен туристически бранд, да създаде познаваемост и лоялност на аудиторията.
Развитието на националният маркетинг на
туризма е част от Националната стратегия за
регионално развитие където туризмът се разглежда като едно от основните средства за подпомагане на регионалното и местно развитие.
Разрастването на туристическия сектор може да
окаже положително въздействие не само върху
самия сектор, но също и върху развитието на
свързаните с него сектори на промишлеността и
услугите, заетостта и общото икономическо със-

1. Имиджът като елемент на националния
туристически маркетинг
Основна задача на националния туристически маркетинг е повишаването на ефективността
и влиянието на националните маркетингови
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дейности, маркетинговата информация и прозрачността с цел да се подпомогне диверфикацията на туристическите продукти и пазари и
устойчивото развитие на туризма. Това е свързано със следните индикативни дейности [1]:
- Изготвяне на средно и дългосрочни национални стратегии и програми за развитие и
маркетинг на туризма и туристически продукти.
- Рекламни дейности като подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали на национално ниво, реклама в
медиите, участие на международни туристически панаири, организиране на национални
туристически панаири, проучване пътувания, посещения на туристически агенции и
туристически оператори, автори на пътеводители, журналисти и т.н.
- Дейности за информиране на обществеността, като кампании за подобряване на
осведомеността относно природното и културно наследство и значението на туризма
на национално и международно ниво.
- Дейности по създаване на регионална идентичност и марка, като доброволно регионално сертифициране на места за настаняване,
атракциите и услугите, въвеждане на общи
регионални системи за маркировка, специфични за региона норми на поведение и
стандарти и др. Разработване и въвеждане
на екологични стандарти за туристически
услуги.
- Организиране на събития с регионален и
национален обхват и въздействие, като
фестивали, открити събития, спортни състезания, фолклорни дейности, представяне на
местни/регионални традиции, кухня, занаяти
и др.
Важното значение на имиджа на туристическата дестинация, както по отношение на поведение на туристите при избор на място за пътуване така и при използването на ефективни
маркетингови стратегии в туризма, поражда
необходимостта от изчерпателно и точно изучаване на това понятие. Тъй като това е свързано
с потребителското поведение на туристите е
необходимо да се вземат под внимание посочените в Националната стратегия за устойчиво
развитие на туризма очаквани тенденции свързани туристическото поведение до 2020 г., а
именно [1]:
- Нарастване изискванията на туристите към
качеството, специфичността, атрактивността
и разнообразието на туристическите услуги
като основен фактор за формиране на туристическото поведение.
- Ориентиране на предпочитанията на туристите за периода до 2020 г. към близки дес-

тинации (от 1 до 4 часа пътуване със самолет), но и наличие на значително повишаване на интереса към пътувания до далечни
дестинации, особено до Китай, САЩ, Канада, Южна Америка, Индонезия и др.
- Насочване предпочитанията на туристите от
една страна към дестинации и страни, гарантиращи сигурност и спокойствие, а от
друга – към специфичните форми на туризъм – СПА-туризъм, балнеология, хоби и екстремен туризъм, еко и селски туризъм,
спортен, и медицински туризъм, приключенски и др.
- Увеличаване на предлагането на туристическите пътувания на сравнително ниски
цени от страна на туроператорите, авиокомпаниите и др. Появата на новите нискобюджетни (low cost) въздушни превозвачи като
предпоставка за значително намаляване на
цените на самолетните билети и търсенето
на пътувания в последния момент.
- Увеличаване пътуванията на хората от третата възраст с цел лечение, профилактика,
рехабилитация и възстановяване.
- Нарастване дела на детските и младежки
пътувания, особено на учащите за участие в
културно-образователния туризъм, пътувания с цел обучение в други страни, студентски бригади и др.
- Увеличаване на относителния дял на морските круизни пътувания, особено за платежоспособните туристи.
- Значително разширяване на ролята на информационните и комуникационни технологии в хотелиерството и туроператорската
дейност по отношение на търсенето, планирането и реализацията на пътуванията.
Проследяването на посочените тенденции в
туристическото поведение са от основно значение за повишаване на ефективността на националния туристически маркетинг. Те ще допринесат за подобряване имиджа на дестинация България и увеличаване на приходите от туризъм
чрез използването на съвременни маркетингови
техники за достигане до туристическите пазари.
В резултат може да се очаква подобряване познаваемостта на страната като дестинация за
целогодишен туризъм, предлагаща разнообразни продукти, маршрути и места за туризъм, увеличаване броя на посетителите и промяна в
(нови
пазари,
потяхната
структура
платежоспособни потребители), по-равномерно
сезонно и териториално разпределение на туризма с очакван по-голям ефект за специализираните продукти и по-малко известните места и
райони в страната.
Кромптън смята, че имиджът на туристическата територия „като съвкупност от вярвания,
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идеи и впечатления, които човек има за даден
туристически район” [5] е важен аспект в успешния маркетинг на дестинациите. Това е образ
създаден от потенциалния или реалния туристи,
за собствена употреба имитиращ подобие на
действителния обект. Имиджът отразява своеобразно упростение на множество от спомени и
информация, които даден субект има за туристическия регион [4].
Мърфи, Причард и Смит [8] го определят като комплекс от асоциациите и информацията,
свързани с туристическото място, която включва
множество атрибути (белези) на дестинацията и
лично възприятие на туристите. В този смисъл
имиджът включва субективен елемент на важност и истина. Това обяснява факта, че хората
реагират съобразно собственото си убеждение,
мисли, чувства, а не в съответствие с физическото състояние на нещата. Затова имиджът може да бъде дефиниран като вътрешна, лична и
субективна концепция за разбиране на това,
което туристът знае [4].
В резултат на това, можем да заключим, че
насоките на националните маркетингови дейности в туризма свързани, с развитието на имиджа на дестинацията трябва да се основават на
рационалността и емоционалността на потребителите, както и на комбинацията от следните
два компонента [6]:
- Възприятие и познаване: потребителите
вземат в предвид значението и стойността
на всеки атрибут на туристическата дестинация. Имиджът зависи от особеностите на
ресурсите и атракциите, които мотивират
туристите да посетят определена дестинация.
- Емоционалност: този емоционален компонент силно засяга мотивите на туристите
при избор на туристическа дестинация. Изборът е свързан с чувствата и емоциите, които предизвиква дадено туристическо място.
Имиджът на едно туристическо място има
важно значение при вземането на решение за
„покупка”, които туристите правят. За тях е трудно да получат по-ясена представа за определена дестинация, ако не са я посещавали преди.
Затова, имиджът не е единственият фактор
влияещ на избора. В процеса на избор те са
подвластни на пазарният механизъм и вземат
под внимание и други фактори като достижимото свободно време, наличните финансови средства, цените на туристическия продукт или услуга и др.
Създаването на положителна представа за
определена туристическа дестинация е детерминирано от определени фактори както в сферата на търсенето така и в сферата на предлагането. Като основни фактори влияещи върху

имиджа на туристическата дестинация могат да
бъдат посочени следните [7]:
- демографски и икономически профил на
туриста;
- собствен опит на туриста;
- влияние на други потребители;
- възпитание и образование;
- потребности, очаквания, преференции;
- възприятия и мотивираност;
- влияние на медиите;
- влияние на елементите на туристическият маркетингов микс;
- информираност на туриста.
По отношение на последния фактор информация за туристическата дестинация според
Лопес [7] съществуват две нива на имиджа, базирани на информацията получена от туриста и
те са:
- първичен (т. нар. органичен) имидж – получени знания за дадено туристическо
място от различна историческа, географска, художествена литература, вестници,
списания, телевизия или разкази на хора;
- креатиран имидж – създаден в следствие
на промоционални дейности осъществявани от различни туристически организации или други институции. Създаденият
по този начин имидж може да има съществено влияние върху възприемането
на дадена туристическа дестинация.
При формиране имиджа на туристическа
дестинация България трябва да бъдат разгледани и някой други условия, като например:
- стратегията за създаване на имиджа предизвиква последици за дълъг период от
време, тъй като веднъж формиран образът
на даден туристически район се запазва
дълго в съзнанието на туристите;
- имиджът на отделната държава има голямо
значение за начина на възприемане на дадено туристическо място;
- имиджът на туристическата дестинация често се създава в съзнанието на потребителя
без физически контакт с обекта, за който се
отнася;
- липсват възможности за контрол върху въображаемия образ на даден туристически
район в съзнанието на потребителите тъй
като те се поддават на влиянието на информации целенасочено действащи за
формирането на имиджа на туристическия
продукт;
- комплексният характер на туристическия
продукт, чийто най-важни елементи са белезите или особеностите на дадено туристическо място;
- вътрешните психологически фактори и характера на придобития туристически опит
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имат голямо значение за формиране на
представите за дадена туристическа дестинация.

ни спортове, сходен манталитет. Освен това,
резултатите от изследванията показват, че има
частично големи дефицити по отношение на
имиджа и информацията за България като туристическа дестинация. Около 75% от туристите
в Турция и Украйна и приблизително всеки трети във Великобритания, Германия, Швеция,
Русия няма представа за това какво предлага
България. Въпреки това, цялостният имидж на
България на десетте пазара е предимно позитивен в Румъния, Украйна, Сърбия, Чехия и Русия
и с определени негативни аспекти в Швеция,
Германия, Турция, Гърция и Великобритания.
Като причините за този положителен имидж
туристите са посочили най-вече:
- комбинацията от ниски цени и добро
предлагане, съответно качество;
- добро обслужване и приятелски настроени хора;
- „Лесна дестинация”;
- много добра инфраструктура за ски и
зимни спортове;
- добра храна, забавления;
Отрицателните асоциации свързани с България могат да бъдат обобщени като:
- затруднено общуване, проблеми с езика;
- бедност, нисък стандарт;
- доста слабо развита бивша комунистическа страна;
- лоша инфраструктура;
- усещане за опасност и престъпност;
- лошо качество на морската вода.
Намаляването на отрицателните имиджови
асоциации свързани със страната, като например бивша комунистическа държава, страна от
Източния блок, която е по-слабо развита и се
характеризира с по-нисък стандарт може да
бъде постигнато посредством подчертаването
на следните положителни аспекти:
- най-добрите цени;
- добри средства за подслон и места за
настаняване и добра храна;
- слънце и топъл климат;
- красиви плажове;
- привлекателна култура и забележителности.
Така относителната липса на познания за
България като дестинация може да работи в
нейна полза, защото хората са по-отворени към
нови положителни послания. В рамките на стратегията за подобряване на имиджа на България,
следва да бъдат предприети стъпки, чрез които
страната ни да придобие по-положителен, поконкретен и по-емоционален облик. В съответствие с общото пазарно позициониране, имиджовото трябва да представя страната като целогодишната дестинация с най-добро съотношение
между цена и качество и това най-вече по от-

2. Имидж на туристическа дестинация България
С цел повишаване на ефективността на националния туристически маркетинг и в отговор
на необходимостта от информация и информационно осигуряване в туристическия сектор,
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, реализира проект BG161PO001/3.301/2008/001-1 „Маркетингови проучвания и
оценка на ефективността на националния маркетинг”, финансиран по Схема за безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”
на Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013 г.”. Основната цел на проекта е да
даде възможност на Българската национална
туристическа администрация и на всички други
участници в туристическия сектор да взимат
компетентни решения и да предприемат ефективни действия при формулирането на своята
маркетингова и промоционална политика и на
програми за българския туризъм, и по този начин да се подобри конкурентоспособността на
България, като туристическа дестинация. За
осъществяването на тази основна цел на проекта е предвидена дейност с предмет „Проучвания
на 10 генериращи пазара”. За изпълнението на
тази задача са проведени обширни маркетингови проучвания в десет страни, представляващи
най-големите генериращи пазари за българския
туризъм. Това са Румъния, Гърция, Германия,
Великобритания, Русия, Турция, Сърбия, Чехия,
Украйна, Швеция.
Сред изследваните пазари Германия е най
големият със 76 млн. изходящи пътувания на
година, а Сърбия най- малкият с 2,2 млн. изходящи пътувания на година. С най-високи разходи при пътуване е Великобритания със 151 евро
на нощувка, а с най-ниски Украйна с 33 евро на
нощувка.
Дестинация България вече има силна пазарна позиция в Гърция и Румъния. За тези пазари
България е най-важната изходяща дестинация.
Средна пазарна позиция има в Сърбия и Турция, а слаба във всички други пазари - Русия,
Чехия, Украйна, Великобритания, Германия и
Швеция.
Двата доминиращи позитивни аспекта на
имиджа на дестинация България на десетте
пазара са свързани с приемливите цени и приятна почивка на море. Другите важни аспекти на
имиджа са гостоприемство, бърза и лесна достъпност, добра оферта за практикуване на зим-
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ношение на почивките на море, но също така и
що се отнася до обиколките за културен туризъм и разглеждане на забележителности и до
почивките със зимен спорт.

полезни опознавателни пътувания и безплатни информативни пътувания за журналисти; представянето на интересна информация за предлагането, нови места и курорти, нови туристически дейности, събития и
т.н. чрез редовен бюлетин и съобщения за
пресата, както и предоставяне на отлични
снимки на дестинацията и аспектите, които
са от интерес за туристите на интернет
страницата Visit Bulgaria.

Заключение
В заключение е необходимо да се подчертае,
че в процеса на създаване на положителен
имидж на дестинация България могат да бъдат
полезни следните мерки:
- Имиджовата кампания следва да бъде проведена в сътрудничество с големи туроператори, като по този начин ще бъдат спечелени няколко предимства за България: първо: поделяне на бюджета, второ: трансфер
на информираността от доказания туроператор към България и трето: предоставяне
на директно и опростено резервиране за
България.
- Препоръчителни рекламни средства са:
интернет реклама, например кампании с
ключови думи в машини за търсене, найчесто използвани от туристите; банер реклами на интернет страниците на туроператори, целеви реклами във Facebook, и др.;
допълнителни страници и реклами в каталозите на туроператорите (печатна и интернет
версия), както и телевизионна реклама.
- Слабото и отчасти негативно медийно присъствие на България трябва да бъде значително подобрено. Затова трябва да се засили влиянието на най-важните за туристическия бранш печатни, телевизионни и онлайн медии. В тази насока могат да бъдат
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IMAGE BY A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
DESTINATIONS BULGARIA
Zhivka Tananeeva
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abtract
The tourist marketing is purposed to bring economic benefits and development of specific regional economy. It creates, manages and applies techniques that provoke, inform and motivated the potential customers to visit a specific
landmark, city, district, state etc. In order to achieve these results, every municipality, resort, district or state has to develop its tourist infrastructure and to unify its natural, historical and cultural granted values into tourist product. Next follows creating of quality advertising campaign, that is to impose a specific tourist brand, to create cognoscibility and loyalty to the audience. The specific task of the national tourism marketing is to increase the effectiveness and impact of
national marketing activities, market information and transparency in order to help diversification of tourism products and
markets and sustainable development of tourism in Bulgaria. Today's consumers, facilitated by increased leisure time,
rising levels of disposable income and more efficient transportation networks, have the means to choose from among this
much larger variety of destinations. As a result, tourism marketers are now faced with influencing consumer decision
making in an increasingly complex and competitive global marketplace. One of the most significant national tourism
marketing challenges is the need for an effective destination positioning strategy. In order to be successfully promoted in
the targeted markets, a destination must be favourably differentiated from its competition, or positively positioned, in the
minds of the consumers. A key component of this positioning process is the creation and management of a distinctive
and appealing perception, or image, of the destination. This work aims to present the image as part of the national tourism marketing, which is crucial for the sustainable development of the tourist destination of Bulgaria.
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КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
Вяра Кюрова, Райна Димитрова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Туризмът е един от важните и устойчиво развиващи се сектори на икономиката на България. В условията на
световна финансова и икономическа криза непрекъснато се засилва острата конкурентна борба между субектите
на туристическия пазар. В този контекст българският туризъм запазва своите позиции на световния и регионален
туристически пазар. Основно средство за придобиване на конкурентни предимства е повишаването на качеството на туристическия продукт и степента на удовлетворяване на потребностите, изискванията и желанията на
потребителите. Важен фактор за формиране на висококачествен туристически продукт е качеството на обслужване на потребителите. Резултатите от анкетно проучване сред работодатели от туристическия бранш и потребители на туристически продукти, извеждат като един от основните проблеми в сектора осигуряването с персонал с адекватно образование, знания, умения, компетенции и мотивация. Въз основа на тези резултати са изведени обобщени изводи за значението на качеството на човешките ресурси в туризма като фактор за повишаване
на конкурентоспособността на туристическия продукт.
Ключови думи: човешки ресурси, туристически продукт, качество, конкурентоспособност.
Key words: human resources, tourist product, quality, competitiveness.
JEL: D22, D91, J21, J 24.

именно в притежаваните от него характеристики
и свойства, които го правят предпочитан и му
придават известно превъзходство спрямо продуктите, предлагани от конкурентните предприятия. При това тези характеристики и свойства
се отнасят не само до продукта, но и до предприятието, което го предлага.
Основно средство за придобиване на конкурентни предимства е повишаването на качеството на туристическия продукт и степента на
удовлетворяване на потребностите, изискванията и желанията на потребителите. Редица автори посочват, че важен фактор за формиране на
висококачествен туристически продукт е качеството на обслужване на потребителите. Съществена особеност на качеството на туристическия
продукт е „важната роля на човешкия фактор в
процеса на неговото формиране” [2]. Човешкият
фактор е жизнено важен, тъй като качеството на
работата и начинът на осъществяване на контактите с клиентите се отразява на отношението
към туристическата фирма, предлаганите от нея
продукти и върху нейната конкурентоспособност
[1]. Човешкият фактор в туризма е „неделима
съставна част от производствения процес, което
го превръща във фактор за осигуряване на пакет - услугите, качеството и разнообразието на
продукта” [4]. Утвърдено е становището, че при
формиране на качеството на туристическия
продукт основно значение има и факторът човешки ресурси. Услугите, предоставяни от персонала се определят като жизнено важен компонент на туристическия продукт. Подчертава
се особено значението на тяхното качество за

Увод
Туризмът е един от най-динамично развиващите се сектори на икономиката на България.
По данни на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за периода 2006-2011 г.
броят на чуждестранните туристи, посетили
България нараства от 5 158 117 през 2006 г. на
6 328 023 през 2011 г. или с 22,7%, а за 2011 г.
спрямо 2010 г. нарастването е с 4,6%. Приходите от международен туризъм в текущата сметка
на платежния баланс по данни на БНБ се повишават от 2 063,8 млн. евро през 2006 г. на
2 747,1 млн. евро през 2010 г. и на 2 852,39 млн.
евро през 2011 г., което е нарастване с 3,8%
спрямо 2010 г. [6].
Същевременно в условията на световна финансова и икономическа криза непрекъснато се
засилва острата конкурентна борба между субектите на туристическия пазар. Българският
туристически бизнес се развива в условията на
непрекъснато увеличаващ се брой конкурентни
туристически дестинации, предлагащи разнообразни туристически продукти. В този смисъл
запазването и увеличаването на пазарните дялове на предприятията от този сектор на икономиката изисква постоянно повишаване на конкурентоспособността на предлагания туристически продукт. Конкурентоспособността на продукта
може да се разглежда като израз на положителната връзка между характеристиките на продукта и предпочитанията на потребителя, т. е. неговата удовлетвореност от тези характеристики.
В този смисъл конкурентното предимство на
туристическия продукт следва да се търси
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създаването на висококачествен туристически
продукт [3]. Важна характеристика на качеството
на туристическия продукт е „силното обратно
въздействие, което може да окаже върху него
самият потребител” [2]. В този смисъл при изследване на качеството на човешките ресурси
като фактор, формиращ конкурентоспособността на туристическия продукт е необходимо да се
вземат предвид както изискванията на потребителите на този продукт, така и проблемите на
работодателите в това отношение.

торантьорство” за периода 2008-2011 г. не се
наблюдават негативни тенденции по отношение
на заетостта и тя се запазва устойчива.
Структурен анализ според броя на заетите
лица в хотелиерските и ресторантьорски предприятия показва, че за целия период 2008-2011 г.
най-висок е относителният дял на заетите в
предприятията с численост на персонала 2-9
души, следван от предприятията с брой на заетите от 20-49 души и от 10-19 души. Най-нисък е
относителният дял на заетите в предприятията
с численост на персонала 0-1 души и над 250
души. Следователно приблизително 2/3 от заетите са в предприятия с численост на персонала
от 2 до 49 души, т. е. в микро и малки предприятия.
Интерес от гледна точка на икономическите
резултати на сектора и заетостта представлява
и показателят оборот на един зает – през 2008 г.
неговата стойност е 22,619 хил. лв., през 2009 г.
е 20,121 хил. лв., през 2010 г. е 20,498 хил. лв. и
през 2011 г. е 22,008 хил. лв. (фиг. 1). Вижда се,
че стойността на показателя има найблагоприятна стойност през 2008 г., което показва, че за периода реализираният от един
зает оборот се намалява, което е индикатор за
намалена производителност на един зает в сектора. Подобни са и резултатите от анализа на
стойностите на показателя добавена стойност
по факторни разходи на един зает – най-висока
е стойността през 2008 г. - 7,725 хил. лв., след
което през 2009 г. и 2010 г. тя намалява (съответно 6,621 хил. лв. и 6,705 хил. лв.) и през 2011
г. нараства до 7,215 хил. лв. (фиг. 1) Следователно може да се направи изводът, че за периода 2008-2011 г. в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” се наблюдава намалена ефективност на използване на човешките ресурси, което
е негативен процес.
Резултатите от анализа на показателя добавена стойност по факторни разходи на един
зает по групи, според броя на заетите лица за
периода 2008-2011 г., са представени в табл. 1.
Вижда се, че за целия период най-високи са
стойностите на показателя в групите предприятия с най-висока численост на заетите, респ.
най-ниски са в предприятията с най-нисък брой
заети. Не се наблюдават значими процеси на
нарастване или на намаляване на добавената
стойност по факторни разходи на един зает,
което показва, че ефективността на използване
на човешките ресурси и по групи предприятия
според броя на заетите се запазва.
За установяване на основните проблеми
свързани с качеството на човешките ресурси
като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт е проведено анкетно проучване, сред 87 работодатели от

Резултати и обсъждане
При анализ на данните [5] за стойността и
динамиката на основните икономически показатели за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” 1 за периода 2008-2011 г. 2 се получават някои важни резултати. По отношение на общия
брой на предприятията в сектора се наблюдава
нарастване с 3 790 бр. или с 17,09% през 2009 г.
спрямо 2008 г., след което броят на предприятията се променя несъществено (с 0,42% през
2010 г. спрямо 2009 г. и с – 0,04% през 2011 г.
спрямо 2010 г.). Данните за основен икономически показател като стойността на оборота,
реализиран от хотелиерството и ресторантьорството показват, че годишният оборот намалява
през 2009 г. спрямо 2008 г. с 89 793 хил. лв. или
с 3,08%, след което се отчита благоприятен
процес на нарастване на оборота през 2010 г.
спрямо 2009 г. с 4 833 хил. лв. (или с 0,17%) и с
307 395 хил. лв. (или с 10,86%) през 2011 г. в
сравнение с 2010 г.
В контекста на тежката криза на пазара на
труда в България и устойчивите негативни тенденции по отношение на заетостта и безработицата в страната, вкл. по основни икономически
сектори, големите регионални диспропорции,
структурните проблеми на младежката заетост и
т.н., особен интерес представляват и данните за
броя на заетите в хотелиерството и ресторантьорството за периода. Прави впечатление, че
през 2009 г. спрямо 2008 г. броят на заетите се
увеличава с 11 545 души, т. е. с 8,96%, през
2010 г. в сравнение с 2009 г. се отчита леко намаление на заетите с 2 349 лица (0,02%), а през
2011 г. броят на заетите нараства с 4 490
(3,25%). Въз основа на тези данни може да се
направи изводът, че за разлика от общата непрекъснато влошаваща се ситуация на пазара на
труда в България, както и в много от отраслите
на икономиката, в сектор „Хотелиерство и рес1

НСИ отчита официално данните за сектор „Хотелиерство и
ресторантьорство”. Поради това в разработката основните
икономически показатели се отнасят за този сектор.
2
Заб.: окончателни официални данни за 2012 г. към момента на разработката не са публикувани.
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Фиг. 1. Стойност и динамика на показателите оборот на един зает и добавена стойност на един зает в
сектор „Хотелиерството и ресторантьорството” за 2008-2011 г.
Табл. 1. Стойност на показателя добавена стойност по факторни разходи на един зает в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” за периода 2008-2011 г.
Групи според броя на заетите Добавена стойност по факторни разходи на един зает (хил. лв.)
лица
2008
2009
2010
2011
0-1
3 055,75
2 639,06
1 320,17
2 275,60
2-9
3 283,35
3 319,60
3 392,84
3 528,00
10-19
5 065,01
4 243,47
4 672,65
4 074,30
20-49
8 220,60
6 788,87
7 286,43
7 915,45
50-249
13 451,01
11 487,97
13 027,98
14 782,13
+250
15 389,90
16 524,89
13 558,68
14 431,46

Важно значение за просперитета на туристическото предприятие има и решението на потребителите за повторна покупка на предлагания
от него туристически продукт. Резултатите от
проучването сочат, че 94,34% от потребителите
с висока степен на удовлетвореност от качеството на ползвания продукт, заявяват готовност
за повторна покупка. Същевременно, според
тях, основните фактори за вземане на решение
за повторна покупка са: добра кухня (68,5%);
достъп до спортни съоръжения (48,9%); разнообразие от услуги и развлечения (71,5%); любезност на персонала (62,1%); съотношение
цени/обслужване (82,5%); качество на материалната база и инфраструктурата (47,3%); занимания за деца (38,6%); програма на туроператора (64,6%); лична безопасност (89,3%); туристическа анимация (57,4%).
Обективна представа за измеренията на
проблема с качеството на човешките ресурси в
туризма дават получените резултати от проучването на мненията и оценките на работодатели
от предприятия в сектора. Основен проблем,
който се очертава от получените отговори е
фактът, че 60,54% от анкетираните заявяват, че
не намират на пазара на труда необходимите
им човешки ресурси с достатъчни професионални знания, умения, компетенции и опит.

туристическия бранш и 268 потребители на туристически продукти в периода септември –
октомври 2012 г.
Анализът и оценката на получените резултати дава възможност да се очертаят основните
моменти в няколко направления.
Изследването на причините, обуславящи
степента на удовлетвореност на потребителите
от качеството на ползвания туристически продукт, показва, че най-висок е делът на потребителите, посочили съотношението цени/качество
на обслужването (52,3%).
Отговорите на въпрос за качествата, които
трябва да притежава персонала показват, че за
потребителите основно значение 3 имат: професионалната компетентност; бързината и коректността на обслужване; любезното отношение;
комуникативността; езиковата подготовка; гъвкавостта и способността за разрешаване на
извънредни, и/или конфликтни и кризисни ситуации; добро поведение; приветлив външен вид.
Посочените професионални и личностни качества са получили оценки по-високи от 8.

3

Заб.: потребителите са извършили оценяването по десетстепенна скала с минимална оценка 0 и максимална оценка
10.
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Наблюдават се разлики в оценката на затрудненията при намиране на необходимия персонал в
зависимост от степента на изискваното образование, квалификация, умения и компетенции.
Най-лесно работодателите намират нискоквалифициран персонал (78,6%). Значителни трудности при наемане на висококвалифицирани
работници и служители срещат 48,6% от респондентите.
Установява се, че работодателите считат, че
има недостатъчна степен на съответствие на
подготовката, която дава образователната система и реалните потребности на туристическите
предприятия. Това се изразява най-вече в изискванията към тясноспециализираните професионални умения (54,3% от анкетираните) и пообщи изисквания като способности за работа в
екип, комуникативност, капацитет за адекватна
реакция в конфликтни и/или кризисни ситуации,
възможност за приспособяване към динамичните промени в работната среда (59,8% от респондентите). Същевременно 41,3% от работодателите оценяват мотивацията за непрекъснато продължаващо „обучение през целия живот”
и професионално развитие на своите служители
като много слаба, 53,8% като недостатъчна и
само 4,9% като силна. Наблюдава се разлика
между оценката, която дават работодателите на
степента на мотивация за обучение и развитие
между наетите с висше и по-ниско образование
– служителите с висше образование имат значително по-висока готовност за участие в различни форми на обучение и повишаване на квалификацията.
Същевременно 54,6% от анкетираните считат, че поради недостатъчна връзка между образователната система и реалния туристически
бизнес има несъответствие между учебните
планове и програми и потребностите на туристическите предприятия. Потвърждение на това е
и фактът, че 89,3% от работодателите заявяват,
че е абсолютно необходимо да се провежда
въвеждащо обучение на наетите от тях работници и служители с цел пълноценно изпълнение
на служебните задължения.
37,9% от работодателите считат, че наетите
от тях работници и служители притежават необходимото образование и подготовка за изпълнение на трудовите им задължения, 37,5% оценяват степента на образование и подготовка
като недостатъчна и 11,1% не могат да преценят. Ето защо респондентите посочват, че има
голяма необходимост от допълнително обучение за повишаване на професионалните знания
и умения на техния персонал (61,2%). Това се
отнася в най-висока степен към потребността от
допълнителни тясно специализирани знания,
умения и компетенции, съответстващи на изиск-

ванията на длъжността, която работниците и
служителите заемат. Същевременно 28% от
работодателите са на мнение, че за преминаване на работниците и служителите от една длъжност към друга, респ. за тяхното кариерно развитие задължително условие е придобиване на
допълнителни знания, умения и компетенции.
Основните посочени направления за повишаване на професионалните знания и умения са:
езикова подготовка (34,3%); компютърни умения
(12,2%); счетоводство (19,6%); мениджмънт
(4,1%); маркетинг (3,0%); финанси (2,1%); право
(1,4%).
Въпреки, че преобладаващата част от участвалите в изследването работодатели посочват,
че техните работници и служители имат необходимост от повишаване на квалификацията, в
26,3% от туристическите фирми не се извършва
никакво обучение на персонала. Това са почесто микро – и малки предприятия. 16,8% от
анкетираните твърдят, че при тях обучение на
персонала се извършва веднъж годишно, а
22,4% – че обучават персонала си по-често. Поголемите туристически предприятия най-често
обучават заетите в тях работници и специалисти. На въпрос, отнасящ се до честотата на провеждане на обучения в предприятията, 38,5% от
работодателите посочват, че последното проведено обучение на персонала е било през 2012
г.; 40,1% през 2011 г.; 7,2% през 2010 г. и 14,2%
преди 2010 г.
Отговорите на въпрос за предмета на последното извършено обучение на персонала в
туристическите предприятия показват, че основните направления са: обучение свързано с
безопасността на труда (41,5%); работа с машини, съоръжения, технологии (8,3%); въвеждащо
обучение на нови служители (76,4%); работа с
компютри и друга офис техника (9,5%); повишаване на квалификацията на специалистите в
сферата на финансите и законодателството
(2,7%); повишаване на квалификацията свързана с продажбите, маркетинга и рекламата
(8,8%); повишаване на езиковата квалификация
(10,5%); друго (18,7%). Вижда се, че направленията на фактически проведените обучения до
голяма степен съответства на посочените погоре като необходими от работодателите.
Изводи и препоръки
Въз основа на резултатите от проучването
може да се направи следните основни изводи и
препоръки:
1. В сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” за периода 2008-2011 г. не се наблюдават негативни тенденции по отношение на заетостта и тя се запазва устойчива.
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6. Съществува голяма необходимост от допълнително обучение за повишаване на
професионалните знания и умения на
персонала в туризма.
7. Важно значение за повишаване на конкурентоспособността на туристическия
продукт има постигането на високо качество на човешките ресурси чрез обучение и инвестиране в тяхната професионална подготовка.

2. Най-високи са стойностите на показателите за ефективност на използване на
човешките ресурси в групите предприятия с най-висока численост на заетите,
респ. най-ниски са в предприятията с
най-нисък брой заети. Не се наблюдават
значими процеси на нарастване или на
намаляване на добавената стойност по
факторни разходи на един зает, което показва, че ефективността на използване
на човешките ресурси и по групи предприятия според броя на заетите се запазва.
3. Качеството на обслужване има найголямо значение за потребителите при
формиране на тяхната оценка за степента им на удовлетвореност от туристическия продукт.
4. Основен проблем, пред който са изправени работодателите в туризма е недостигът на човешки ресурси с необходимите адекватни професионални знания,
умения, компетенции и опит.
5. Констатира се недостатъчна връзка между образователната система и реалния
туристически бизнес.
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THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES – A FACTOR FOR INCREASING
THE COMPETITIVENESS OF THE TOURIST PRODUCT
Vyara Kyurova, Rayna Dimitrova
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Tourism is one of the important and sustainable growth sectors of the economy of Bulgaria. In the conditions of global
financial and economic crisis, the acute rivalry between the actors on the tourism market continuously increases. In this
context, the Bulgarian tourism maintains its position on the global and regional tourism market. Main means of gaining
competitive advantage is to increase the quality of the tourism product and the extent to which the needs, requirements
and wishes are met. An important factor for the formation of high quality tourist product is the quality of customer service.
The results of a survey among employers in the tourism industry and consumers of tourism products displayed the provision of staff with adequate education, knowledge, skills, competencies and motivation as one of the main problems in the
industry. Based on these results general conclusions are made that show the importance of the quality of human resources in the tourism sector as a factor for increasing its competitiveness.
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Резюме
Разработването на структурата и съдържанието на една ефективна и ефикасна програма за реализация на
дейности в Смолянска област се нуждае от нова стратегия свързана с районите за целенасочена подкрепа. Необходимо е държавата да осъществи една основа и представлява основа за ежегодното планиране на мерките и
средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа в Смолянска област. Програмата ще
даде ясна стратегическа рамка и практически приложим механизъм за разработване, финансиране и изпълнение
на конкретни проекти за устойчиво интегрирано местно развитие на общините, попадащи в тези област. По този
начин ще бъдат създадени и предпоставки за намаляване на вътрешно-регионалните различия, диспропорциите
и структурните дефицити в районите от нива 2 и 3 и необходимите приоритети за следващите години.
Ключови думи: развитие, регион, интеграция, моделиране, финансиране, планиране.
Key words: development region, integration, modelling, financing, planning.
JEL: F12.

Природният комплекс от съхранен планински
ландшафт, гори и умерен климат, предопределящ изключително благоприятни условия за
развитие на целогодишен отдих, добри водни
потенциали, липсата на застрашаващи екологическото равновесие дейности, са най-голямото
богатство и предпоставка за развитието на област Смолян - нейният стратегически ресурс.
Един от основните проблеми на българските
фирми в периода на преход е тяхното ниско
технологично равнище. Проблемът за иновационната активност на родните компании е актуален преди всичко поради това, че е необходимо
средство за оцеляването и развитието на предприятията както от частния, така и от държавния
сектор. Заедно с това тя е и необходимото условие за превръщането им в конкурентноспособни пазарни структури. Механизмът на взаимодействие между фирмите – потребители на
иновации и организациите, предлагащи иновации, в Смолянска област до голяма степен е
разрушен. Много отраслови институти или са
прекратили своето съществуване, или работят в
режим на оцеляване и не изпълняват перспективни разработки, в резултат на което влиянието на отрасловите науки върху иновативните
производствени практики и минимално. На свой
ред много предприятия ликвидираха своите
научноизследователски и опитно-конструкторски
звена. Все пак старата система, генерираща
иновации, не се разпадна напълно, особено що
се касае до селското стопанство и хранителновкусовата промишленост: силата на взаимоотношенията между фирмите и научните институти и организации варира в доста широк диапазон – от пълната липса на контакти до съвместната работа над проекти.

Област Смолян е една от 28-те области на
България. Заема площ от 3 193 км2 и има население 121 752 души. Смолянска област се намира в Западни Родопи и притежава богати
ресурси, които са една от основните предпоставки за развитие на туризма съхранена природа, благоприятен климат през цялата година,
разнообразен релеф, отлични условия за скиспорт през зимата, многообразна флора и фауна, наличие на водни площи и балнеоложки
ресурси.
Днешната социално-икономическа картина
на Смолянска област констатира, че тя се намира в тежко положение. Безработицата е висока,
традиционната добивна промишленост запада.
Тютюнът-също. Туризмът тази година заради
кризата също не се очертава като печеливш. В
същото време има много потенциални възможности, които остават неизползвани. Една значителна част от тях могат да минат през фондовете на Европейския съюз, но хората просто не
знаят за това. Затова първата работа, която
трябва да се извърши е създаването на една
възможност за обучение и консултиране на
младите хора, които да подготвят проекти и
фактически да се направят усилия да се обясни
на хората какви проекти могат да се направят и
да им се помогне да ги реализират. Във всяка от
десетте общини трябва да има поне по една
структура, която професионално и в срок да
помага на хората да разберат какви възможности за бизнес има в рамката на тяхната община
или селище. Един от проблемите за развитието
на туризма в района е зле поддържаната третои общинска пътна мрежа главно в планините,
която затруднява достъпа до туристическите
обекти, както и до някои от селищата с бази за
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настаняване на туристите. Необезопасеният
достъп до важни туристически обекти, наличието на нерегламентирани сметища и липса на
изградени канализационни мрежи в малките
населени места, недоброто състояние на телекомуникационната мрежа, недостатъчното осветление и благоустрояване са важни фактори,
които могат да възпрепятстват развитието на
качествен регионален туристически продукт.
Водоснабдяването, особено в по-малките селища, не е добро. Съществуват и селища, които
не са водоснабдени.
Друг съществен дефицит на туристическата
индустрия в района е липсата на мащабно обединение или браншова организация, която да
подпомага местните предприемачи, да служи
като координатор и управител на дестинацията
и като център на териториалния туристически
клъстер и партньор на държавата.
Основните фактори, които влияят върху развитието на Смолянска област са състоянието на
транспортната инфраструктура, състоянието на
комуналното обслужване в селищата, осветление, водоснабдяване, канализация, управление
на отпадъците и др. Особено лошо е състоянието на човешките ресурси в района, както и инвестиционната политика на местните власти.
Най-сериозното ограничение за развитието и
изпълнението на дейностите, свързани с иновационната и технологична политика на равнище
предприятие, са от ресурсен характер – чувства
се недостиг на финансови и човешки ресурси.
Разбирането, че градовете функционират като двигатели на териториалното развитие. Бидейки центрове на икономически растеж, култура, услуги и социален живот, градовете и, найвече, големите градове са източници на бърз
обществен и икономически напредък. Това е
особено важно в стопанската ситуация, в която
се намира България и, конкретно, Южен централен район. В този смисъл урбанизацията е
положителен и полезен процес, който трябва да
се стимулира
Трансграничните връзки са ключов елемент
от транспортно-комуникационната мрежа, тъй
като чрез тях се осъществява реалното функциониране на транс-европейските коридори и
всички свързани ефекти на европейска интеграция, трансгранично сътрудничество, кохезионните процеси, стопански и културен обмен. Конкретно за Смолянска област става дума за
свързване с транспортно-комуникационните
мрежи на Гърция. Към момента трансграничните връзки със съседите държави на територията
на ЮЦР, както и на национално ниво са крайно
недостатъчни. Единствените пътни и жп връзки
са при Свиленград. По направлението север –
юг ОЕТК N 9 е прекъснат в частта Хасково–

Кърджали–Комотини (Р Гърция) и трансграничните връзки са затруднени. На 12 май 2005 г.
българското правителство одобри проекти за
междуправителствени спогодби за 3 ГКПП, от
които 2 – на територията на Южен централен
район. И двата нови ГКПП в ЮЦР са с Република Гърция. Аврен–Миртиски (с. Аврен, Община
Крумовград, област Кърджали, България, със с.
Миртиски, Община Органи, област Комотини,
Гърция). Златоград–Ксанти (гр. Златоград, Република България, с гр. Ксанти, Република Гърция).
Важно значение за развитието на област
Смолян имат наличните водни ресурси. Общата
оценка относно водните количества е, че те
надхвърлят обема на съществуващото потребление и притежават достатъчно резерви за неговото увеличение. Например на територията на
община Смолян са установени общо 7 извора
на минерални води (вкл. и два термални), но
няма проучвания относно техните лечебни
свойства. По протежение на гр. Смолян преминава р.Черна (дълга приблизително 48 км ), ляв
приток на р. Арда. Река Черна извира от югоизточните склонове на връх Карлък, преминава на
изток и достига точката си на вливане близо до
с. Средногорци. Основният приток е р. Бяла.
През територията на общината преминават още
реките: Широколъшка, Стойченска, Мугленска ,
Арда и Малка Арда. Сред основните водни ресурси са и шестте микро язовира с общо количество на полезния обем над 800 хил. куб м.
Смолянските езера - една от известните природни забележителности в района, се намират в
началото на града към връх Превала. С разнообразният си животински и растителен свят те
привличат много туристи и риболовци. Найвисокото е разположено езерото под връх Сечимека. То е и най-дълбоко (4,5 м) и е с дължина 150 м. Регионът разполага и с други забележителности.
В социално-икономически план в последните
5 години са положени основите за разширението на Смолян, работи се по плана за курортно
ядро „Хайдушки поляни”, приехме плана и избрахме инвеститор за спортно-туристически център „Момчиловци”, приехме заданието за нова
регулация на с. Стойките, като курортно селище.
Подходите, целящи постигане на устойчивост на социалните, икономическите и екологическите характеристики на селищата, обществото, местните общности и жизнената среда също
налагат на развитие на равномерна селищна
мрежа, която да не създава прекомерни въздействия върху околната среда и да стимулира
равномерно икономическо развитие на териториите. Например определени специалисти
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предлагат екотехнологиите за строеж на пътища
„Сойл цимент” и „Ренолит”. Те се състоят в това,
че се размесва пръст или баластра с цимент в
съотношение около 93 към 5-6 в полза на
пръстта и се добавя 1% от горепосочените полимери. Те са екологично чисти, защото се състоят от натурални продукти-целулоза и латекс.
При засъхване на разтвора полимерът полимеризира и се превръща в една голяма молекула,
която запълва всички пори и каверни на бетона.
Върху бетона се нанася 4-ри сантиметров асфалтов слой и пътят е готов. Той е водонепроницаем и по тази причина-вечен. Същата технология може да се използва и за канали, канавки
и прочие 1 .
Проблемите, свързани със социализацията
на културното наследство в района, са сходни с
проблемите в останалата част на страната, но
са подчертано по-остри, като се има предвид и
общата изостаналост на региона по икономически показатели. На първо място, това е почти
пълната липса на достъпност до недвижимите
паметници на културата и липсата на прилежаща инфраструктура, която би позволила паметниците да бъдат социализирани и включени в
туристически дейности. За движимите паметници на културата това е липсата на експозиционна площ и лошото стопанисване на музейните
фондове. Лошата социализация се поражда от
различни фактори, вкл. липсата на конкретни
дейности по социализацията на паметниците
като консервация и реставрация, липсата на
мащабни археологически проучвания и реставрационни дейности, липсата на информация,
липсата на проекти по международни програми,
насочени към тези проблеми и др. На територията на Смолянска област има регистрирани
1 041 недвижими паметника на културата като
421 са в Община Смолян. Например Алибеев
конак - архитектурен паметник на културата от
национално значение. Построен е през ХVІІІ век.
При реставрацията на сградата са запазени
всички характерни елементи на традиционната
родопска архитектура от периода. Запазени са
огнищата, стенните долапи и тавани с красива
дърворезба, декоративните решетки, красивите
кичени халища и козяци. Архитектурен възрожденски комплекс - включва уникални възрожденски къщи концентрирани около двете църкви
„Св. Богородица и „Св.Никола”. Най- забележителни са: Шереметевата къща, Хаджи Чоневата,
Петко-Таковата къща, Видрова къща и др. В
района вече са регистрирани браншови и продуктови организации в областта на туризма,
които обединяват интересите и усилията на

многобройните предприемачи в сферата на
туризма. Характерното за развитието на туризма в този район е, че се оформят две много
различни групи предприемачи: големи инвеститори в планинския и ски туризма в района на
Пампорово, както и в големите градове и в усвояването на балнеоложките услуги, и от друга
страна – множество микро-предприятия, в повечето случаи – семейни фирми. През последните
години се наблюдава тенденция към увеличаване на дела на частните инвестиции в създаването на екотуристически продукти. Примери
за частни инвестиции в създаването на места за
съприкосновение на туриста с местната култура
на хранене и традиции могат да се открият в
почти всички общини – места за настаняване и
хранене, предлагащи специфична кухня, интериор и музика 2 .
Социално-икономическият профил на областта в общия си вид не се променя много
спрямо 2005-2008 г. Отрицателните демографски тенденции се засилват и населението на областта намалява. Икономическото развитие се
характеризира с различна динамика, но все още
е слабо спрямо средните показатели за страната и останалите области. Провеждането на целенасочена държавна политика на по-ниски
териториални нива е в основата на определянето на райони за целенасочена подкрепа. Формулирането на специфични средносрочни политики за отделните райони има за предмет решаването на сходни проблеми върху територии с
близки физикогеографски характеристики, обикновено изостанали в икономическо и социално
отношение и допринасящи за съществуването
на значими вътрешно-регионални неравенства.
Принципите и целите на държавната политика
за регионално развитие в България обуславят
необходимостта от разработване на мерки и
планиране на публични средства за реализация
на дейности в районите за целенасочена подкрепа (РЦП). Тези райони са териториална основа за концентрация на ресурсите за регионално
и местно развитие. Те обхващат една или група
общини в административно-териториалните
граници на дадена област (район от ниво 3),
които по определени социално- икономически
критерии и конкретни показатели изпитват сериозни затруднения за постигане на конкурентоспособност, устойчиво развитие и просперитет. Разпоредбите на Закона за регионалното
развитие (ЗРР), приет през 2008 г., създават
нормативната рамка и осигуряват правна възможност за ефективно планиране, изпълнение,
наблюдение и оценка на мерки и дейности, кои-

1

2

Виж. Колев, Н. Програма за развитието на Смолянска
област.

Виж. Петров, К. Геоикономическа насоченост на районите
за планиране в България. Изд. Аванград Прима. 2008.
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то по един балансиран, ефикасен и съобразен
със специфичните нужди на територията и местните общности начин са насочени към подпомагане на местното и регионалното развитие
със средства от държавата. Съгласно чл. 16, ал.
1, т. 3 от Закона за регионалното развитие Министерският съвет одобрява мерките и средствата за реализация на дейности в районите за
целенасочена подкрепа в рамките на закона за
държавния бюджет за съответната година. През
периода до 2008 г. законодателството за регионалното развитие също предвиждаше планиране на средства за подпомагане на т. нар. „райони за целенасочено въздействие”. Обхватът на
тези райони беше определен в регионалните
планове за развитие за периода 2007-2013 г., но
досега не е разработен и не е прилаган финансов инструмент, който да осигури подкрепа за
тези райони.
Като инструмент за подпомагане програмата
ще осигури възможности на общините в районите за целенасочена подкрепа за разработване и
изпълнение на малки проекти (предимно от типа
„меки” мерки), имащи ключово значение, а също
и демонстрационен и пилотен характер за постигане на устойчиво интегрирано развитие. Реализацията на тези проекти ще даде допълнителна възможност на общините да предприемат
действия и да участват проактивно в политики
на ЕС и на национално ниво, за които те самите
не биха си позволили да отделят средства от
бюджета си. В много случаи проектите ще компенсират недостига или липсата на целево финансиране за малките общини по оперативните
програми за България, тъй като интервенциите
по тези програми са съсредоточени за решаване на по-мащабни и структурни проблеми в даден сектор или в регионите. По този начин актуалните европейски политики в областта на регионалното и местното развитие, околната среда, пазара на труда, информационното общество, икономиката на знанието и иновациите ще
бъдат поставени по близо до хората там, където
те живеят и работят от такъв тип политика се
нуждае Смолянска област. Необходимо е местните общности и партньори ще бъдат по-добре
информирани, подготвени и мобилизирани да
посрещат и да се адаптират към глобални и

регионални предизвикателства в тези области,
като програмата косвено ще спомогне за преодоляване на последиците от финансовата и
икономическата криза в общините, особено в
изоставащите и срещащите значителни трудности в своето развитие общини и особено в
актуалната възможност за развитие на 10-те
общини. Държавната политика за регионално
развитие в контекста на членството на България
в ЕС също ще може да се реализира поуспешно в Смолянска област с разбирането и
подкрепата на местните общности и партньори
и укрепването на административния капацитет
на локално ниво.
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ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ

GEOECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT ISSUES OF SMOLYAN REGION
Kamen Petrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The development of the structure and content of effective and efficient program implementation activities in Smolyan
area needs a new strategy related areas for targeted support. The state has to make a foundation and a basis for annual
planning of measures and tools for implementation of activities in the areas targeted for support in the Smolensk region.
The program will provide a clear strategic framework and practicable mechanism for the development, financing and
implementation of specific projects for integrated development of local municipalities falling within this area. This will be
created preconditions for reducing inter-regional disparities, imbalances and structural deficits in the areas of level 2 and
3 and the necessary priorities for the coming years.
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Резюме
В статията посветена на устойчивото развитие и проблемите на териториалните общности са набелязани
действия за устройството на ландшафта и процесите на регионално развитие, които следва да се осъществяват
след внимателно вземане на решения и мерки, обусловени от добра налична информация за функционалното
състояние на територията и протичащите икономически процеси в нея. Важно място в доклада има виждането за
устройството на ландшафта, което изисква взаимна обвързаност на всички дейности и прилагане на средства и
механизми в следните направления - нормативни, институционални, планировъчни, екологични, финансовоикономически, комуникативни и научни. Направени са съответните изводи и препоръки.
Ключови думи: развитие, територия, общности, устойчиво развитие, информация.
Key words: development, area, location, society, sustainable development, information.
JEL: P48.

Стопанските и демографски промени в България през последните 30 години значително
повлияват обема на работната сила, структурата на заетост и жизнения стандарт на населението. През този период работната сила намалява
с бързи темпове, поради застаряването на населението. Това се отразява и в спадането на
икономическата активност. Въз основа на географската характеристика на населението в заключение може да се каже, че демографската
ситуация е критична от гледна точка на бъдещето на България. Въпреки това, с очакваните
икономическа стабилизация и повишаване на
жизнения стандарт се предполага значително
подобряване на демографската ситуация в
страната и преминаване към съвременен тип
възпроизводство на населението. Днес, у нас се
правят опити, икономическото райониране да се
превърне в основен методически подход в управлението. То позволява да се реализират във
времето дългосрочните цели на общественото
развитие. Постигането на съгласуваност между
целите на политиката за устройство на територията и тази за регионалното развитие е задължително условие за динамичното, устойчиво и
балансирано развитие на цялата територия.
Прилагането на интегриран подход към териториалното развитие чрез съчетаване на тези две
политики е характерна особеност на политиката
за социално-икономическо сближаване в Европейския съюз. Подобен подход към териториалното развитие в България през 90-те години на
миналия век беше прекъснат. Със Закона за
регионалното развитие и Закона за устройство
на територията се залага отново възможността
за съчетаването на тези два подхода. Тези обществени отношения имат двойнствено значе-

ние – от една страна, те наложиха създаването
на особена нормативна база, свързана с местното управление, от друга страна, тези обществени отношения представляват резултат от
създаването на особени правила в областта на
конституционното, административното, финансовото и гражданското право. Тези процеси наложиха възстановяването на науката и на учебната дисциплина Местно управление. Тя се изучава в повечето университети в света под различно наименование. Предпоставките за съществуването на обособена нормативна база,
на наука и на учебна дисциплина, свързана с
отношенията в местните териториални общности могат да бъдат търсени в няколко направления:
- На първо място е възможността на гражданите да участват в управлението на
населените места и общините. Тази възможност е част от упражняването и гарантирането на политическите права, които са уредени в конституцията и в законите на всяка демократична държава.
- На следващо място, управлението на ниво населено място и община е важно, тъй
като по необходимост тук се решават основните въпроси от съществуването на
всяко едно човешко същество.
- На трето място, местното управление е
важно, тъй като то разглежда няколко
групи отношения. Това са отношенията
между гражданите и държавата, между
гражданите и местните власти, а също
така между местните власти и централните държавни органи. Тези три вида отношения имат своята специфика, основ-
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но в тях е съществуването на органи за
управление в териториалните общности.
Важен момент при формирането на местното
управление е възникването и развитието до
определена степен на гражданското общество в
България, след приемането на конституцията от
1991 г. С нея се създават условия за ликвидиране или поне за ограничаване на силно централизираната единна и еднопартийна държавна
система. Наред с началото на гражданското
общество се постави и началото на политическите промени. Те са свързани основно с разделението на властите, многопартийност и плурализъм. Промени настъпиха и в стопанската дейност. С конституцията от 1991 г. се уреди съществуването на публична и частна собственост, освен това на държавна и общинска собственост. С различни закони бяха установени
правилата за използване на общинската собственост. Местните орани за управление получиха
възможност да се разпореждат със сериозен
ресурс и да го използват за решаването на определени местни въпроси.
При определянето на районите в страната се
използват три подхода: процесен, функционален и териториално-административен. Процесният подход определя три типа райони, формирани по природо-географски и проблемен признак - централни, депресивни и периферни. Функционалният подход обхваща части от националната територия, в които функциите се предопределят от физикогеографски, транспортногеографски или геополитически предпоставки, и
това са: Черноморското крайбрежие, Дунавското
крайбрежие, планинските райони, равнинните
райони и граничните райони. Териториалноадминистративният подход определя три групи
области в зависимост от протичащите процеси в
тях. В това поле на развитие на териториалните
общности важно значение има анализа на техническата инфраструктура, която може да се
разглежда като съвкупност от материалнотехническите мрежи и съоръжения на четирите
взаимосвързани системи - транспортната, енергийната, водностопанската и съобщителната.
Тенденцията към използване реално на членството на България в европейските структури налага усъвършенстването на националния модел
на техническата инфраструктура. В новия модел
се предлага териториалната организация на
инфраструктурните мрежи да се базира както на
центрове-възли, така и на териториални модули, върху които се затваря функционалният
цикъл. Обективното развитие на селищната
мрежа в Р България трябва да се разглежда в
контекста на икономическата и социалната ситуация в страната и възможностите за интегрирането й в европейската система от населени

места. Затова е необходимо да се разглеждат
развитието на териториалните общности от
икономическа гледна точка. В тази посока икономическият подход за подялба на територията
на страната се свързва със създаването на
шестте района за планиране, които не са административно-териториални единици по смисъла
на Закона за административно-териториалното
устройство на Република България, а е обусловено от изискванията на регионалното планиране и по-специално от изискванията, поставяни
във връзка с присъединяването на България
към Европейския съюз. Тук целта на икономическото райониране се свързва най-вече с:
- ефективно регионално развитие на определени райони у нас;
- насочване на средства и капитал – вътрешен за страната или чужд, основно за
различни по вид инвестиционни проекти,
съгласно приоритетите и целите на националната и регионалната политика,
балансираното и устойчивото развитие и
икономически растеж;
- предприсъединителната програма на
страната, съгласно която, България
трябва да се съобразява с изискванията,
критериите и препоръките на ЕС по отношение на политиката на регионално
развитие на националната територия.
Децентрализацията има двойнствена природа. От една страна, съществува професионална
децентрализация, другият вид децентрализация
е териториалната. Първият вид децентрализация, означава, че на различни структурни звена
и обединения, по професионален признак, се
предоставя възможност да решават определени
въпроси, в рамки, установени от държавата.
Пример за това са висшите училища, на които е
предоставена т.нар. академична автономия.
Друг пример са някои неправителствени организации, които сами решават въпроси относно
правото, а се упражнява професия и контрол по
упражняването на това право. Пример за това е
Българският лекарски съюз, Нотариалната камара, Камарата на строителите и архитектите.
Териториалната децентрализация означава,
че за определена част от населението и територията, на която то се намира, е установена възможност самостоятелно, чрез избрани органи
или пряко от населението, да се решават въпроси от местно значение. Териториалната децентрализация има три форми. Първата найвисока форма това са държавните образувания
в държавите с федерално устройство. Пример
за такива държави са Русия, САЩ, Германия. Те
са образувани от държави, които имат определена степен на самостоятелност. При тях за
централната държава са оставени въпросите на
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райониране на градовете: правомощия,
необходими условия и процедури;
- нормативна уредба: премахване на разпоредби от нормативни актове, които
противоречат на такива от ЗАТУРБ или
са конкретни за проблематиката по АТУ,
допълване на разпоредбите на ЗАТУРБ
по въпроси, възникнали при прилагането
му и прецизиране на понятията при АТУ,
които са специфични за дейността.
Необходимите аналитични изследвания, които се налага да бъдат извършени в тази връзка,
ще позволят да се формулират конкретни задачи за решаване като резултат от изискванията,
съдържащи се в европейските методически документи и практиката по АТУ в Република България.
Тяхното изпълнение налага обединяването
на усилията на всички институции, които имат
отношение към АТУ и въпросите на местното
самоуправление.

сигурността и външната политика. Следващата,
по-ниска степен на самоуправление, са автономните образувания. При тях на определени
територии и географски райони е предоставена
самостоятелност на по-ниска степен от тази при
федералните държави. Най-известните примери
в това отношение са Италия и Испания.
Третият вид децентрализация, това е местното самоуправление. То се свързва с възможност на органите, избрани в териториалните
общности, да решават сами, на собствена отговорност, въпроси от местно значение. Това може да стане, или пряко от населението, чрез
общи събрания и местни допитвания, или чрез
излъчени от населението органи. Така населението получава възможност, в определени рамки и при възможност за съдебен и административен контрол, да решава въпроси от местно
значение. Промяната в границите на община е
свързана с отделяне на едно или повече населени места от една община и присъединяването
им към друга съседна. Като резултат от извършването на промяната, се променят границите и
териториалния обхват на всички засегнати общини.
Направеният анализ на практическата дейност и проблемите за решаване при административно-териториалното устройство на Република България, действащата нормативна уредба и практиката по приложението на ЗАТУРБ,
както и предвид постановките, съдържащи се в
европейските методически документи, имащи
отношение към въпросите на административнотериториалното устройство, дават основание да
се посочат следните тематични направления, в
които е необходимо да се търси усъвършенстване на дейността при решаване на проблемите, което налага и продължаване на научнометодическите разработки, а именно:
- определяне на границите (селищни, землищни и административни) на АТЕ и ТЕ:
правомощия, необходими условия и процедури;
- административно-териториални промени:
правомощия, необходими условия и процедури;
- създаване и закриване на ТЕ (населени
места и селищни образувания), обявяване на село за град: правомощия, условия
и процедури;
- институционална структура и правомощия на органите в селищните образувания;

-
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Abstract
The article devoted to sustainable development and problems of territorial communities have identified actions to
drive the landscape and regional development processes, which should be carried out after careful decisions and measures determined by the best available information about the functional status of the territory and the ongoing economic
processes it. Prominently in the report are seeing the structure of the landscape that requires interdependence of all
activities and implementation of tools and mechanisms in the following areas - legal, institutional, planning, environmental, financial, economic, and scientific communication. Made the conclusions and recommendations
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Резюме
Анализирани са понятията за клъстерите в математиката, икономиката и урбанизма. Разгледани са различните видове типологии на клъстерите в урбанизма на ЕС, използвани от ЕВРОСТАТ през 2012 г., като е използван методът на квадратите. Изложени са главните статистически и урбанистични изводи за: дял на населението
и дял на земеделската област чрез типа на територията в съответните 3 нива на регионите в ЕС с цел териториалната кохезия да бъде успоредна с икономическата и социалната кохезия в тях.
Ключови думи: клъстер, устойчиво развитие, териториална кохезия, урбанизъм.
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т.е. чрез план-квадратна мрежа. Добре известно
е как този метод се използва например и в приложната геодезия, респ. вертикалното планиране - при площна нивелация, определяне на
обемите на земни маси и др. Всяка клетка покрива квадрат със страна, равна на 1 km и площ,
равна на 1 km2. Процедурата се свежда до типология на клъстери съгласно техните подобия,
според броя и гъстотата на населението.

Увод
Европейската комисия (ЕК) е въвела типологиите, базирани въз основа на броя и гъстотата
на населението, за мониторинг на ситуациите и
тенденциите в градските и селските области и
региони. Договорът за Европейския съюз (ЕС),
наричан още договорът от Маастрихт, специално изтъква, че особено внимание трябва да се
отделя на селските области и селските региони.
Лисабонският договор включва териториалната кохезия успоредно с икономическата и социалната кохезия като обща цел на ЕС. Тази
нова концепция беше представена в отделен
доклад, наречен „Зелен доклад за териториалната кохезия – да превърнем териториалното
разнообразие в сила” още през 2008 г. [2], а дебатът по него беше систематизиран в „Шести
доклад за напредъка на икономическата и социалната кохезия” [5] през 2009 г. Публикацията
„Инвестиране в Европа – Пети кохезионен доклад за икономическата, социалната и териториалната кохезия” [4] през 2011 г. разяснява главните цели, свързани с териториалната кохезия,
и как те могат да се транспонират в политически
цели. Една от главните цели, свързани с териториалната кохезия, е нуждата от данни за различните териториални нива, особено за пониските териториални нива. Класификацията на
степента на урбанизация осигурява уникален
поглед в тенденциите на локално ниво и осветлява разликите между градските и селските области.
Тук е даден актуален обзор на териториалните типологии, като са анализирани някои дефиниции, терминологични особености и основни
статистически критерии за устойчивото развитие на населените места и клъстерите. Новите
териториални типологии се класифицират по
известния в математиката метод на квадратите,

1. Понятие за клъстери в математиката, икономиката и урбанизма
Думата „клъстер” навлезе в речника на съвременния български език. Тя произлиза от английската дума „cluster”, която означава: група;
грозд; чепка; струпване; обединение на няколко
еднородни елемента, което може да се разглежда като самостоятелна единица, притежаваща определени свойства. В математиката и
статистиката се използва понятието „кластерен
анализ”, като тук под „клаастер” (или „клъстер”,
тъй като у нас са в употреба и двете форми на
правопис) се разбира „клас от родствени елементи на статистическа съвкупност”.
„Клъстер” в икономиката или т.нар. „индустриален кластер”, означава „съсредоточие върху
някаква територия на група от взаимно свързани
компании”. Една възможна по-разширена дефиниция за „клъстер” е следната: географски лимитирана критична маса от компании (т.е. достатъчна за привличане на специализирани услуги, ресурси и доставчици), които имат връзка
помежду си; или, най-общо казано, допълващи
се или сходни продукти, процеси и ресурси.
„Клъстер” в урбанизма означава териториално съсредоточие в мегаполиса, което е обособено като относително автономна единица и
осигурява на своите жители пълен набор от урбанистични функции: жилищни, административ-

133

Венета Коцева

ни, делови, търговски, развлекателни, рекреационни и други.
По традиция, досега типологиите на териториите се определяха чрез броя на населението
и гъстотата на Местните Административни Единици (МАЕ) на ниво 2 (на английски - Local
Administrative Units - LAU level 2). Такива са например общини и местни власти. Новите териториални типологии, въведени от ЕВРОСТАТ, използват решетка на населението, което е една
по-точна основа за характеризиране на областите и регионите.
На най-високото териториално ниво 1 (NUTS
level 1) България е разделена на 2 части – Северна и Южна България [1]. На регионално ниво
2 (NUTS level 2) България е разделена на 6 региона със следната унифицирана номенклатура
в ЕС: BG31 - Северозападен; BG32 – Северен
централен; BG33 - Североизточен; BG34 - Югоизточен; BG41 – Югозападен и BG42 – Южен
централен регион.
Типологията по области, приложена към областите на ниво 2 (LAU level 2), се използва
предимно в изследвания и статистически отчети,
каквито са: изследване на работната сила (LFS
– Labour Force Survey) и изследване на дохода и
условията за живеене (SILC - Survey on Income
and Living Conditions). Регионалната типология,
приложена към регионите на ниво 3 (NUTS level
3), се използва предимно при мониторинг на
развитието на селските райони.

рафска територия на ЕС се покрива без никакви
застъпвания или пропуски.
Известно е, че трите нива на регионите NUTS
в страните членки на ЕС са определени въз основа на три принципа. Съгласно първия принцип
регулацията на NUTS се определя чрез минималните и максималните граници за броя на
жителите в NUTS регионите, дадени в табл. 1.
Табл. 1. Население в NUTS регионите
Минимум
Максимум
Ниво
население население
NUTS ниво 1
3 000 000
7 000 000
NUTS ниво 2
800 000
3 000 000
NUTS ниво 3
150 000
800 000

2. Типологии на клъстерите в урбанизма на
ЕС
2.1. Клъстерни типове
Типологията на клъстерите класифицира 1
km2 клетка от план-квадратната мрежа, т.е.
квадрат със страна, равна на 1 km (и клъстери
вместо тях), разделяйки ги на три типа. Използваните критерии са: гъстота на населението в
отделните квадрати и комбинирано население
към нивото на клъстерите, където клъстерите са
образувани от съседни клетки, т.е. съседните
или допиращи се клетки. По-долу е дадено
обяснение на съседните квадрати и на т.нар.
„техника на запълване на дупките” (gap-filling
technique), използвана при клъстери с висока
плътност. Трите типа на квадратите от планквадратната мрежа или клъстерите в типологията са следните:
а) Клъстери с висока плътност, или центрове
на големи градове, или центрове на отделни
съседни градове: клъстери на непрекъснати
(т.е. съседни) квадрати от план-квадратната
мрежа с гъстота минимум 1 500 жители/km2
и минимум население от 50 000 след запълване на дупките;
б) Градски центрове: клъстери на съседните
квадрати с гъстота най-малко от 300 жители/km2 и минимум население от 5 000;
в) Квадрати на селските райони: квадрати извън клъстерите с висока гъстота и извън
градските клъстери.

Фиг. 1. План-квадратна километрова мрежа – съседни квадрати

Всяка клетка от план-квадратната мрежа е
класифицирана само към един тип клъстър. Областите според МАЕ на ниво 2 (LAU level 2) или
регионите според Номенклатурата на Териториалните Единици за Статистиката (НТЕС) на ниво 3 (Nomenclature of Units of Territories for
Statistics - NUTS level 3) могат да бъдат класифицирани съответно към областната или регионалната типологии. Тези два вида типологии се
базират върху броя на жителите в различните
типове клъстери. Последователно всяка област
на ниво 2 (LAU level 2) или всеки регион на ниво
3 (NUTS level 3) се класифицират само към един
тип. При всяка от тези разнообразни типологии на клъстери, области или региони, цялата геог-

2.2. Съседни квадрати и попълване на дупките
в клъстерната типология
За да се определи числеността на населението, е необходимо квадратите от мрежата да се
групират в клъстери. Методът, прилаган в ЕВРОСТАТ, използва три различни правила за допир (т.нар. непрекъснато пространство) при
създаването на клъстерите. Тези три правила
са:
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Съседен квадрат, включващ диагоналите –
използван за градски клъстери. Ако централният квадрат на Фиг. 1 е над прага на
гъстотата на населението, той ще бъде групиран с всеки от другите заобикалящи го 8
квадрати, които превишават прага на гъстотата на населението;
б) Съседен квадрат, изключващ диагоналите –
използван за клъстери с висока гъстота. Ако
централният квадрат на Фиг. 1 е над прага
на гъстотата на населението, той ще бъде
групиран с всеки от другите заобикалящи го
4 квадрати, директно разположени до него –
над него, под него или съседни на централния квадрат от план-квадратната мрежа,
който също превишава прага на гъстотата
на населението. Това означава, че квадратите с номера 2, 4, 5 и 7 могат да се включат
а)

Фиг. 2. Карта на трите вида клъстери в ЕС [3]
по метода на квадратите - според броя на населението на 1 кв. км площ

в)

в същия клъстер. Квадратите с номера 1, 3,
6 и 8 не могат да имат диагонална връзка;
Правилото на мнозинството или „запълване
на дупките” – използва се за клъстери с висока гъстота. Целта на клъстерите с висока
гъстота е да се идентифицират градските
центрове без никакви дупки. Следователно,
анклавите, т.е. териториите, заобиколени с
други показатели, трябва да бъдат запълнени. Ако самият централен квадрат на фиг. 1
не е определен, но една част от клъстера е
с висока гъстота, той ще бъде добавен към
клъстер с висока гъстота, ако 5 или повече
от 8 съседни квадрати (следователно,
включващи диагоналите) принадлежат към
един единствен клъстер с висока гъстота.
Това правило се прилага итеративно, докато
никакви квадрати повече не могат да се добавят.

Фиг. 3. Карта на урбанизацията за локалните административни единици на ниво 2 в ЕС (LAU 2) [3]

Фиг. 4. Градско–селска типология за регионите на ниво 3 (NUTS 3) в ЕС [3]
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живее в селските квадрати от план-квадратната
мрежа), регионите на ниво 3 (NUTS level 3) се
класифицират в следните три групи:
а) Преобладаващо градски региони или
градски региони: селското население е
по-малко от 20% от общото население;
б) Смесени региони: селското население е
между 20 и 50% от общото население;
в) Преобладаващо селски региони или селски региони: селското население е 50%
или повече от 50% от общото население.
Като последна стъпка в [3] се разглежда големината на големите градове в региона:
а) Регион, класифициран като предимно
селски чрез критериите по-горе, става
смесен, ако той включва голям град с повече от 200 000 жители, които представляват най-малко 25% от населението в
региона;
б) Регион, класифициран като смесен чрез
критериите по-горе, става предимно
градски, ако той съдържа голям град с
повече от 500 000 жители, които представляват най-малко 25% от населението
в региона.

2.3. Степени на урбанизационната типология
за областите LAU level 2 – областна типология
В зависимост от броя на населението, живеещо в различните типове клъстери, областите
LAU level 2 се класифицират в 3 степени на урбанизация:
а) Гъсто населени области, или големи градове, или големи градски области: най-малко
50% от населението живее в клъстери с висока гъстота на населението. Освен това
всеки клъстер с голяма гъстота трябва да
има най-малко 75% от населението си в гъсто населени области от ниво (LAU level 2).
По този начин се осигурява също всички
клъстери с голяма гъстота да са представени най-малко чрез една гъсто населена област от ниво (LAU level 2), дори когато този
клъстер с голяма гъстота на населението
представлява по-малко от 50% от населението на тази област от ниво 2 (LAU level 2);
б) Средно населени области, или градове и
предградия, или малки градски области: помалко от 50% от населението живее в селските квадрати от план-квадратната мрежа и
по-малко от 50% от населението живее в
клъстери с висока гъстота на населението;
в) Слабо населени области или селски области: повече от 50% от населението живее в
селските квадрати от план-квадратната
мрежа.

2.5. Обобщение на наименованията на различните типологии
Наименованията на типологиите и на перата
в тях могат според [3] да се различават съгласно контекста, ползвателите или средствата на
разпространение. Табл. 2 е едно обобщение на
използваните наименования, както и географският им обхват.

2.4. Градско - селска типология за NUTS level
3-регионите – регионална типология [6, 7]
В зависимост от числеността на селското население (това е делът на населението, което

Табл. 2. Обобщение на наименованията на отделните типологии и на перата в тях [3]
АлтернаНаименотивно навание на
именоваТочки (пера) в списъка - Колона
Алтернативно наименование
Географски
типологиние на
4
на точките в списъка
обхват
ята
типологията
1 km2 квад- Тип
на
1. Клъстери с висока гъстота
1. Градски центрове или ценрат
кръстерите
2. Гъсто населени области
трове на сити (столица)
3. Селски квадрати
Области на Степен на Областна
1. Гъсто населени области
1. Голям град или големи
LAU level 2
урбанизатипология
2. Области със средна гъстота
градски области
ция
3. Слабо населени области
2. Градове и предградия или
малки градски области
3. Селски области
Региони на ГрадскоРегионал1. Предимно градски области
1. Градски региони
NUTS level 3 селска ти- на типоло- 2. Смесени региони
2. Смесени (междинни) регипология
гия
3. Предимно селски региони
они
3. Селски региони.
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на различните типологии може да даде различни картини. По този начин табл. 3 показва,
че около 34% от населението на ЕС-27 живее
в селските квадрати от план-квадратната мрежа, 29% са в слабо населени области и 24% са
в предимно селски региони.

3. Главни статистически и урбанистични
изводи
3.1. Дял на населението чрез типа на територията
Макар изложените по-горе типологии да
имат подобни характерни черти, използването

Табл. 3. Разпределение на населението чрез използване на различни типологии (в % от населението) по
данни на ЕВРОСТАТ [3]
Тип на клъстера
Степен на урбанизация
Градско-селска типология
(непрекъснати квадрати на
(Области на LAU level 2)
(Региони на NUTS level 3)
Държава
2
1 km )
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
ЕС-27 страни
35
32
33
40
32
28
40
36
24
1. Белгия
25
53
22
27
57
16
67
24
9
2. България
35
26
39
43
23
34
15
45
40
3. Чехия
22
36
42
30
33
37
22
44
34
4. Дания
24
31
45
34
21
45
21
36
43
5. Германия
31
41
28
34
42
24
42
40
18
6. Естония
32
29
39
40
17
43
0
52
48
7. Ирландия
27
20
53
335
21
44
30
0
70
8. Гърция
46
15
39
38
25
37
46
10
44
9. Испания
43
25
32
48
25
27
48
38
14
10. Франция
35
27
38
46
21
33
35
36
29
11. Италия
31
38
31
33
42
25
35
44
21
12. Кипър
44
27
29
52
22
26
0
100
0
13. Латвия
35
25
40
42
20
38
47
14
39
14. Литва
32
12
56
41
5
54
25
31
44
15. Люксембург
16
44
40
18
37
45
0
100
0
16. Унгария
24
33
43
29
35
36
17
35
48
17. Малта
64
25
11
50
43
7
100
0
0
18. Холандия
42
36
22
43
42
15
71
28
1
19. Австрия
29
28
43
30
29
41
33
27
40
20. Полша
28
28
44
34
25
41
28
34
38
21. Португалия
28
33
39
44
30
26
48
13
39
22. Румъния
30
21
49
33
22
45
10
44
46
23. Словения
15
25
60
18
32
50
25
31
44
24. Словакия
17
35
48
21
36
43
12
38
50
25. Финландия
17
35
48
33
31
36
25
31
44
26. Швеция
23
30
47
38
31
31
21
56
23
27. Великобритания
54
30
16
57
30
13
71
26
3
Означенията в Табл. 3 с (1), (2) и (3) съответстват по съдържание на съответните означения в колона 4 на Табл. 2.

смесени региони. Все пак, има по-голямо вариране на национално ниво, отколкото за ЕС
като цяло, както табл. 4 ясно показва. От табл.
4 е видно, че 1% от територията й на България
е покрита от градски клъстери, 6% - от области
със средна гъстота и 45% - от смесени региони

Освен това, варирането между картините е
по-ясно изразено на национално ниво, отколкото за ЕС като цяло. Както е показано в табл.
3, 35% от населението на България живее в
клъстери с голяма гъстота на населението,
43% - в гъсто населени области и 15% - в предимно градски региони.

Изводи и препоръки
Представените по-горе типологии класифицират различни територии, дефинирани при
различни географски обхвати, именно клетки
от план-квадратна мрежа, областите на ниво 2
(LAU level 2) или регионите на ниво 3 (NUTS
level 3). Следователно, анализът на статистическите данни, използващ тези типологии, може да се приложи и на по-високо географско

3.2. Дял на земеделската (аграрната) област
чрез типа на територията.
Получените данни, използващи тези различни типологии, предоставят по-широк поглед
чрез площния обхват, отколкото чрез населението. Както показва табл. 4, 3% от територията на ЕС-27 е покрита от градски клъстери,
13% - от области със средна гъстота и 35% - от
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Табл. 4. Разпределение на територията (земята) чрез използване на различни типологии (в % от територията) по данни на ЕВРОСТАТ от 2006 г. [3]
Тип на клъстера
Степен на урбанизация
Градско-селска типология
(непрекъснати квадрати на
(Области на LAU level 2)
(Региони на NUTS level 3)
Държава
2
1 km )
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
ЕС-27 страни
1
3
96
4
13
83
9
35
56
1. Белгия
3
23
74
5
41
54
35
32
33
2. България
1
1
98
2
6
92
1
45
54
3. Чехия
1
4
95
3
12
85
15
37
48
4. Дания
1
4
95
6
14
80
1
27
72
5. Германия
2
8
90
5
28
67
12
48
40
6. Естония
0
1
99
1
1
98
0
18
82
7. Ирландия
0
1
99
2
3
95
1
0
99
8. Гърция
0
1
99
1
5
94
6
12
82
9. Испания
1
1
98
4
6
90
14
40
46
10. Франция
1
3
96
4
7
89
9
31
60
11. Италия
1
6
93
5
23
72
12
42
46
12. Кипър
1
2
97
5
4
91
0
100
0
13. Латвия
0
1
99
1
13
86
16
21
63
14. Литва
0
1
99
1
2
97
15
20
65
15. Люксембург
1
7
92
2
10
88
0
100
0
16. Унгария
1
3
96
3
20
77
1
33
66
17. Малта
22
27
51
16
62
22
100
0
0
18. Холандия
5
11
84
13
42
45
47
51
2
19. Австрия
1
3
96
1
11
88
9
19
72
20. Полша
1
3
90
2
10
88
9
35
56
21. Португалия
1
3
96
5
9
86
7
6
87
22. Румъния
0
2
98
1
10
89
1
39
60
23. Словения
1
3
96
2
20
78
13
26
61
24. Словакия
0
3
97
2
13
85
4
37
59
25. Финландия
0
1
99
1
11
88
2
15
83
26. Швеция
0
1
99
4
26
70
1
46
53
27. Великобритания
4
5
91
11
13
76
25
47
28
Означенията в табл. 4 с (1), (2) и (3) съответстват по съдържание на съответните означения в колона 4 на табл. 2.

ниво. Затова пропорцията на територията на
ЕС-27, класифицирана като разложена на смесени региони, е индикатор за ЕС, базиран върху регионална типология. Подобен индикатор
може също да се приложи, аналогично на националния индикатор, и за регионите на нива 1,
2 и 3 - NUTS levels 1, 2 и 3 [8, 9].
Освен това, в някои случаи статистическите
данни, използващи тези териториални типологии, могат да бъдат изчислени и разпространени за ЕС като цяло или на национално ниво.
Това се прави главно за да може индикаторът
да бъде с представителност, конфиденциалност и надеждност [3]. Някои изследвания,
например изследванията на дохода и условията за живеене (SILC) могат да осигурят надеждна статистика чрез степента на урбанизация
за слабо населените области само на национално ниво, но не и на ниво регион 3 (NUTS
level 3).
Урбанизмът (от англ. urb – град и
urbanization – превръщане в град) като глобален процес на преместване на населението и
трудовите ресурси към градовете е свързан

със съществени изменения в социалния и икономическия живот. Урбанизацията се развива
под влиянието на икономически, социални,
географски и екологични фактори и е свързана
с дълбоки структурни преобразования на съществуващите населени места (градове и села) като нови урбанистични структури: градове
(големи, средни, малки), агломерации, конурбации (получени от сливане на 2 и повече агломерации), мегаполиси и континентополиси.
Към 2030 г. над 60% от населението в света
ще живее в градовете. Демографите са категорични, че към 2025 г. градското население в
развитите страни на света ще бъде 82% от
цялото население. През 1975 г. градовете в
света с население над 1 млн. са били 195 бр.,
а през 2015 г. се очаква да бъдат 564 бр., и то
главно в Азия и Африка.
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TERRITORIAL TYPOLOGIES IN URBANISM, ADOPTED IN EUROSTAT – CRITERIA
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CLUSTERS
Veneta Kotseva
Forestry University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The conceptions and the terms used at the clusters in the mathematics, economics and urbanism are analyzed. The
different typologies of clusters in the urbanism of European Union, used by EUROSTAT in 2012, are elucidated when the
method of squares (grid cells). The leading statistical and urbanism conclusions are given about: part of population and
part of agrarian region by the type of the territory into relevant 3 levels of the regions of EU purposely the territorial cohesion to be parallel with the economic and social cohesion in them.
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „ТВОРЧЕСКИЯ ГРАД”: ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНИТЕ – ПРИМЕРЪТ НА КАВАРНА
Силвия Димитрова
Икономически университет, Варна
Резюме
Новата икономика обръща поглед към градовете като катализатор за развитие днес не само в Европа, но и по
целия свят. Огромен потенциал за това се крие в т. нар. творчески индустрии, така и във връзка с утвърдените
вече културни индустрии и свързаните с културата области като културен туризъм, културно наследство, фестивали, сценични изкуства. Техният принос за развитието на дадено място е неоспорим и целта е да бъдат движеща сила на прогреса на европейските градове. Израз тази идея намира в т. нар. „Творчески градове”, където културата и креативността са основни източници и двигатели на развитие. Докладът разглежда концепцията за
„Творчески град”, неговите характеристики и връзката с инициативата „Европейска столица на културата”. Представен е конкретният пример за пътя на развитие на един малък град (и община) по Северното Черноморие на
България, Каварна, който заложи на културата. Избраната стратегия промени облика на града и региона. Каварна стана известна най-вече с рок фестивала си и богата си културна програма. Целта е да се покаже, че по определени показатели тя може да се разглежда като „творчески град” в тесния смисъл на понятието за място в България.
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-

значим фактор в привличането и задържането на хора с високоразвити умения,
- чрез мястото на културното наследство
подпомага развитието на селските райони [14].
Както се отбелязва от OECD „културата и
творческата работа могат да бъдат движещата
сила за устойчиво икономическо развитие на
местно ниво” [11]. Ограничени само до икономическото развитие на даден район, приносът е по
направление на:
- художествените и културни дейности - да
осигурят социална ангажираност и възможности за работни места, които да
служат като средство за включване на
маргинализирани социални групи [15];
- културната инфраструктура и активен художествен живот - важни в създаването
на „устойчиви градове” и в привличането
на вътрешни инвестиции [15];
- културен паметник или институция – само
един от тях може да се превърне в символ за местните жители, притегателен
център за посетители и стимул за растеж
(напр. кулата в Пиза, Тадж Махал в Агра,
Прадо в Мадрид и др.);
- провеждане на артистични събития и
фестивалите - като начин за утвърждаване на културната идентичност на града.
Дейностите в областта на културата притежават сериозно преимущество. Ако се провеждат в резултат/съответствие с една целева, интегрирана с останалите сфери на обществения

Увод
Последните години Европейският Съюз в лицето на Европейската Комисия и Съвета на Европа възлага или подкрепя редица изследвания,
свързани с мястото на културата и креативността в процесите на развитие [2, 7]. Това не е случайно, доколкото в продължаващата криза Европа търси начини за преодоляването й в нови
направления. Разбира се, и други организации
обръщат внимание на културата и креативността като източник на човешкия прогрес и развитие изобщо. С проблемите на развитието и културата се занимават ЮНЕСКО, Световната банка и редица правителствени структури и неправителствени организации. Усилията са насочени
към изравняване на възможностите на развиващите се с развитите страни и една от тенденциите е да се започне от по-малките единици
като общини, региони и провинции (в зависимост от устройството на съответната страна).
Затова специално внимание се отделя на мястото и приноса на творческата работа за развитието и икономиката, основана на знанието
именно на тези по-малки единици, особено в
Европа [14]. За целите, поставени в Стратегия
2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж, културата като ядро на творческия сектор спомага в следните насоки:
- превръща районите в атрактивни за работа и живеене,
- културните дейности и съоръжения заемат важна част в развитието на физическата среда на градовете,
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живот, балансирана културна политика, отговарят изцяло на принципите на устойчивото развитие – равенство между поколенията, разнообразие, предпазливост. Както е отбелязано в документите от Стокхолм „устойчивото развитие и
процъфтяването на културата са взаимнозависими” [4].
Едновременно с това в настоящата постиндустриална ера се наблюдава увеличаване
на икономическата роля на градовете във формулирането на стратегии за местно развитие.
Достатъчно малки са, за да се въздейства на
определени елементи от културната им политика и достатъчно големи, за да действат като
вход в глобализирания свят днес. В последните
години голям брой градове по света прилагат
идеята за „творческите градове”, за да съживят
растежа и подпомогнат развитието си чрез изкуствата, културата и творческите индустрии.
Настоящата публикация има за цел да представи идеята за „Творчески град”, присъщите му
характеристики и връзката им с развитието на
населените места. Конкретният пример се отнася за един малък град в България и до каква
степен той може да се определи като творчески.

толерантност
[5].
Разглежда
навлизането/появата на нова социална класа – творческата. Тя не се ограничава единствено до хората,
заети в изкуствата, културата и забавленията, а
се простира до науката, архитектурата и дизайна. Творческият град е място, в което има творческа бюрокрация, индивиди, организации, училища, университети. Поощряването на творчеството и легитимизирането употребата на въображението увеличава набора от възможности и
решения на проблемите [9].
Инфраструктурата е присъща черта на творческия град, разбирана като „твърда” (сгради,
пътища) и „мека” (начинът, по който се подхожда към проблемите, гъвкава работна сила със
значителни умения, динамични творци, изпълнители и хора с идеи, култура на предприемачество, независимо за социални или икономически цели). В зависимост от размера й може да
говорим за творчески-ориентирани съоръжения,
творчески зони (театри, зали и музеи са близо
един до друг например) или за целия град.
Въпросът е доколко те възникват спонтанно
и доколко могат да бъдат предизвикани или наймалкото подтикнати от намеса на местните
власти. Някои от местата по света разполагат
със значителен културен капитал и редица предимства в това отношение. Такива са например
Милано, известен с модата си, Лондон – с театрите си, Залцбург и Единбург с фестивалите си,
Гранада с архитектурата си, Флоренция с богатите сбирки на художествени произведения, Париж с Лувъра, Барселона със Саграда Фамилия
и парка Гюел, Прага, Санкт Петербург, Амстердам, Токио. Културният капитал на тези градове
е толкова наситен, че понякога е трудно да се
отличи един единствен елемент, който превръща града в толкова притегателно място за всички. Тази наситеност, резултат от натрупването
на елементите на културата през вековете, дава
уникалния статус на тези места. За тях в пълна
сила важи „изкуството създава изкуство”, тъй
като такива хранилища на културата създават
потоци от услуги и продукти, които от своя страна привличат вниманието към града, един самоподхранващ се процес [15]. Необходимо е да се
уточни, че културният капитал се състои от материални и нематериални активи като сгради,
открити пространства, обществени паркове, художествени колекции, монументи, традиции,
навици на потребителите, усещането на мястото, артистичните мрежи (гилдии). Осъзнаването
от местните власти на тази сила и предприемането на цялостна стратегия за опазването на
този културен капитал и съхраняването му за
следващите поколения, касаеща всички дейности в културата и прилагането й на практика,
превръща такива градове в устойчиви. Страте-

1. Концепцията за Творческите градове
Концепцията за творческия град описва градски комплекс, където културни дейности от различен вид са неизменна част от икономическия
и социален живот и функциониране на града
[16]. Характерни за тях са изявена социална и
културна инфраструктура, относително висок
дял на заети в творческия сектор, привлекателни са за вътрешни инвестиции, обществен живот, атрактивни културни програми. Потенциалът в творческите градове може да се използва
по различни начини. Те функционират като възлова (пресечна) точка за културни изживявания
чрез използването на културното наследство,
културни дейности и събития, които да формират идентичността на целия град.
Идеята навлиза още 80-те години, но се популяризира през 90-те на 20 век. Философията е,
че винаги има повече потенциал в дадено място,
отколкото на пръв поглед бихме си помислили.
Поставя се въпросът, че трябва да се създават
условия за хората да мислят, планират и действат с въображение при очертаване на възможностите. Обикновените хора могат да направят
така, че да се случи необикновеното. В последните години значителен принос за развитието на
идеята има Ричард Флорида, според който креативността замества суровините, физическия
труд и потоците от капитал като първичен двигател на икономическия успех на градовете. Тези си идеи той представя заедно с широко обсъждания си модел „3Т” - технология, талант,
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гия, основана на идеята за творчески град, ще
обръща внимание на културната инфраструктура, участието и ангажираността на местните в
културата, развитие на динамичен сектор на
изкуствата, опазване на наследството и ориентирането му към общността.
Предвид схващанията на Чарлс Ландри, че
хората са най-важния ресурс на творческия град
и креативността замества разположението, природните ресурси и достъпът до пазари, част от
мерките, които могат да предприемат се отнасят
до привличането и задържането на професионалисти и предприемачи в творческата сфера.
Такъв всеобхватен подход изисква ясна визия,
силно лидерство и висока степен на координация между културната политика, икономическата
политика и градското планиране [13].
В литературата понятието „творчески град”се
използва по 4 начина:
- като изкуства и културна инфраструктура
– подкрепа за изкуствата, творците, съответните институции и подсилване на
културната инфраструктура;
- като икономика, основана на творчеството – развитие на творческите индустрии и
икономика с три основни стълба: изкуствата и културното наследство, медийни
индустрии и такива за свободното време
и услуги за бизнеса, основани на творческата работа (дизайн и реклама);
- като синоним на силна творческа класа –
разбиранията на Флорида за съвременното общество и централното място на
хората в него;
- като
място,
което
насърчава/благоприятства култура на креативността – най-широкото понятие, институциите в градовете да стават поиновативни и да работят заедно за посрещането на предизвикателствата.
Видно е обаче, че не всички населени места
са облагодетелствани с подобно културно богатство на културен капитал. Техните алтернативи за превръщане в „суперградове” [6] или
места с висока степен на жизненост с показатели като поведение на жителите, формирано от
активно гражданско участие, активно културно
включване в творческия процес, производство и
потребление, спортни дейности се крият в концепцията за „Творческите градове”.
ЮНЕСКО е развило мрежа на творческите
градове в 7 направления: литература, кино, музика, фолклор и занаяти, дизайн, информационни технологии/медийни изкуства и гастрономия.
Главната цел е да насърчава развиването на
културни клъстери по света и обменянето на
ноу-хау, опит и практики като средство за ико-

номическо и социално развитите чрез творческите индустрии на местно ниво [17].
Някои от включените в списъка градове (напр.
Болоня, Берлин) са били и Европейски Столици
на Културата, инициатива на Европейския Съюз
– първообраз по наше мнение на творческите
градове. Аргументите ни почиват на възможностите, които тя предоставя за съживяване/регенериране на градовете чрез творчество,
вдъхва нов живот на културния живот и последствие на цялостната атмосфера, повишава
имиджа на мястото и доверието на местните
жители. Започва през 1985 г. и се превръща в
едно от най-престижните културни събития на
Европа. Градът се избира не само заради това,
което е, а по-скоро заради това, което планира
да направи през съответната година. Започвайки с Атина, повече от 40 града са били носители
на това звание като избраният град-домакин
организира програма от културни събития, които
да открояват не само собствената му култура и
културно наследство, но и тези на региона около
него [3]. В желанието за домакинство се забелязват основно два мотива: индустриалните
градове да се асоциират с културата, а такива,
които се възприемат вече като културни центрове, да добавят нови измерения към културния
си живот. Целите на инициативата опират до:
- подчертаване богатството и разнообразието на европейските култури;
- ознаменуване на културните връзки, които свързват европейците;
- запознаване с културата на другите и
взаимното разбирателство;
- насърчаване на чувството за принадлежност към европейските граждани.
Приоритетите и част от дълготрайните ефекти на Европейските културни столици се отнасят
до опазване на културното наследство, подобряване на достъпа (свободен достъп, събития
на улицата, нова културна инфраструктура, обновяване на съществуваща, участие на широки
социални слоеве), работа с деца, подкрепа и
развитие на творческите дейности, участие на
творци от други градове в държавите-членки,
ползването на историческото наследство и
градската архитектура за подобряване качеството на живот (инструментализирането на културата като средство за икономически растеж и
социално включване). Към тях причисляваме
още и подсилването на имиджа, увеличеното
доверие в местните институции, повишената
гордост от принадлежността към дадени място/регион, повишените потребности на местната
публика за култура [12].
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Миден и рибен фест – съпроводен с
представяния на писатели и поети;
- Международна хорова асамблея – участници от Украйна, Русия;
- Празнуването на July morning на Камен
бряг;
- Новогодишни концерти.
Всички в общинската администрация са ангажирани с организацията на събитията като се
започне от функциите на импресирио (изпълнявани от кмета), уговорките за сцена, ел. захранване, палатковите лагери до частните предприемачи. Друг вариант при организирането е само
да дадат съгласие и групите идват, плащат си,
подсигуряват си всичко сами вътре в лагера, а
общината осигурява логистична подкрепа. Желанието им да се запълни целогодишно културната програма е вече реализирано, поне на 10
дни има някакво събитие. Всяка седмица гостува различна постановка в града и залата в читалището се препълва. Забележително е, че
наред с мащабните изяви гледат да осигуряват
и малки, специфични за града събития. Найголямата „дупка” e след новогодишните празници.
Мечтата на екипа е да се популяризира опита им и другите общини (особено малки) да се
поучат от него. Погледнато дори и само в сферата на музиката, ниши има за всички – класика,
кънтри, блус, джаз и т.н. При възприемането на
такъв подход обаче не би следвало да се копира машинално и да се очакват резултати в същия вид. Трябва внимателно да се обмисли какво ново и различно може да се предложи на
публиката, което да я заинтересува, в жанр (ако
говорим само за музика), в който няма пренасищане на пазара все още. Не са малко случаите,
когато директното копиране води до провали
именно поради тази причина (напр. Monsters of
rock във Варна). Такива действия водят до разпръскване на аудиторията и намаляване на положителните ефекти за всички (тези, които са
организирали първи и тези, които копират директно след това). Всяка община трябва да помисли с какво разполага като капацитет (културен, финансов, човешки потенциал) и така да
предприеме следващите стъпки. Притесненията
на каварненския екип са свързани единствено с
това, че София пренасища календара с такъв
тип музика, а той разполага с лимити за концертите. Опасност има и от „ударите под кръста” от
страна на големите компании и импресарии.
Факторите на успеха за тях самите са добрия
колективен ум, работата в екип и гъвкавостта
при изпълнение на фестивалите, придобита вече с опита (от осигуряването с ел.захранване до
кетъринга).
-

2. Каварна – балканската рок столица
В тази част ще се опитаме да покажем, че и
един малък български град е на верния път и
може да се разглежда като творчески с негова
собствена комбинация. Ще се опитаме да изведем факторите му за успех, ключовите елементи от стратегия за развитие, основана на културата, които да са приложими и за останалите
малки градове и общини в страната. Емпиричните данни, послужили за основа при формулиране на изводите са резултат от проучване,
проведено в рамките на НП-74 на тема „Управление на културата в малките общини по Северното Черноморие”, финансиран от фонд
„Научни изследвания” за разработване на емпиричните части на докторски дисертации.
Каварна се намира на брега на Черно море в
северната част на България. Освен с Калиакра
допреди десетина години малкото черноморско
градче трудно се асоциира с нещо друго. Ентусиазмът на един човек заразява достатъчно
много хора, които се обединяват около идея и
доказаха на практика как културно събитие може
да промени облика на населено място и последствие на цялата община. Градът се утвърди
като културен център благодарение най-вече на
своите фестивали, привличащи широк кръг от
творци и публика (български и международни).
Гостували са над 40 световно известни изпълнители, сред тях Dio, Manowar, Deep Purple,
Scorpions, Whitesnake, Accept, Saxon, Billy Idol,
Glenn Hughes и редица други.
По техни собствени думи [1], екипът на кмета
Цонко Цонев залага на нетрадиционен вариант
да вдигнат имиджа на града – комбинация от
култура, реклама и спорт. Началник отдел „Култура” в Каварна споделя: „изстреляхме първо
ракетата с култура – музика, театри, концерти за
всички”. Най-значимите културни събития, които
се провеждат са:
- Общобългарски младежки фолклорен
събор за народно творчество „С България в сърцето” – провежда се от 2004 г. и
представлява трибуна за деца от цялата
страна и такива, живеещи в други страни
(Македония, Сърбия, Молдова, Гърция),
като последните заплащат само пътя си
до тук;
- Национален фестивал за старинна музика „Страваганца”;
- Гергьовски празници – отбелязва се
празника на града, покриват се фолклор
и рок на празничните концерти;
- Фестивал на любителските театри с международно участие „Каварна”;
- Калиакра Рок фест – с това лице от 2005,
преди това са организирани единични
концерти;
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Резултатите от тази всеотдайност на екипа
за местното развитие не закъсняват и се проявяват като икономически и социални ефекти,
започвайки от преките разходи на посетителите
до повишаване имиджа на града:
- раздвижва се търговията и потреблението – големи вериги отварят свои обекти
тук;
- разходите в търговията на дребно водят
и до оживление в строителството и логистиката – Планекс стъпва на този пазар;
- музикалният туризъм се съчетава с конгресния, екотуризма;
- съживява се археологията – възстановени са разкопките и проучванията на нос
Калиакра, Чиракман и Яйлата;
- възстановяване на културни паметници;
- привлечени са големи инвеститори (Мицубиши и ATS), които реализират паркове от ветрогенератори;
- започва да се шуми около Каварна –
ефектът „поставяне на картата”;
- вдига се цената на земята и имотите –
много звезди и чужденци си купуват имоти там;
- засиленият интерес води до откриването
на голф игрища – Blacksearama,
Lighthouse, Thracian cliffs;
- подобрения в градската инфраструктура
– спортни съоръжения, пътна инфраструктура, училища;
Безспорно в най-голяма степен това се дължи на фестивалите. В града уцелват с тяхното
организиране златна тенденция, която се забелязва в последните години. Успехът на този вид
представления на живо се дължи на различни
фактори като привличането на нови групи посетители, ниски разходи за тях, фокусиране на
вниманието върху едно изключително културно
преживяване, внимание от страна на бизнеса и
други [6]. Културните събития и програми могат
не само да помогнат да се изгради местна творческа система, но и да установят реална връзка
между културната политика и икономическата
политика за развитие. Подобни са случаите на
малкото селце Вакен, прочуло се със своя метъл фест Vaken Open Air, Roskilde, Rock Am Ring,
Обидос и Виареджо със своите летни оперни
фестивали, Залцбург също с опера. Други примери на малки или средни по големина градове,
асоциирани с уникални събития и преживявания
са Сънданс – независимо кино, Гластънбъри –
рок музика, Авиньон – театър, Базел – модерно
изкуство, Ситджис – фантастично кино. Мултиплициращият ефект на фестивалите върху местното и регионално развитие на Каварна не е
единичен случай. Редица изследвания показват,

че като форма фестивалите засилват имиджа
на мястото и идентичността му, ангажираността
на местните, подсилват отличителността на
мястото [10].
Като фактори за успеха на начинанието на
организаторите в Каварна могат да се изведат,
на първо място, ясната визия за нещата, които
искат да постигнат, определената стратегия и
дългосрочно планиране за това, анализирането
на предимствата и ресурсите, с които разполагат в областта на културата, знанията и опита на
човешките ресурси, подкрепата на местните жители.
На второ място, осъзнаване на приноса на
културата за развитието на местно ниво, подготвянето на силна и уникална културна програма като следствие на горното, организиране на
изпълнението й с подкрепата на всички от общинска администрация и местното население,
обвързването на културата със сфери като образование, работа с деца, спорт, изградената
атмосфера на разбирателство и сътрудничество
с бизнеса.
Следва да отбележим и фактът, че пристрастеността по определена музика на един човек,
способностите му да убеди и останалите, харизмата му го превръщат в лидер на посветен
на идеята и ангажиран екип. От момента на започване се забелязва повишено публично финансиране с тройно увеличение на разходите за
култура спрямо 2004/2005 г. и обръщане на съотношението държавна субсидия/местни приходи [1, 18]. От позицията на настоящия момент
не трябва да се пренебрегва и натрупаният опит.
Може да заключим, че в Каварна са открили
своята стратегия за специализация [8], която се
основава на потенциала на културата да насърчава жизненост в градовете, социална кохезия и
културна идентичност. На базата на тази широко разпространена роля на културата за изграждането на „Творчески град” може да заключим,
че в този смисъл Каварна е отговарящ напълно
на описаното по-горе в първия случай по
UNCTAD определение. Културни дейности от
различен вид представляват неизменна част от
икономическия и социален живот на града, той
се превръща в притегателен център за инвестиции, в това число вътрешни и чуждестранни,
открива се нестандартно мислене на упълномощените с власт лица по конкретни, тривиални
проблеми на общината. Елементите, които не
достигат на Каварна, за да отговори и на последващите смислови разбирания на творческите градове се отнасят до мястото на културните
индустрии и медийните такива, културното
предприемачество. Развитието на Каварна в
творчески център от световен мащаб може да
се търси по посока сътрудничество с училища
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от съседни общини (например Добрич, Варна),
висши училища със специализации в областта,
подобряването на условията, предлагани на
творците в най-широкия смисъл на думата като
се има предвид, че световният опит показва, че
сферата на образованието е с достатъчно силни позиции за изграждане на творчески градове
[13]. Фактът, че има какво да се желае занапред,
не трябва да омаловажава постигнатото дотук.
Има към какво да се стреми този различен мислещ екип на местната администрация при положение, че остане постоянен в това, което прави
и за в бъдеще.

тердам, Париж. Достигането на тяхното ниво е
все още голямо предизвикателство пред отговорните власти на Каварна.
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Заключение
Средство за постигане на целите и задействане на новата икономика на Европа се явява
идеята за „Творческите градове”. Креативността
като път към иновации и растеж за днешните
градове може да се разглежда от включваща
само изкуствата и културата до създаването на
творческа класа и превръщането на цял един
град в проспериращ благодарение на изграден
силен и работещ творчески сектор в него.
Каварна е свидетелството в България за това как едно културно събитие и културната
програма след него могат да променят облика
на града и цялата община. Идеята за поставянето на културата в центъра на развитието на
общината дава своите резултати. Провежданите
редица фестивали и съпровождащите ги дейности променят отношението към града и региона, оказват мултиплициращ ефект на икономически растеж и способстват за социално включване, повишаване самочувствието на местните
жители. Съзнателно преследваната стратегия с
необходимата воля, разбирането на културната
дълбочина и богатство на мястото, адекватното
анализиране на възможностите се превръщат
във фактори за успех. На фона на постигнатото
определяме Каварна като творчески град в найтесния смисъл на понятието, отнасящ се само
до изкуства и културна инфраструктура. Не случайно мрежата на ЮНЕСКО за Творчески градове е по отделни изкуства, защото всестранно
творчески могат много малко места да се нарекат – Лондон, Токио, Монреал, Ню Йорк, Амс-

THE NOTION OF THE CREATIVE CITY: ITS POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT
OF MUNICIPALITIES – THE CASE OF CITY OF KAVARNA
Silvia Dimitrova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Recently, culture has been placed at the center of the debates of the development for its contributions to it and not
only in respect to new cultural industries, but also to areas like cultural tourism, heritage, festivals, performing arts and so
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on. This paper examines the way(s) it contributes to sustainable development in, a little bit, different point of view, as
being prioritised sphere of local authorities' policy. It describes how it is possible to make a whole city or region successful through culture in all her dimensions on the example of the European Capitals of culture and the notion of the Creative city, proposed by Richard Florida. Our investigation is based on the example of the city of Kavarna - the famous rock
capital on the Balkans (as they are defined recently). The paper comes to show how investment in culture, rock festival
to start with as the case is here specially, is capable of being a motor for development for a whole city/municipality.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, В КОНТЕКСТА НА
ИЗТЕГЛЯЩОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Петрова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Икономическото и социалното развитие на народното стопанство зависи от оптималното функциониране на
основните отрасли в икономиката. Те от своя страна зависят от качественото изграждане и стратегическо позициониране на транспортната инфраструктура. Тя съдейства за увеличаване на конкурентоспособността на административно териториалните единици. Спомага още за поддържането и усъвършенстването на възпроизводствения процес и стопанско-търговските отношения в международен, национален и регионален план. Актуалността
на настоящата статия се обосновава от значимата роля на всички тези фактори, които в условията на икономическа криза придобиват все по-голяма тежест при формирането и изпълнението на политиката за регионално
развитие в България. Целта, която е поставена при разработката е да се предложат възможности пред транспортната инфраструктура, в контекста на изтеглящото развитие на регионите в България. За постигането й са
реализирани следните задачи: запознаване със сегашното състояние на транспортната система; извличане на
транспортните предимства в развитите и проблемите в изостаналите региони за планиране и очертаване на
възможностите пред изостаналите региони за увеличаване на тяхната икономическа активност посредством
създаване на изтеглящи развитието транспортни центрове. За получаване на желания краен резултат в статията
се прилага сравнителния метод. Използваната информация е взета от официални стратегически документи,
актуални статистически данни и от налични теоретични материали. Крайният извод на изследването е, че са
необходими действия и мерки за изграждане на двигателни центрове в периферните райони. Отправени са препоръки за поддържането и модернизацията на транспортната инфраструктура в средните и малките градове.
Ключови думи: транспорт, система, периферия, развитие.
Key words: transport, system, periphery, development.
JEL: R40, R42, R51, R58.

излизащо от обсега на транспортния сектор за
достигането на необходимите условия за регионално и устойчиво развитие, като през следващия програмен период тя ще бъде един от
осемте приоритета съставени в националния
стратегически документ от „най-висок ранг” 1 . В
него се обхваща транспортната свързаност и
достъпа до пазари.
Актуалността на изследвания проблем се
обоснова от необходимостта за предприемане
на нужните действия за формиране на мерки за
смекчаване междурегионалните диспропорции и
вътрешнорегионалните контрасти в страната.
Като една от основните задачи на политиката за
регионално развитие, този проблем е отчетен в
актуализираната Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г. В нея се отбелязва следното: „Въпреки 6-годишното прилагане на регионални планове за развитие и усвояването на предоставената помощ от структурни фондове на ЕС чрез пакета от оперативни
програми за България, изпълнявани в периода
2007-2013 г., различията/неравенствата между
районите и вътре в районите се увеличават”. В
тази връзка създаването на качествена транс-

Увод
В
съвременния
етап
на
социалноикономическо развитие държавата трябва да
бъде основен стимулатор за справедливо и
равностойно съществуване на населението,
способстващ за увеличаване качеството на живот при поддържането на балансирано развитие
независимо от частта на подпомаганата територия в границите на националната такава. Под
влияние на различни вътрешни и външни фактори на българската територия се наблюдават
сериозни регионални различия свързани с икономическата активност, инфраструктурната осигуреност, доходите и заетостта на населението.
Разразилата се икономическа криза също засилва неравенствата в т.н. център-периферия.
Решението на тези проблеми не трябва да се
търси в естественото задвижване на пазарните
сили, а трябва да се избере и приложи един
локален и в същото време интегриран подход. В
тази връзка създаването на качествена транспортна инфраструктура може да съдейства за
намаляването на регионалните неравенства.
Сама по себе си тя способства за изграждането
на благоприятна среда за живущото население
и просперитета на бизнеса. Непосредствения
ефект от финансирането на нейните обекти би
довело до появата на положително въздействие
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портна инфраструктура може да съдейства за
намаляването на регионалните неравенства.

нията за качеството и степента на изграденост
на българската транспортна инфраструктура.
Развитието й ще доведе до по-доброто функциониране на националния и европейския пазар.
За запознаване на със сегашната транспортна
осигуреност по райони е нужно запознаване със
следващата таблица.

1. Състочние на транспортната система по
райони за планиране в България
Кръстопътното геостратегическо разположение на Република България увеличава изисква-

Табл. 1. Изградени километри пътна и железопътна инфраструктура към 31.12.2011 г.
Пътища
Ж.П. линии
Райони
I клас
II клас
III Клас
Двойни
Електрифицирани
2
км2
км
СЗ
387
767
2 231
191
432
СЦ
462
635
1 867
89
437
СИ
483
467
1 634
237
375
ЮИ
597
767
1 723
175
556
ЮЦ
426
776
2 656
116
387
ЮЗ
615
618
1 943
169
676
Общо
2 970
4 030
12 054
997
2 863
Източник: НСИ.

технически неефективни. Към лошото състояние на ж.п. мрежата се прибавя и ниската средна скорост на движение на влаковете, която е 15
км/ч. Не се експлоатира още и контейнерния
терминал на гара Враца. Ниските скорости на
влаковете правят ж.п. мрежата неконкурентоспособна. Според ЕС ж.п. транспортът, като найекологично чист и безопасен такъв, следва да
бъде приоритетно развит и модернизиран и
скоростта на влаковете трябва да достигнат 200
км/ч. До 30.06.2015 г. ще се финализира проектът „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
по приоритетна ос 1 на ОПТ. Стойността му е
76 205 256 лв., от които 50 887 476 лв. се предоставят от Кохезионния фонд.
Районът е обезпечен и с водно-транспортна
инфраструктура. Пристанища има във Видин,
Лом, Козлодуй и Оряхово. При тяхното целенасочено използване е възможно прилагането на
интермодалния модел в транспорта. С найголямо значение е пристанище Видин от областите по отношение на международните превози
и в частност за разтоварната техника. Останалите пристанища не се използват ефективно и е
нужно изготвянето на различна от досегашната
маркетингова политика за тяхното укрепване.
По настоящем не работи гражданското летище разположено на 6 км от Видин създадено
през 1973г. Има изявен интерес от областната
администрация на Видин за възстановяването
на дейността на летището като летателна площадка.

1.1. Северозападния район за планиране
Северозападния район има общо 387 км2
първокласни пътища и е с най-малък относителен дял в сравнение с останалите райони или с
11,4% по-ниски от средните за страната, докато
относителния дял на изградената регионална
пътна мрежа е 88,4%, като тези стойности са повисоки от средните за България. В най-лошо
състояние са общинските пътища. Сегашната
финансова възможност на общините от своя
страна не позволява тяхната техническа реконструкция и следва да се намерят други механизми за финансирането на тези инфраструктурни проекти.
Района за планиране се пресича от европейските транспортни коридори № 4 и № 7, като
при първия липсва добра изграденост и следва
да провежда международните потоци между
Румъния, България и Турция посредством българския участък Видин-София-ПП Кулата и по
направлението София-Пловдив-Свиленград-ПП
Капитан Андреево, докато чрез втория посочен
трансевропейски транспортен коридор се осъществява връзка между Европа и Азия посредством река Дунав и обхваща почти цяла Северна
България със своите създадени пристанищни
комплекси. Приоритет следва да бъде доизграждането на автомагистрала Хемус, което би
довело със себе си увеличаване на транзитните
потоци.
Изградената железопътна мрежа в северозападния район включва седма ж.п. линия Мездра-Враца-Бойчиновци-Брусарци-Видин,
като
дължината й е близо 181 км. Извън експлоатация са отклоненията Видин-Кошава и Червен
бряг-Оряхово. По-голямата част от използваните ж.п. линии са втора употреба, което ги прави
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В близост до гр. Русе е разположено гражданско летище за международен и вътрешен
транспорт с капацитет да обслужва граждански
полети, товарни самолети, бизнес самолети и
др. То съществува от 1967 г. под формата на
военно летище. През периода 1991-2000 г. се
преустановяват военните полети и след това
става новобрански център на BBC. Стратегическото му разположение позволява комбинацията
на въздушен-железопътен-воден и сухопътен
транспорт на товари.
До тук става ясно, че районът е обезпечен с
разнообразен транспорт за обслужване на местното население и бизнес среда. Техническото
състояние на обектите и съоръженията на транспортната инфраструктура не е задоволително.
Нужни са средства за модернизацията и усъвършенстването им. При интеграцията на политиките ще се съдейства за създаването на мерки за разрешаването на общите проблеми, които се наблюдават в различните части на страната.

1.2.Северния централен район за планиране
Транспортната изграденост при Северния
централен район за планиране по същество не
е много по-различна от до сега разглежданата.
Икономогеографското разположение на района
е благоприятно поради река Дунав, чрез която
се осъществяват търговски, туристически и
международни връзки с останалите крайдунавски държави.
Районът е на второ място по гъстота на изградена пътна мрежа или 18,13%. С най-голям
относителен дял от изградената пътна мрежа са
третокласните пътища със своите 66,95% или
1,867 км2. Общинските пътища са в най-лошо
експлоатационно състояние. Те съставляват
76% от района за планиране. В този списък се
включват и второкласните пътища: II-52, II-54, II53 и II-55.
Транспортното му значение се увеличава в
резултат на пресичащите го два общоевропейски транспортни коридора - № 7 и № 9 като последния коридор свързва Балтийско с Егейско
Хелзинки-Киев/Москваморе
посредством
Одеса/Кишинев-Букурещ-Русе–Велико ТърновоДимитровград–Кърджали-Солун/Истанбул.
Гъстотата на наличната ж.п. мрежа е с найголям дял в Северния централен район за планиране (45,1 км/1000 км2). Той е на трето място
по показателя относителен дял на удвоените
ж.п. линии (25,3%) и на четвърто място по отношение на електрифицираните ж.п. линии
(64,3%) общо за района. Затворени са ж.п. линиите Червен бряг-Златна Панега, ОрешБелене, Горна Оряховица-Елена и ЯсенЧерковица.
От 2012 г. се предоставя безвъзмездна финансова помощ за одобрения проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България Русе”, финансиран по ос 3 на ОПТ. Проектът е
на стойност 5 976 422,40 лв., като 4 226 924,20
лв. се предоставят от ЕФРР. Срокът му на изпълнение е до 01.01.2015 г.
Транспортния потенциал на района се допълва от изградените пристанища Русе-Изток,
Русе-Запад и Свищов. Нужни са действия за
тяхната техническа модернизация, като удълбочаване на подходите за маневриране. От съществено значение за развитието на водния
транспорт е създаването на липсващите в момента фериботни връзки между Свищов и Зимнич, Никопол и Турну Мъгуреле. Пристанище
Русе е с капацитет около 3 500 000 тона товарооборот годишно. То е най-голямото българско
пристанище на река Дунав. Посредством него се
осъществяват
връзките
между
трансевропейските транспортни коридори 7 и 9.

1.3. Североизточния район за планиране
От своя страна транспортната система в Североизточния район включва: пътна, железопътна, въздушна и водно транспортна мрежи.
Района заема 13,05% от територията на страната и има водеща роля в туризма и морския
транспорт в резултат на действащото пристанище във Варна. Посредством него се осъществява голяма част от вноса и износа на държавата, което затвърждава значението му за цялостното развитие на икономиката на държавата и в
частност на района, докато пристанище Балчик
е специализирано в областта на зърното.
Гъстотата на изградените автомагистрали и
пътища от първи клас е 0,039 км/км², като тя е
най-висока от всички райони. Голямо значение
за района са пътища Е-772, I-7, Е-70 и Е-87,
които следва да се доизградят и да са пригодни
за националната и европейската пътна мрежа.
Гъстотата на второкласните и третокласните
пътища достига средните равнища за България.
На територията на СИРП има три главни ж.п.
линии, които спомагат за осъществяването на
товарна дейност и за обслужване на пътникопотока.
Въздушния транспорт е добре развит представен от летище „Варна” ЕАД с международен
статут, като то е натоварено предимно през
четирите летни месеца на годината.
Стратегическото му географско разположение и наличието на качествен разнообразен
транспорт правят района привлекателен за
функционирането на бизнес средата. Поради
тази причина той се нарежда се на второ място
по обем на чуждестранните инвестиции в стра-
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ната. На лице са всички необходими ресурси за
реализирането на интермодални системи и за
развитието му , като източен портал на ЕС създавайки по-добра свързаност между Европа и
Азия. От своя страна административния центърВарна според европейската класификация на
урбанистични ядра е град с транснационално
значение.

Транспортния потенциал на района се допълва и от въздушния транспорт чрез международното летище в кв. „Сарафово” и от това за
малки самолети в гр. Приморско с туристическо
предназначение. Аналогично на летище Варна,
бургаското се натоварва предимно през летния
сезон. Реална бъдеща възможност за летището
е предлагането на интермодални услуги по въздух, море и суша.

1.4. Югоизточния район за планиране
Югоизточния район по подобие на предния
има наличие на пътен, железопътен, въздушен
и воден транспорт, като заема 17,8% от територията на страната. Заедно с ЮЗРП попадат в
листата за най-ниска гъстота на републиканската пътна мрежа от останалите райони, докато
регионалната пътна мрежа от висок клас е поголяма от средната за страната. С приоритетно
значение за интегрирането на региона е довършването на автомагистрала „Тракия”, включително пътища І-7 и Е-87. Района се пресича от
транс-европейски коридори 7 и 8, като за последния е характерна необходимостта от развитието на неговото направление на изток.
Гъстотата на ж.п. линиите е по-ниска от
средната и от средната за районите в ЕС-25.
Района се пресича от ж.п. връзката ПловдивЗимница-Карнобат-Бургас, която е част от Европейското споразумение за най-важните линии за
международни комбинирани превози. Изградените терминали към пристанище Бургас представляват дял от това направление, което създава предпоставки за засилване на конкурентоспособността на икономиката, като се увеличи
делът на железопътния транспорт в общия трафик.
Морският транспорт се обслужва от 4 пристанища за обществен транспорт и 3 със специално предназначение. Пристанища за обществен транспорт са: запад, изток, рибно пристанище и нефтопристанище „Росенец”, докато
тези със специално предназначение са: „Кораборемонтен завод”, „Трансстрой” и пристанище
„Бургаски корабостроителници”. Към настоящия
момент, въпреки законоустановената възможност за изграждане на частни пристанища - яхтени, за обществен транспорт или със специално предназначение, такива все още не съществуват. Пристанище Бургас е основен пункт в
логистичната верига на VIII-ми Паневропейски
транспортен коридор от Италия през Албания и
Македония към Средна Азия. То е сертифицирано по новия Международен кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, при
което се оперира на ниво на сигурност 1. Близо
59% от вноса и износа за страната преминават
през международното пристанище.

1.5. Южния централен район за планиране
Западния съсед на района или ЮЦРП се характеризира с добра интегрираност на транспортната си мрежа в европейската. През територията му, която представлява 20,1% от тази
на държавата преминава европейските транспортни коридори № 4, № 8, № 9 и този на ТРАСЕКА. С ключово значение за региона са автомагистралите „Марица” и „Тракия”, пътища Е-80,
Е 773 и І–5. Гъстотата на изградената пътна
мрежа е по-висока от средната за страната,
докато с на-малък относителен дял е първокласната пътна мрежа от останалите пет района
от ниво две и се разпростира предимно найвече в северната му част. С много-нисък относителен дял е и второкласната мрежа, като се
има предвид, че пътнико-потока в района се
обслужва предимно от пътища втори и трети
клас. Акцент трябва да се постави върху създаването на т.н. „Южна хоризонтала”, която обхваща направлението Петрич–Бургас за подобряване възможностите за използване на наличния потенциал и увеличаване на вътрешната
свързаност на района с останалите.
Дължината на експлоатираните ж.п. линии
през 2010 г. са общо 18,9% спрямо всички райони. Повишаване качеството на предлаганите
железопътни услуги и база би оказало положително влияние върху конкурентоспособността
на регионалната икономика, респективно на
регионалното развитие.
В административния център на ЮЦРП е разположено международното летище Пловдив
ЕАД. В непосредствена близост до него е локализирана гара на ж.п. линията София-ПловдивБургас/Свиленград, което от себе си създава
необходимата свързаност на региона, като южна централна точка за пренасочване на пътници
и товари.
1.6. Югозападния район за планиране
Специално място трябва да се отдели на
последния от шестте района, а именно Югозападния, поради обстоятелството, че в него се
включва столицата на България - гр. София,
като административен и национален център
способстващ за генерирането на икономическа
активност. Подрежда се на второ място по общо
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изградена пътна мрежа в страната. Средната
гъстота на автомагистралните и първокласните
му пътища е по-висока от средната за страната
(0,032 км/ км2). Състоянието на пътищата от
втори и трети клас не е задоволително и е наред с ЮИРП с най-ниска гъстота от всички останали райони. Пътната мрежа се допълва от
пресичащите го автомагистрали „Тракия“ и „Хемус“, както и от общоевропейски транспортни
коридори № 4, № 8 и № 10, което предопределя
района, като транспортен център на Балканския
полуостров и увеличава ролята му в трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. Изграждането на автомагистрала „Струма“ и направлението КюстендилРепублика Македония ще доведе до по-добра
свързаност и до увеличаване на икономическата роля на южната част на района.
Общата дължина на експлоатираните ж.п.
линии е 845 км2 към края на 2011 г., като с найголям дял електрифицирани линии се пада на
ЮЗРП или 676 км2 и заема четвърто място след
ЮИРП по удвояване. Недостатък е, че поголямата част от обектите на железопътната
инфраструктура се разполагат в югозападната и
северната част от територията на района, което
води до неравномерно предлагане на услуги от
този тип транспорт.
Предимство в социално-икономическото развитие на региона се явява обезпечаването с
въздушен транспорт. Най-голямото летище в
страната е в гр. София с брой, като осъществява до 250 полети на ден.

гъстота на наличната пътна мрежа в експлоатация
Неразвитата инфраструктура е основна
пречка за по-нататъшното развитие на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции. Едновременно с това се възпрепятства и
реализацията на основното правило в пазарната икономика: свободното движение на хора,
стоки и услуги – бързо и с най-малко разходи.
Без развита транспортна инфраструктура и модерна система за нейното управление изостаналите в социално-икономическо отношение
райони ще запазят ниските си темпове на развитие. Това от своя страна ще доведе до увеличаване на контрастите между районите в България.
Необходимо е да се отчете, че страната ни
вече се намира в друг период на своето развитие – тя е част от ЕС. Тези нови реалности налагат различни условия и изисквания за развитието на транспортната ни инфраструктура, като
част от общоевропейската. Поради създалата
се ситуация действията трябва да се фокусират
върху решаването на сегашните проблеми, които се наблюдават в подсистемите на транспортната инфраструктура за определяне на евентуалните бъдещи влияния, за които нейното усъвършенстване би допринесло.
Следва да се предприемат нужните мерки за
намаляване дисбаланса в развитието на отделните видове транспорт, като трябва да бъдат
съобразени с критериите на ЕС за опазване на
околната среда, живота и здравето на хората.
Тук тежестта трябва да падне основно върху
създаване на условия за лоялна конкуренция
между различните видове транспорт и стимулиране развитието на комбинирания транспорт.
Акцент трябва да се постави върху преодоляване на инфраструктурните неравенства
между отделните териториални единици в районите за планиране. Интегрираната транспортна мрежа е необходимо условие за действителната свобода на движение на стоки и хора, за
икономическото развитие и за обединение на
периферните с централните части на с регионите а от там и тези на Европа.
От до тук изложената информация по отношение на транспортната осигуреност на районите и качеството на обектите и съоръженията на
транспортната система ясно се виждат изявените слабости, без чието разрешаване няма как да
се наблюдават положителните въздействия,
които може да окаже тя върху регионите.
Сегашния преглед дава основи за разбирането, че всички райони освен СЗРП и ЮЗРП са с
предимно еднаква средна степен на развитост
на транспортната инфраструктура, като при тях
един тип транспорт е с по-добри качествени

2. Възможностите пред изостаналите региони за увеличаване на тяхната икономическа
активност посредством създаване на изтеглящи развитието транспортни центрове
От до тук изложената информация по отношение на транспортната осигуреност на районите и качеството на обектите и съоръженията на
транспортната система ясно се виждат изявените слабости, без чието разрешаване няма как да
се наблюдават положителните въздействия,
които може да окаже тя върху регионите.
Сегашния анализ дава основи за разбирането, че всички райони освен СЗРП и ЮЗРП са с
предимно еднаква средна степен на развитост
на транспортната инфраструктура, като при тях
един тип транспорт е с по-добри качествени
характеристики от друг. Най-големи недостатъци се наблюдават в изградената транспортна
система на СЗРП, поради обстоятелството, че е
с най-малък относителен дял първокласни пътища и липсата на действащо летище, докато
ЮЗРП е лидер в дяла на електрифицирани железопътно линии в страната и на второ място по
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характеристики от друг. Най-големи недостатъци се наблюдават в изградената транспортна
система на СЗРП, поради обстоятелството, че е
с най-малък относителен дял първокласни пътища и липсата на действащо летище, докато
ЮЗРП е лидер в дяла на електрифицирани железопътно линии в страната и на второ място по
гъстота на наличната пътна мрежа в експлоатация.

се в растежа на БВП и ПЧП. Необходимо е насочване на действия свързани със създаването
на последователни и непрекъснати транспортни
мрежи, които да съдействат за безопасното
транспортиране на по-големи разстояния за
елиминиране на вредните влияния от транспорта. Нуждата от обвързването на секторните политики с политиката по изграждане на транспортната система е реална, като ще доведе до намаляване на регионалните и вътрешнорегионалните различия и до по-добро планиране и
задоволяване нуждите на периферните територии в районите и държавата.

Изводи и препоръки
Добрата транспортната осигуреност на районите от ниво две и благоприятното географско
разположение позволява през териториите им
да преминават пет Общоевропейски транспортни коридора. Имат наличие на развита разнообразна транспортна система, влиянието на която
следва да бъде отчитано, независимо дали е
положително или отрицателно. Прякото влияние
от нейното изграждане пада върху заетите лица
в сектора и броя на транспортните предприятия.
Тя съдейства за увеличаване на икономическата конкурентоспособност на районите, като създава условия за намаляване на безработицата
и увеличаване на заетостта, улеснява търговията, посредством подобряването на възможностите за достъп до различните пазари, отразява
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OPTIONS TO TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF
DEVELOPMENT OF REGIONS DOWNLOAD IN BULGARIA
Maria Petrova
University of National and word Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Economic and social development of the national economy depends on the optimal functioning of the main sectors of
the economy. These in turn depend on the quality construction and strategic positioning of the transport infrastructure. It
helps to increase the competitiveness of the administrative territorial units. Also helps to maintain and improve the reproductive process and economic-commercial relations internationally, nationally and regionally. The relevance of this paper
is motivated by the important role of these factors in the context of the economic crisis by gaining more weight in the
formulation and implementation of regional development policy in Bulgaria. The goal that was set for the development is
to offer opportunities for transport infrastructure in the context of downloading regional development in Bulgaria. To
achieve these purpose the following tasks are carried out: understand the current state of the transport system extracting
advantages transport issues in developed and underdeveloped regions in planning and outlining opportunities for disadvantaged regions to increase their economic activity by creating a pull-development hubs. To obtain the desired outcome
in this article applies comparative method. The used information is taken from the official strategic documents relevant
statistics and theoretical materials available. The final conclusion of the study is that measures required to build the engine centers in peripheral areas. There are made recommendations for the maintenance and modernization of the transport infrastructure in medium and small cities.
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КОНЦЕСИОНИРАНЕТО НА ЛЕТИЩАТА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Методи Иванов
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
С настоящия доклад авторът ще направи опит да представи процеса на концесиониране на летищната инфраструктура като възможност за постигане на едно балансирано развитие на регионите на територията на страната. Актуалността на темата се свързва с налагащите се принципи и концепции за развитието на регионите,
който са пряко свързани с постигането на устойчиво развитие на територията. Също така ще бъде направен опит
да се очертаят основните насоки за развитие на летищната инфраструктура, които да представят проблемите
свързани с изработването на стратегия за устойчиво развитие и определяне на необходимите индикатори за
тази цел. Като основен акцент ще се постави на перспективите и предизвикателствата за постигане на интегрирано развитие на районите за планирането чрез постигането на едно по-добро управление и реализиране на
установените регионални политики.
Ключови думи: концесия, регион, устойчиво развитие, регионална политика, летищна инфраструктура.
Key words: concession, region, sustainable development, regional policy, airport infrastructure.
JEL: L93, L98, Q01, R58.

обекти, включително минерални води и подземни води за добив на геотермална енергия, както
и изградените водоснабдителни и канализационни системи, гори и паркове с национално значение, природни и археологически резервати и
други обекти публична държавна собственост,
които са определени със закон. Законът предвижда възможност концесията да се учредява
не само върху вече съществуващи обекти публична държавна собственост, но и върху такива,
които ще бъдат изградени от концесионера с
негови средства [1]. Разбира се, когато говорим
за обвързване на стратегиите за устойчиво развитие и проблемите свързани с тяхното изработване, които да свържем с възможностите,
който ни предлага концесионирането за осъществяването на сътрудничеството между държавата и частния сектор за оптималното управление на природните условия и ресурси в обособените територии. Трябва да отбележим един
съществен проблем, който наблюдаваме, а
именно обстоятелството, че редица политици,
бизнесмени и дори учени тълкуват устойчивото
развитие единствено като устойчивост на стопанското нарастване. Но преходът към устойчиво развитие изисква оптимално дефиниране на
неговите принципи, цели, задачи, критерии, индикатори, механизми както и разкриването на
конкретни природни, социално-икономически и
научно-технически фактори влияещи върху неговото осъществяване [2]. От друга страна устойчивото развитие не трябва да се възприема
като възможност да се постигне статична хармония с природата, а като перманентен стремеж
към оптимизиране на отношенията с нея. Тази
концепция има потенциала да бъде използвана

Увод
В настоящият доклад ще бъде направен опит
да се формулират обективните предпоставки,
които определят необходимостта и значението
на концесионирането като фактор за икономическото развитие на страната и в частност значението на концесионирането на летищата в
България. Ще се представят основните направления на преструктурирането, както и етапите и
съдържанието им при извършване на оценка на
пазарните възможности за осъществяване на
концесионирането като инвестиционен процес.
Същевременно с това ще бъдат направени
обобщени изводи, за резултатите от преструктурирането и приватизацията в транспортният
сектор и в частност развитието на летищната
инфраструктура, чрез възможностите, които
предлага концесионирането. Извършването на
цялостния процес по предоставяне на концесии
се регулира от Закона за концесиите, където са
посочени обектите, за които може да се предоставя концесия, а именно полезни изкопаеми,
плажове и части от крайбрежната плажна ивица,
биологичните, минералните и енергийни ресурси на континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона във връзка с тяхното проучване, разработване, добив и използване. По
отношение на инфраструктурата са регламентиране възможностите за отдаване на концесии
на републиканските пътища, както и отделни
участъци от тях, също така и на обекти на железопътната инфраструктура, гражданските летища за обществено ползване, пристанищата за
обществен транспорт или отделни техни терминали. В посочения закон са регламентирани и
предоставянето на концесия на води и водни
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като обща методологична основа, чрез която да
се балансират приоритетите в развитието на
съвременната цивилизация. В този ред на мисли, преходът към устойчиво развитие изисква и
дългосрочни устойчиви управленчески приоритети, които да не се влияят от политическата
конюнктура и електоралните настроения в обществото. Това е една от причините поради,
която е необходимо по-широко тълкуване на
устойчивото развитие – не само като стремеж
към постигане на еколого-икономически паритет, а и като възможност за създаване на условия за необходимата политическа воля да се
гарантира стабилна дългосрочна екологична
политика сред възможно най-широки слоеве на
обществото.

както при ограничената процедура. При процедурите на договаряне възложителите се консултират със стопанските субекти за техния избор и
договарят условията на договора с един или
повече от тях. Във всяка една от изброените три
процедури изборът на стопански субекти се
извършва от възложителя на конкретната обществена поръчка, но различията се състоят в
ограничаването на възможностите за участие от
страна на възложителя на конкурса. На следващо място е състезателния диалог, който се
нарежда някъде между процедурата на договаряне и откритата процедура, тъй като заимства
елементи и от двете. Състезателния диалог се
прилага, когато параметрите на поръчката са
гъвкави и не могат да бъдат предварително
твърдо фиксирани и по тази причина се използва при особено сложни поръчки, когато възложителите отчитат, че използването на открита
или ограничена процедура няма да доведат до
възлагане на поръчка. При него всеки стопански
субект може да заяви желание за участие и съгласно, което възложителят провежда разговор с
кандидатите, допуснати до тази процедура, с
цел определяне на една или повече алтернативи, отговарящи на неговите изисквания и на
основата на проведения диалог избраните кандидати получават покана да представят оферти.
Трудностите произтичат от невъзможността
възложителите да определят по обективни причини техническите средства, които удовлетворят техните потребности или цели, както и конкретната правна и/или финансова рамка на проекта. И в тази връзка при състезателния диалог
единствен критерии за възлагане на обществена поръчка е представената икономически найизгодна оферта. Процедурите за предоставяне
на концесии и за възлагане на обществени поръчки се подчиняват на един и същи режим.
Главната разлика според законодателството
между концесията и договора за обществена
поръчка се състои в обстоятелството, че при
концесията рискът, свързан с експлоатацията се
носи от концесионера. Като най-успешна практика за привличането на частни инвестиции в
инфраструктурата в цял свят се прилагат два
основни метода: приватизация и концесия. При
първия метод летищната инфраструктура и летищният оператор са частично или изцяло частна собственост. При концесията собствеността
върху летищната инфраструктура остава публична, но задължението да се извършват необходимите инвестиции и да се експлоатира и
управлява летището се поема за фиксиран период от време от опитен и финансово стабилен
частен летищен оператор. Държавите избират
подходящия модел в съответствие с правната
рамка, приоритетите си, пазарната и политичес-

1. Процедури за възлагане на концесия
Предвид на факта, че Европейските директиви третират обществените поръчки и концесиите като разновидности на един и същи институт
– обществени договори за възлагане на дейности от обществен интерес [3]. В Класическата
директива концесията за строителство е определена като договор от същия вид като обществените поръчки за строителство с изключение
на факта, че възнаграждението за изпълнението
на строителните работи се състои или в предоставяне на право на ползване върху обекта, или
от това право и заплащане. А концесията за
услуги е от същият вид като обществената поръчка за услуги с изключение на факта, че възнаграждението за предоставяне на услуги се
състои или в предоставяне на право на ползване на услугата или от това право и заплащане.
С тези директиви се предвиждат пет процедури
на организиране и провеждане на конкурс за
възлагане на обществени поръчки „отворена”,
„ограничена”,
„процедура
на
договаряне/преговаряне”, „състезателен диалог”, „електронен търг/електронна търговия”, „динамична
система за покупки”. Характерното при отворената процедура е, че всички заинтересовани
кандидати могат да вземат участие в обявения
конкурс, стига да са изпратили предложениеоферта до договарящия орган в определения
срок при обявяването на конкурса. Докато при
ограничената процедура само тези, които са
изрично поканени кандидати могат да изпратят
предложение-оферта и да бъдат допуснати до
участие в конкурса. Като ограничената процедура се свързва с изпълнението на два етапа –
подбор на кандидати и избор на изпълнител.
При процедура на договаряне между договарящия държавен орган – възложител, и един или
повече от доставчиците и производителите се
провеждат преговори по техен избор като първата част от тази процедура ще бъде същата,
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ката обстановка. Страните, където летищната
инфраструктура не може да бъде частна собственост и има необходимост от значителни инвестиции, избират концесията. Такава е ситуацията и в България, където според Закона за
гражданското въздухоплаване летищната инфраструктура за обществено ползване може да
бъде само публична държавна собственост [4].
Все повече се наблюдава, фактът, че управлението на летищата от частния сектор е вече
установен като наложен стандарт, не само поради възлагане на задължението за инвестиции
в летищната инфраструктура. Известен е фактът, че частните оператори осигуряват повисоко качество на летищните услуги и поефективно управление, подобряват финансовите показатели, развиват съпътстващи дейности,
разкриват повече работни места и често увеличават ръста на летищния трафик.

3. Концесиониране на летищната инфраструктура
Летищната инфраструктура на страната като
цяло е добре развита, като на територията на
Република България има пет действащи летища
за обществено ползване, три нефункциониращи
летища и около 150 летателни площадки. Като
трите неопериращи летища, поради незадоволително състояние на инфраструктурата в момента, са летищата Русе, Стара Загора и Търговище. В последните години се наблюдава
засилване на въздушния трафик към България в
резултат от либерализацията и членството на
страната в Европейския съюз. Но това нарастване на трафика се разпределя неравномерно,
като основният пътнико-поток е насочен към и
от летищата София, Варна и Бургас. Същевременно другите две функциониращи летища –
Горна Оряховица и Пловдив, нямат необходимия трафик за покриване на разходите за поддържане на дейността си. Допълнителен проблем при летище Горна Оряховица е невъзможността да се финансира от увеличаващия се
трафик на учебни полети, които съгласно разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване са освободени от заплащане на такси за
кацане и паркиране. Несъмнено като слабости
при функционирането на летищата можем да
определим липсата на съвременни логистични
центрове и карго терминали, които да обслужват бизнеса, това е видимо при летищата Горна
Оряховица и Пловдив. Необходимо е да бъде
разширен карго терминалът на летище София,
тъй като трябва да бъдат задоволени изискванията на търсенето. Съществен недостатък е,
че не се използва изцяло потенциалът за нарастване обема на пътническите превози за летищата в Пловдив и Горна Оряховица, генериран
от развитието на обектите на СПА, балнеоложкия и етнографския туризъм в Стара Планина и
Родопите.
На едно летище най-общо се осъществяват
три вида дейности. Първата основна дейност се
свързва с извършването на експлоатация и управление конкретното летище, на следващо
място се нарежда наземното обслужване и като
спомагателна дейност или по скоро дейност с
второстепенно значение за функционирането на
летището, са извършваните търговски дейности
на територията на прилежащата инфраструктура към летището. Компаниите или институциите,
на които са възложени тези дейности, събират
съответно летищни такси, цени за наземно обслужване и цени за търговски дейности. Летищните такси се регулират от държавата на базата
на принципи, определени от Международната
организация на гражданското въздухоплаване
(ICAO). Основното предназначение на летищни-

2. Изпълнение на концесионните договори
За изпълнението на концесионните договори
като главен инструмент на ефективното им изпълнение е наличието на информационна система, която да функционира така, че да осигурява своевременна и адекватна информация за
действителното изпълнение на всеки действащ
концесионен договор, да позволява на органа и
концедента да вземат навременни управленски
решения, които водят до реализирането на общественополезните цели на концесията и да
гарантират обществения интерес. Индикаторите
за оценка се основават на очакванията по отношение на изградената контролна система,
която трябва да съдържа следните елементи и
механизми. Като на първо място изградена система от финансови и нефинансови показатели
(измерители) за оценка на изпълнението на
всеки от действащите концесионни договори. На
следващо място е необходимо да съществува
работеща система от критерии за сравнение на
изпълнението (стандарти, очаквания, предходно
състояние и т.н.). На трето място трябва да бъде изграден ясен и формализиран процес на
мониторинг и наблюдение на определени ключови индикатори в контекста на основните обществено значими цели. Също така трябва да
съществува наличие на ефективно работещи
механизми за контрол и въздействие върху дейността на концесионерите с цел постигане на
обществено значимите цели. И не на последно
място трябва да съществува ефективно работеща система за обратна връзка и своевременна информационна осигуреност на отговорните
управленски нива, вземащи съответните решения.
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те такси е да покриват разходите за поддръжка
и реконструкция на летищната инфраструктура,
да осигуряват безопасност и сигурност. Водещ
принцип тук е определянето на такива нива на
таксите, които да са достатъчни за покриване на
тези разходи при разумна норма на възвръщаемост. При необходимост от значителни капиталови инвестиции в рамките на кратък период се
налага да бъде привличано допълнително външно финансиране. Пример за това е Проектът
за разширяване и модернизиране на терминала
и изграждане на нова пистова система на летище София, който ще бъде финансиран с държавно гарантиран заем и съфинасиране от държавния бюджет. Прилаганата строга фискална
политика в България, осигуряваща макроикономическата стабилност, ограничава размера на
кредитите и гаранциите, които може да се покриват от държавния бюджет. Налага се да се
търсят други начини, чрез които държавата да
ограничи финансовите си задължения, като
същевременно постигне начертаните цели за
развитието на летищата. Концесията дава възможност на държавата да прехвърли тежестта
за извършването и финансирането на необходимите инвестиции върху частни компании. Инструментът, с който се гарантира прецизното
разпределение на правата, задълженията и
рисковете между частния оператор и държавата, е концесионният договор. Законът за концесиите регламентира подробно и конкурсната
процедура за избор на концесионер. Контролът
върху инвестициите се основава на планпрограмата за минимално необходимите инвестиции, годишните инвестиционни планове, които
трябва да бъдат представяни от концесионерите в началото на съответната година и отчети за
изпълнението им. Договарянето на ежегодните
инвестиционни планове е ефективен механизъм
за въздействие върху резултата от изпълнението на концесионните договори и повишаване на
ефективността им от гледна точка на обществения интерес. Съгласно договорите за концесии
на всеки петгодишен период концесионерът е
длъжен да представи и съгласува инвестиционен план за развитие на дейността и ежегодно
годишен инвестиционен план. От предоставената информация, констативни протоколи и доклади на служителите по извършените проверки
не може да се направи заключение, че този механизъм е използван активно за въздействие.

български летища. Това показва, че осъществената концесионна процедура дава възможност,
тези първокласни компании да осигурят значително финансиране за бързо разширяване на
капацитета на летищата, техническо модернизиране и пълно развитие на потенциала за търговски дейности. Чрез тях в България ще се
развие качеството, разнообразието и надеждността на услугите, които туристите с основание
очакват и България трябва да им осигури. Като
за реализирането и отдаването и на други български международни летища на концесия е
необходимо да се опрости законодателството и
да се създадат реални възможности за развитие
на летищната инфраструктура чрез нейното
поетапно концесиониране. Разбира се в обхвата
на българската държава трябва да се запази
правото да определя летищните такси, което ще
позволи да се създаде нормална практика за
регулиране на нормата на възвращаемост за
концесионера през периода на концесията. Естествено, това не е ново изискване, а стандартна практика за сделки с оператори на инфраструктурни обекти. По този начин летищните такси
винаги ще съответстват на нивото на пътникопотока и свързаните с неговото обслужване
оперативни разходи и инвестиции в инфраструктурата. И така след предоставянето на концесия държавата ще запази регулаторните и
контролните си функции по отношение на летищата, което от друга страна ще задължи държавата да гарантира, че се спазват и изпълняват
изискванията за сигурност и безопасност на
летището и на полетите.
Изводи и препоръки
Съществува все по-голяма потребност да се
създават устойчиви и интегрирани модели на
транспорт, които да отговарят на транспортните
нужди на потребителите по отношение на търсените удобства за прехвърлянето на туристите
от летищата до желаните от тях дестинации, в
контекста на летищната инфраструктура. Осъществяването на координирани действия от
всички заинтересовани страни би довело до
реализирането на транспортни подобрения за
достъпа до българските курорти, особено зимните с характерната за тях изградена пътна
мрежа. За усъвършенстването на въздушната
инфраструктура, респективно услугите, които се
предоставят от нея, следва тя да се планира и
развива успоредно с транспортната система,
което ще допринесе за по-ефективното й функциониране.

4. Възможности пред летищата в България
Проявеният огромен интерес към летище
Варна и Бургас и наличието на голям брой компании, които са част от най-добрите и опитни
международни летищни оператори, са проявили
сериозен интерес да инвестират и управляват
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CONCESSIONING ON THE AIRPORTS IN THE BULGARIA AS AN OPPORTUNITY
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS
Metodi Ivanov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
With this report the author will attempt to present the process of concession of airport infrastructure as an opportunity
to achieve the one balanced development of the regions in the country. The actuality of the topic is associated with indicating principles and concepts of regional development, which are directly related to the sustainable development of the
territory. Also the author will attempt to outline the main directions of development of airport infrastructure, which to present the problems, related to the development of a sustainable development strategy and determine the necessary indicators for this purpose. The main accent will be placed on the prospects and challenges for the integrated development
of the planning regions by achieving a better management and implementation of regional policies established.
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РЕГИОНАЛНИ ДИСПРОПОРЦИИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ В
ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
Мария Рохова
Медицински университет, Варна
Резюме
Добре известен факт е, че между регионите в България съществуват съществени различия по отделни показатели, като най-често се коментират тези, свързани с икономическото развитие. Но наред с тях, са налице и
диспропорции в предлагането на здравни услуги. Целта на настоящия доклад е да се анализира разпределението на ресурсите на здравната система по отделни региони. За обект на изследването са избрани шестте района
за планиране в страната, като за по-голяма прецизност на анализа някои от данните са изследвани и по области.
Разгледани са показатели, свързани с осигуреността на населението с медицински персонал, болнични легла и
лечебни заведения. Използвани са статистически методи (индекс Джини и крива на Лоренц) за анализ на равномерността на разпределението. Регионалното разпределение на ресурсите на здравната система е неравномерно и много често - несъобразено със здравните потребности на населението в съответния регион. Това се
установява както от анализа на данните за регионалната осигуреност с медицински специалисти и болнични
легла, така и от стойностите на коефициента Джини. Последният показва, че най-големи неравенства съществуват при разпределението на специалистите по отделните области в България. Всичко това оказва съществено
влияние върху достъпа на населението до медицинска помощ, а оттам и върху здравословното състояние.
Ключови думи: регион, неравенства, разпределение на ресурси, осигуреност с ресурси, здравна система.
Key words: region, inequity, resource allocation, provision with resources, health system.

JEL: I14.
образователно равнище, местоживеене и т.н.
[16].
Всичко това е тясно свързано с въпросите за
справедливостта при осигуряването на нужната
здравна помощ и справедливото разпределение
на ресурсите в здравеопазването съобразно
здравните потребности на населението. Ресурсите на здравните системи във всички страни са
ограничени в сравнение с търсенето и потребностите от здравни услуги, поради което един от
ключовите въпроси е как да бъдат разпределени, така че да се осигури равнопоставеност и
справедливост в системата. Регионалното разпределение има съществено значение за достъпа до медицинска помощ и равните възможности на населението да използват здравни услуги.
В много държави обаче между отделните региони съществуват значими различия от гледна
точка на предлагането. В някои страни (Италия,
Испания) тези различия се отдават предимно на
децентрализацията в здравеопазването и прехвърляне на отговорностите и правомощията за
организация и финансиране на здравната система към местните власти, при което икономическото развитие на съответната автономна
регионална единица има решаващо значение за
предлагането на услуги на регионално равнище
[13, 17]. Споделя се мнението, че регионални
диспропорции винаги ще съществуват, тъй като
не е възможно напълно еднакво (или по равно)
да бъдат разделени ресурсите (особено свързани със специализираната медицинска помощ)

Увод - неравенствата в достъпа до здравни
услуги и регионалните диспропорции
Равните възможности (или равнопоставеността 1 ) в здравеопазването предполагат равен
достъп (без да се изчерпват единствено с това)
до здравната система за различни индивиди и
групи с еднакви здравни потребности, което
зависи от редица фактори като социоикономически,
географски,
организационни
(свързани със самото функциониране на системата) и др. [12]. Обект на изследване най-често
са неравенствата в достъпа, породени от различните социо-икономически характеристики на
населението и т.нар. „хоризонтална равнопоставеност 2 ” се интерпретира и измерва като зависима предимно от дохода [10, 20, 21]. Освен
поради различията в дохода обаче неравенствата в достъпа се дължат и на редица други
детерминанти като етническа принадлежност,
1

В литературата, посветена на тези теми, се разграничават
понятията „здравни неравенства” (health inequalities) и „неравнопоставеност или несправедливост в здравеопазването” (inequity in health care), като под неравенства обикновено
се разбира различията в здравния статус между индивидите
и различни групи от населението, а неравнопоставеността е
свързана с различните възможности на индивидите и групите да използват здравни услуги [14].
2
„Хоризонталната равнопоставеност” се дефинира като
ситуация, при която хора с еднакви здравни потребности
получават еднакви здравни услуги (или равни възможности
да ползват здравни услуги), докато „вертикалната равнопоставеност” се отнася до различна здравна помощ за хора с
различни нужди [15].
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между различните географски области [18].
Въпреки това обаче се правят опити да се определят критериите за справедливо разпределение, които да сведат неравенствата между регионите до минимум. Обикновено тези критерии
се основават върху връзката между различни
характеристики на населението и използването
на здравни услуги в опит да се определят
здравните потребности на регионално равнище
[19].
В
България
различия
в
социоикономическото развитие съществуват между
отделните райони на планиране, между областите и общините, включени в техния състав.
Значими неравенства се наблюдават и в здравното състояние на населението в различните
области и най-вече между населението, живеещо в градовете и това – в селата [1]. Целта на
изследването е да се анализира регионалното
разпределение на ресурсите на здравната система в България и на тази основа да се изведат
някои аспекти на съществуващите неравенства
в достъпа до здравни услуги в страната от гледна точка на тяхната географска обусловеност.
За обект са избрани шестте района на планиране, като за част от показателите анализът е
допълнително прецизиран и по области. Във
връзка с целта са изследвани осигуреността със
здравни професионалисти по отделни райони и
разпределението на лечебни заведения и болнични легла в страната, като са приложени ста-

тистически методи за анализ на разпределението (индекс Джини и крива на Лоренц). Използвани са материали на Националния статистически
институт (НСИ), Националния център по здравна информация (НЦЗИ), Министерство на здравеопазването (МЗ) и Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).
Регионално разпределение на ресурсите в
здравната система в България
Проблемът с разпределението на човешките
ресурси в здравната система в България съществува отдавна и е определен като една от
основните причини за неравенствата в достъпа
до здравни услуги между отделните райони и
области [2, 3]. Недостигът на медицински специалисти е особено ярко изразен в някои части
на страната. Различия в осигуреността с медицински специалисти се наблюдават между
шестте района на планиране (табл. 1), като найниска е осигуреността с лекари в Северен централен район, а със специалисти по здравни
грижи – в Югоизточния район. В посочените
райони няма медицински университет и университетски болници, което е една от причините за
недостига на медицински персонал и значително по-ниската осигуреност от средната за страната. Подобно е разпределението на общопрактикуващи лекари (ОПЛ), които имат важно значение за достъпа до специализирана медицинска помощ.

Табл. 1. Осигуреност с медицински специалисти по райони на планиране, 2010 г.
Сев.зап.
Северен
Сев.изт.
Югоизт.
Югозап.
Южен
Средно за
район
центр.
район
район
район
центр.
страната
Лекари на 10 хил. ду38,99
29,79
37,41
32,13
39,38
34,54
37,31
ши
ОПЛ на 10 хил. души
6,82
5,39
6,55
6,15
6,68
6,17
6,34
Брой население на 1
1466
1856
1526
1627
1497
1620
1576
ОПЛ
Лекари по дентална
медицина на 10 хил.
6,66
6,67
7,02
6,78
10,09
10,27
8,47
души
Специалисти
по
здравни грижи на 10
65,31
57,27
60,15
56,71
62,75
60,29
63,25
хил. души
Показатели

Източник: НСИ. Медицински персонал на 31.12. по статистически райони и области. Собствени изчисления.

Значително по-ясно изразени обаче са различията между 28-те области в България, при
които осигуреността с медицински персонал
варира много по-съществено. При средна стойност за страната 37,31 лекари на 10 000 души от
населението, осигуреността по области през
2010 г. се движи в границите от 24,80 в област
Разград до 47,07 в област Варна [9]. При ОПЛ
вариациите са по-малки – от 4,56 на 10 000 души в област Кърджали до 7,47 в област Плевен
през 2010 г. [7]. Сред областите с най-ниска

осигуреност с лекари (включително и ОПЛ) са и
Ямбол, Силистра, Бургас, Добрич, Търговище,
Благоевград, а тези с най-висока осигуреност са
областите, в които има медицински университет
(факултет) и съответно университетски лечебни
заведения – София-град, Пловдив, Плевен,
Варна и Стара Загора.
В разпределението на лечебните заведения
за извънболнична и болнична помощ също се
наблюдават съществени различия между районите (табл. 2). Като цяло в България средният
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брой на болнични легла е съизмерим с този в
Европейския съюз, но те са разделени в значително по-голям брой болници в сравнение с
този в страните на Съюза. По отношение на
показателя болнични легла на 10 000 души от
населението районите в България са сравнително близки, с изключение на Североизточния
район, който значително отстъпва от останалите, както и от средната стойност за страната.
Лечебните заведения за болнична помощ са
концентрирани предимно в Югозападна и Южна
Показатели

централна България (с близо 50% от броя на
болниците). Областите Шумен, Добрич, Варна и
Търговище, влизащи в състава на Североизточния район са сред тези с най-малък брой болнични легла в страната, като област Шумен е с
най-ниска осигуреност в България за 2009 г. –
36,84 легла на 10 000 души от населението [6].
На противоположния край по този показател се
намират областите София-град, Кюстендил и
Ловеч със съответно 74,26, 82,36 и 83,62 болнични легла на 10 000 души.

Табл. 2. Избрани показатели за районите в България, 2010 г.
Сев.зап. Северен Сев.изт.
Югоизт.
Югозап.
Южен
район
центр.
район
район
район
центр.
на
64,90
63,82
49,92
63,25
69,22
66,82

Болнични
легла
10 000 души (2009 г.)
Болнични лечебни заведения
Лечебни заведения за
извънболнична помощ
Други лечебни заведения

Общо за
страната
66,68

40

40

38

51

94

69

346

164

214

271

233

375

342

1613

28

36

24

21

45

29

183

Източник: НСИ. Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области. Легла в лечебните заведения
за болнична помощ на 31.12. Собствени изчисления.

Джини за дискретно разпределение, изчислен
въз основа на данните за брой лекари (общо и
за някои специалности) и брой болнични легла
на 10 000 души от населението по области, подредени по възходящ ред.
Фигура 1 показва разпределението на лекарите по области, като са съпоставени кумулативните дялове на лекарите с кумулативните
дялове на населението в 28-те административни области в България. Индексът Джини е 0,11.
Въпреки че стойността му не е много висока, тя
показва неравномерното разпределение на лекарите, съобразно броя на населението, а кривата на Лоренц идентифицира отклонението от
идеалното разпределение (представено от 45градусовата линия на графиката).
При анализа на разпределението на лекарите в страната важно значение има и разграничаването на отделните нива на медицинска помощ – първична и специализирана. ОПЛ са
ключов елемент в системата, от които зависи до
голяма степен достъпът на населението до
здравни услуги. Индексът Джини за ОПЛ е 0,07,
което показва по-малко неравенства в разпределението им по области в сравнение с общото
разпределение на лекарите в България. Тук
обаче не са отчетени различията в достъпа до
първична медицинска помощ между селските и
градските региони. При интерпретацията на този
показател е необходимо да се вземе предвид
фактът, че в селските региони се наблюдава
значителен недостиг на ОПЛ. По данни на НСИ
за 2009 г. в България има общо 3 438 населени

При лечебните заведения за извънболнична
помощ предимство отново има Югозападна и
Южна централна България, докато в Северозападния район броят им е близо два пъти понисък (табл. 2). Имайки предвид, че преобладаващата част от извънболничната помощ е в
частния сектор, може да се търси връзка между
икономическото развитие на съответния район и
концентрацията на лечебни заведения в него.
Измерване на неравенствата в разпределението на ресурсите на здравната система
За измерване на неравенствата при разпределението на ресурсите в здравната система
могат да се използват различни индекси като
индекса Робин Худ, индекса Аткинсон, децилни
коефициенти, коефициента на Шутц, като един
от най-известните е индексът Джини, който показва общото равнище на неравномерното разпределение [11]. Във връзка с определяне на
неравенствата се използват и кумулативни измерители, които подреждат индивидите или
групите според съотношението на някакво предимство, благо или ресурс (най-често доходът),
позволявайки да се определи делът от населението, който притежава някаква част от общата
стойност на съответните блага. Графично това
се представя чрез кривата на Лоренц.
За целите на изследването са избрани индексът Джини и кривата на Лоренц, с които е
характеризирано разпределението на някои от
ключовите ресурси в здравната система – лекари и болнични легла. Използван е индексът
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от 1 425 в София-град до 2 414 в област Кърджали (областта с най-голям брой населени
места с население под 500 души) [4]. Недостигът на ОПЛ в селските региони съществено затруднява достъпа на населението, като някои помалки населени места са посещавани от лекар
само веднъж седмично.

места с население 639 297 души или средно 186
души в населено място. За обслужването на
тези населени места са необходими 426 ОПЛ
(при практики от 1 500 лица), като всеки от тях
трябва да обслужва по 8, а някои и по 9 населени места [5]. През 2010 г. средният брой пациенти на една практика за първична медицинска
помощ (или на един ОПЛ) варира значително –

Кумулативни дялове на лекарите, %

100

80

60

40

20

0
0

20

40

60

80

100

Кумулативни дялове на населението, %

Фиг. 1. Крива на Лоренц за разпределението на лекарите по области

Докато при разпределението на първичната
медицинска помощ по области не се установяват значими неравенства, използвайки индекса
Джини, то ситуацията при специализираната
медицинска помощ е различна. Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за
смъртността в страната и наличието на специалисти има важно значение за удовлетворяване
на здравните потребности на населението. Осигуреността с кардиолози, например, варира от
0,22 на 10 000 души от населението в област
Перник до 2,37 в област Плевен [7]. Индексът
Джини за разпределението им е 0,23, което показва наличието на големи неравенства между
областите в България.
Освен медицинския персонал (по видове и
специалности) важен показател за ресурсите на
здравната система е броят на болничните легла, който до известна степен е свързан и с броя
на лечебните заведения за болнична помощ в
страната. Осигуреността с легла в различните
райони определя достъпа на населението до
болнична помощ, въпреки че това не е единственият фактор, който оказва влияние. В България разликата между областите с най-малко
легла на 10 000 души от населението и тези с
най-голям брой е над 2 пъти. В първата група
попадат Шумен, Хасково и Ямбол с осигуреност
съответно – 36,84; 38,57 и 40,02 на 10 000 души

през 2009 г. при средна за страната 66,68. В
областите Кюстендил и Ловеч болничните легла
са най-много на глава от населението – съответно 82,36 и 83,62 на 10 000 [6]. Неравенствата
в разпределението на болничните легла в страната са подобни както при разпределението на
лекарите, като стойността на индекса Джини е
0,12. Сходството на стойностите на двата индекса до известна степен е предпоставено от
неравномерното разпределение на лечебни
заведения в страната (включително и на тези за
болнична помощ), като най-голяма е концентрацията им в университетските центрове и съответно при тях осигуреността с медицински персонал е и най-голяма.
Заключение
Ресурсите на здравната система са разпределени неравномерно между районите и областите в България. Това се установява както чрез
анализ на данните за регионалната осигуреност
с медицински специалисти и болнични легла,
така и чрез прилагането на статистически методи. Индексът Джини показва, че най-големи
неравенства съществуват при разпределението
на специалистите в отделните области в България. В големите градове (София, Пловдив, Варна и Плевен), които са и университетски центрове, са концентрирани лечебните заведения за
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специализирана доболнична помощ и болниците, както и по-голяма част от медицинския персонал. Това предполага, че в по-малките и отдалечени населени места в страната населението среща затруднения при достъпа до специализирана медицинска помощ, а в някои дори и
до първична медицинска помощ.
Регионалните диспропорции се дължат на
редица причини. До известна степен те са исторически обусловени и свързани с екстензивното
развитие на системата до началото на 90-те
години. Липсата на съществени промени в болничните структури, както и липсата на целенасочена и последователна политика за разпределение на ресурсите съобразно потребностите
през последните 20 години задълбочават наследените диспропорции. Имайки предвид големия дял на потребителските („кешови”) плащания във финансирането на системата, може да
се търси връзка и между социо-икономическото
развитие на даден регион и предлагането на
здравни услуги в него. Не на последно място
атрактивността на отделните райони и области
за медицинските специалисти се определя от
възможностите за специализация и повишаване
на квалификацията. Независимо от причините
обаче наличието на регионални диспропорции
при разпределението на ресурсите на здравната система води до различия в достъпа до
здравни услуги.
От една страна неравнопоставеността в достъпа е предпоставка за неравенства в здравното състояние на населението, но от друга страна при разпределението на ресурсите по региони е важно да се вземат предвид различията в
нуждите от здравна помощ. Броят на населението до известна степен идентифицира потребностите, които може да възникнат, но може и да
не е напълно показателно за реалните нужди,
особено ако заболеваемостта варира между
отделните региони. Това налага необходимостта от определяне на показатели, измерващи поточно потребностите на населението и на тяхна
основа да се прецизира разпределението на
ресурсите на здравната система по области и
райони в страната.
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REGIONAL IMBALANCES IN RESOURCE ALLOCATION IN BULGARIAN HEALTH
SYSTEM
Maria Rohova
Medical University, Varna, Bulgaria
Abstract
Well known fact is that important differences between the regions in Bulgaria exist. The disproportions in economic
status and development are the most commented. But moreover, there are essential imbalances in supply of health
services. The purpose of the paper is to analyse the allocation of health system’s resources in the different regions. Object of the research are the six planning regions in the country and 28 districts. The examined indicators are related to
the provision with medical staff, hospital beds and healthcare establishments. Statistical methods (Gini index and Lorenz
curve) are used to analyze the uniformity of distribution. Resource allocation in the territorial units (planning regions,
districts) in the health system is uneven and not in line with the health needs of population. The analysis of provision with
medical specialists and hospital beds, and the values of the Gini coefficient show significant regional imbalances. The
latter indicates that the greatest imbalances exist in the distribution of specialists in different areas in Bulgaria. All this
influences the population’s access to health care, as well as the health status.
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МОДЕЛИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР В СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Зорница Стоянова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В страните от ЕС прилагането на подхода ЛИДЕР и организацията на дейността на МИГ се осъществява под
най-разнообразни форми. Въпреки това могат да се определят три основни модела по прилагането на ЛИДЕР,
които в настоящия момент се използват от държавите-членки в рамките на Ос Лидер. Целта на доклада е да се
анализират модели по приложението на подхода ЛИДЕР и формите на организация на местните инициативни
групи, като на тази база се правят обобщени изводи за прилагането на подхода ЛИДЕР и организацията на МИГ
в страните от ЕС. В първата част на доклада са дефинирани моделите по прилагането на подхода ЛИДЕР в
страните от ЕС. Втората част на доклада съдържа обобщени изводи за дефинираните модели по приложението
на подхода ЛИДЕР и формите на организация на местните инициативни групи.
Ключови думи: местни инициативни групи, ЛИДЕР, модел, подход.
Key words: local active groups, LEADER, model, approach.
JEL: R58.

Различията по отношение на правата и отговорностите, които са делегирани на местните
партньорства, на управленските задачи, които
могат да бъдат поставени на местните инициативни групи (МИГ), на системите на контрол,
които осъществява Управляващия орган по отношение на поставените задачи са причина в
страните от ЕС прилагането на подхода ЛИДЕР
и организацията на дейността на МИГ да се
осъществява под най-разнообразни форми.
Въпреки това могат да се определят три основни модела по прилагането на ЛИДЕР, които в
настоящия момент се използват от държавитечленки в рамките на Ос Лидер. Първият модел
може да се определи като модел с децентрализация при подбора на проекти. При него, МИГ
имат отговорност само по подбора на проектите.
Вторият модел е модел с децентрализацията
при избора на проекти и отговорност за плащане, т.е. МИГ имат отговорност по отношение на
подбора на проектите и задължения при изплащането на средствата. Третият модел е модел,

при който има децентрализация при одобрението на проектите и МИГ са отговорни за подбора
и одобрението на проекти, както и за извършване на плащанията.
Целта на доклада е да се анализират модели
по приложението на подхода ЛИДЕР и формите
на организация на местните инициативни групи,
като на тази база се правят обобщени изводи за
прилагането на подхода ЛИДЕР и организацията на МИГ в страните от ЕС.
Първият модел е най-често използваният в
държавите-членки. Той се прилага в 19 от тях
като Австрия, Чехия, Германия, Дания, Естония
и др. Вторият модел се използва в 4 държавичленки и третият модел се прилага в 12 държави държавите-членки. В някои от държавите –
членки има приложение едновременно на два от
посочените модели в зависимост от региона.
На табл. 1 е посочено разпределението на
държавите-членки в зависимост от използвания
модел.

Табл. 1. Разпределение на държавите – членки в зависимост от използвания модел по прилагането на
подхода ЛИДЕР
Първи модел
Втори модел
Трети модел
Австрия, Чехия, Германия, Дания, Есто- райони на Белгия, Люк- Португалия, България, райони в
ния, райони на Испания, Финландия, ра- сембург, Обединено крал- Белгия, райони в Италия, Малта,
йони на Италия, Литва, Латвия, Холандия, ство (Уелс)
Гърция, Ирландия, Испания, УнгаПолша, Румъния, Швеция, Словения,
рия, Обединено кралство (ШотланСловакия, Обединено кралство
дия), Франция

Моделът с децентрализация на избора на
проекти на ниво МИГ може да се разглежда като
„базов модел”, като той изисква минимална отговорност на локално ниво. При него МИГ има
практическата отговорност за изпълнение на
стратегията за местно развитие. Повечето от

управленските задачи се извършват на местно
ниво. Управляващият орган има отговорността
за ефективното и коректно управление. МИГ не
взема участие в официалното одобрение на
проекта и плащанията на бенефициентите. Този
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модел се характеризира с относително по-малка
административна тежест за бенефициентите.
При този модел МИГ е отговорна за генериране, оценка и подбор на проекти, след което ги
представя на Управляващия орган или друг
изпълнителен орган. Тя има задължение по
формалното одобрение на проектите и издаването на последващо разрешение. Чрез МИГ се
осъществяват задачи като изработване на покани и определяне на местни критерии за подбор,
публикуване на разговорите, приемане на заявления, оценка на проектите. Едновременно с
това МИГ осъществява класиране на проектите,
изработване на окончателен списък на избраните проекти, които да бъдат предложени на Управляващия орган, включително определяне на
размера на подкрепата, както и мониторинг на
изпълнението на стратегията (включително мониторинг на реализацията на избрани проекти) и
оценка на стратегията.
Плащанията се извършват от Разплащателната агенция, което намалява рискът за местната инициативна група, ако проектът не успее да
бъде реализиран. Едновременно с това МИГ
има относително по-малко чувство за собственост по отношение на стратегията си за местно
развитие и по-малко контрол над изпълнението
на проекта, ако не са възложени задачи по отношение на контрола. Във връзка с финансирането са възможни два варианта. Първият вариант е, когато решението за плащане се изпраща
едновременно на бенефициента и на МИГ. Вторият вариант е, когато решението за плащане
се изпраща само на бенефициента. Използването на първия вариант позволява на МИГ да
наблюдава напредъка, постигнат в изпълнението на проектите и изпълнението на стратегията,
докато вторият не дава тази възможност.
Предимствата при първият модел по прилагане на подхода ЛИДЕР са свързани с това, че
МИГ може да се съсредоточи повече върху развойна дейност, има по-малък риск, особено ако
проектът не успее, а недостатъците на този
модел са свързани с това, че МИГ имат помалко чувство на собственост по отношение на
стратегията си за местно развитие, разполагат с
по-малко контрол над изпълнението на проекта,
ако не са възложени задачи по отношение на
контрола. Едновременно с това някои от недостатъците са свързани с наличие на допълнителни административни затруднения като е възможно оценката и одобряването на проектите
да отнеме повече време, а изборът на проектите може да бъде ограничен от финансовите
процедури или от проверките за допустимост.
В Чехия и Финландия се използва първият
модел по прилагане на подхода ЛИДЕР. В тези
страни, регионалните офиси на министерството

на земеделието са силни и самостоятелни единици, които в редица случаи не са съгласни с
предложенията на МИГ. Във Финландия функционира ефективно Междусекториален комитет
по политика за развитие на селските райони.
Той се явява обединяващо звено между различни министерства за подготовката на решения по отношение на оценка на въздействието
върху селските райони на различните секторни
политики. Звеното, поддържащо програмата
ЛИДЕР подпомага изграждането на мрежи, обучения, осигуряване на информация и други услуги за МИГ. Ролята на общините е най-силно
изразена във Финландия, където те осигуряват
около 20% от публичните фондове за МИГ. В
допълнение към тези организации, органите
свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР в
различните страни са формирали различни комитети за мониторинг и работни групи с цел да
се проследят резултатите вследствие реализирането на подхода и да се подобрят техниките
по прилагането му. Понякога тези групи са тематично насочени, фокусиращи се върху индикаторите на програмата. Например МИГ и техните
проекти са подложени постоянно на счетоводни
одити или административни проверки, осъществявани от органи на различните административни нива.
На фиг. 1 е представено администрирането
на програма ЛИДЕР в Чехия и Финландия и
връзките между някои от основните институции.
Въпреки сходството на модела, действителното
функциониране на администрацията се различава в известна степен в двете страни, което
показва, че ЛИДЕР може да функционира в рамките на различни административни процедури.
Звено поддържащо
ЛИДЕР

Министерство на
земеделието
Регионални офиси
на Министерството
на земеделието
Местни инициативни
групи

Междусекториален
комитет по
развитие на
селските райони

Общини

Проекти на Местни
инициативни групи

Фиг. 1. Администриране на програма ЛИДЕР в
Чехия и Финландия

Според изследване [4], направено по отношение на европейските практики при организация на местните партньорства, начините, по
които е организирана дейността на МИГ в страни, попадащи в първия модел по прилагането на
ЛИДЕР са следните:
- Във Великобритания, организацията на
местните партньорства е свързана с

165

МОДЕЛИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

представяне на всички местни заинтересовани лица в една асоциация. Целта на
партньорството е равномерно разпределение на субсидиите по програма ЛИДЕР. МИГ е учредена като частна компания с ограничена отговорност. В рамките
на партньорството се разграничават тематични направления в областите на
селски туризъм, селско стопанство, средства за масова информация, техническо
обезпечение и обучение, околна среда и
условия на живот.
- Организацията на МИГ в Австрия се характеризира с формиране на ядро от активни местни жители, като дейността на
партньорството се представя като отдалечени концентрични кръгове от центъра.
Първият кръг се състои от 4 лица, основатели на асоциацията и отговорни за
нейното управление и координация. Членове на втория кръг са 20 души, които отговарят за разпределението и използването на обществените средства, като основни цели са повишаване на стандарта
на живот на населението и устойчиво
развитие на селския район. Третият кръг
включва местни активни лица, които работят целенасочено за реализиране на
целите на асоциацията.
- В Швеция организацията на партньорствата се характеризира с формиране на
малки групи за местно развитие, които
заместват отсъстващите обществени организации в страната, създадени т. нар.
„групи за местно селско развитие”, като
средно в групата има по 20 лица, основно
доброволни членове. В тези групи се обсъждат разпределение на регионални
фондове и перспективите за приложение
на различни проекти за развитие.
При вторият модел по прилагане на подхода
ЛИДЕР, който се характеризира с децентрализация на избора на проекти и плащане на бенефициентите, към определените основни задачи
в рамките на предишния модел, които имат МИГ
се добавя и задължението им за извършване на
плащанията. МИГ е отговорна за подбора на
проекти, получаване на исканията за плащане и
изплащане на средства на бенефициентите.
Това позволява на местните инициативни групи
да имат относително по-голям поглед по отношение на бенефициентите и да се намали времето за извършване на плащанията. Контролът
по отношение на проектите може да бъде извършван от Разплащателната агенция, но е
възможно и да бъде делегиран на МИГ. Някои
от ограниченията на този модел са свързани с
това, че може да се окаже трудно да се намери

организация на местно ниво, готова да действа
като орган с необходимия капацитет, за да се
въведат необходимите системи за управление и
отчетност. Едновременно с това за МИГ съществува рискът свързан с възвръщаемостта на
направените разходи, тъй като тя е отговорна за
изразходването и отчетността на средствата от
фондовете на ЕС.
Предимствата при втория модел по прилагане на подхода ЛИДЕР са свързани с това, че
МИГ имат по-голям поглед към бенефициентите
и се намалява времето за извършване на плащанията. Недостатъците са свързани освен с
невъзможността в някои случаи да се намери
организация на местно ниво готова да действа
като отговорен орган с необходимия капацитет,
за да се въведат необходимите системи за управление и отчетност, но и повечето администрация, включваща и повече персонал, както и
по-високото ниво на риск, тъй като МИГ е отговорна за изразходване и отчетността на средствата от фондовете на ЕС.
Този модел се използва в Белгия (Валония),
Люксембург и Обединеното кралство (Англия и
Уелс), където се извършва плащане от МИГ към
бенефициента. В Уелс, МИГ може да направи
плащания към бенефициентите на местно ниво
и след това да подаде иск към уелското правителство за възстановяване на средствата.
При третия модел, характеризиращ се с децентрализация при одобрението на проектите,
МИГ е отговорна за оценката, подбора и одобряването, както и издаване и предоставяне на
уведомлението на бенефициентите. Основна
отличителна черта на модела е, че правното
задължение към бенефициентите се извършва
от МИГ (издаване на писмото за отпускане на
средства). МИГ трябва да е юридически отговорен орган или да определи такъв орган, на който
ще е делегирана отговорност от Управляващият
орган. Управляващият орган остава отговорен
за ефективното и коректно управление. При
този модел на прилагане на подхода ЛИДЕР,
МИГ имат по –голям поглед към бенефициентите, а партньорите на МИГ имат относително поголяма съпричастност по отношение на стратегиите за развитие. При него се осъществява полесна координация между проектите, а времето
за оценка и одобряване на проектите се намалява. Това е моделът, при който се създава
надежден механизъм за децентрализирано прилагане на интегрирани, многосекторни програми
за развитие. Както и при вторият модел може да
възникнат трудности да се намери организация
на местно ниво, която да е с необходимия капацитет за въвеждане на необходимите системи
за управление и отчетност, а за МИГ съществу-
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ва риск по отношение на отчетността на средствата от фондовете на ЕС.
В рамките на този модел могат да бъдат определени два варианта за извършване на плащането към бенефициентите. При първият вариант, плащането към бенефициента се извършва от Разплащателната агенция. Този вариант
се прилага в Малта, Португалия, България, Белгия (Фландрия), Италия (Абруцо, Базиликата,
Калабрия, Емилия Романя, Пулия, Сардиния,
Сицилия, Тоскана, Тренто, Кампания и др.). В
Малта МИГ информира Управляващия орган за
своето решение и след проверка на необходимите документи, МИГ може да публикува резултатите и да уведоми бенефициента.
В България след проверката на Разплащателната агенция за съответствие, МИГ уведомява всички кандидати за резултатите от оценката и подписва договори с одобрените кандидати. МИГ подава копие от подписаните договори на Разплащателната агенция.
Частична децентрализация на одобрение на
проектите се осъществява във Франция, където
договорите с бенефициентите се подписват от
Управляващият орган и от МИГ. В Унгария
одобрението се извършва от Управляващият
орган, а писменото решение, за да се информира бенефициента се изготвя от МИГ. Това писмено решение съдържа също така и размера на
подпомагане. МИГ оказва подкрепа на бенефициентите при подготовка на проекта и подготвяне на документите за кандидатстване.
При втория вариант за плащане към бенефициента, то се осъществява от МИГ. Този вариант се прилага в Гърция, Ирландия, повечето
райони на Испания, Обединеното кралство
(Шотландия). В Гърция, Управляващият орган
проверява допустимостта на проектите, като
подписването на договора се осъществява
между МИГ и бенефициента. Разплащателната
агенция кредитира МИГ с авансово плащане,
МИГ прави административни проверки и изплаща на бенефициентите средствата. Управляващият орган осъществява процедурата по надзора.
Може да се направи обобщението, че предимствата при третия модел по прилагане на
подхода ЛИДЕР са свързани с това, че МИГ
имат по-голям поглед към бенефициентите,
партньорите на МИГ имат по-голяма собственост по отношение на стратегиите за развитие.
Едновременно с това се позволява по-голяма
автономност по отношение на това, за какво да
бъдат проектите и как да се използват средствата и по-лесно се осъществява координацията
между проектите, като се намалява времето за
оценка и одобряване проекти. По отношение на
недостатъците може да се обобщи, че е трудно

да се намери организация на местно ниво готова да действа като отговорен орган с необходимия капацитет, за да въведат необходимите
системи за управление и отчетност, налице е
повече администрация, включваща повече персонал и по-високото ниво на риск, тъй като МИГ
е отговорна за изразходване и отчетността на
средствата от фондовете на ЕС.
В испанските райони се използват различни
финансови схеми: МИГ плаща на бенефициентите, и след това Разплащателната агенция
плаща на МИГ или Разплащателната агенция
плаща на МИГ, която след това превежда сумата на бенефициента (Мурсия).
Администрирането на ЛИДЕР в Ирландия е
аналогично на модела описан за Чехия и Финландия. В Ирландия, МИГ имат възможност за
пълно вземане на решения в рамките на своя
бюджет. От 2003 г. в Ирландия е създадено
Министерство за развитие на селските райони и
Общност управляваща програмата ЛИДЕР.
Начините, по които е организирана дейността
на МИГ в страни, попадащи в третия модел по
прилагането на ЛИДЕР са следните [4]:
- В Португалия организацията на местните
партньорства е представена от структурирано общество, взаимодействащо с
местните власти, привличащо в своя състав допълнителни членове. МИГ е неправителствена асоциация, като тя функционира с цел подпомагане на традиционни
селскостопански дейности. В партньорството участват 75 лица, разпределени в 9
тематични групи, като се сформира консултативен съвет по всяка програма.
Селският район включва 5 общини, като
на територията на всяка от тях са сформирани неформални „местни подгрупи”.
- Организацията на МИГ във Франция се
базира на партньорство, възникващо в
резултат на широка мобилизация на местното население. При модела на местно
партньорство във Франция, са формирани многочислени работни групи (около 30
бр.), които съставляват т. нар. „Обществено обединение по взаимодействие в
селската общност”. Делегати от посочените работни групи имат възможност да
участват в процеса на разработване на
политиката за развитие на района в рамките на т. нар. „Генерална селска асамблея”. Броят на партньорите, изпълняващи различни функции в работните групи
е от 300 до 500 човека.
- В Ирландия се формира локално партньорство от представители на основното
местно производство (фермери), обхващащо в последствие и другите отрасли
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на икономиката. В типични селскостопански райони, кооперации на фермерите се
явяват единствените местни структури,
разполагащи с необходимата финансова
и организационна обезпеченост за участие в местното развитие. По тази причина такива фермерски кооперации съставляват ядрото на местното партньорство в Ирландия, като в последствие обхващат и предприемачи и от другите отрасли на икономиката.
На базата на дефинираните модели по приложението на подхода ЛИДЕР и формите на
организация на местните инициативни групи
могат да бъдат направени следните обобщени
изводи:
- Прилагането на подхода ЛИДЕР и организацията на МИГ в страните от ЕС се
различава в зависимост от делегираните
права и отговорности на МИГ за подбора,
одобрението на проектите и извършване
на плащанията към бенефициентите.
- Различия се откриват по отношение на
поставените задачи и системите за контрол, които се прилагат от Управляващия
орган, което показва, че подходът ЛИДЕР
може да функционира в рамките на различни административни процедури.
- Сходството при трите модела по прилагането на подхода ЛИДЕР в страните от

-

ЕС се изразява в поемане на отговорността от МИГ при подбора на проектите.
Различия се откриват по отношение на
отговорността на МИГ за одобряването
на проектите и извършване на плащанията към бенефициентите.
Организацията на местните партньорства, действащи в селските райони на ЕС е
различна в отделните страни и се определя от спецификите на конкретния селски район, конкретните проблеми, които
следва да бъдат разрешени, установените до момента форми на сътрудничество
в района, числеността на населението и
др.
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APPLYING MODELS OF THE LEADER APPROACH IN EU
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The implementation of the Leader approach and organization of the LAG in the EU is carried out under different
forms. However, it could be defined three basic models for the implementation of the LEADER, who is currently being
used by member states under the Leader axis. The purpose of the paper is to analyze models of applying the Leader
approach and forms of organization of local action groups, and on this basis to make generalized conclusions about
implementation of the LEADER approach and organization of the local active groups in the EU. In the first part of the
paper are defined models for the implementation of the LEADER approach in the EU. The second part of the paper contains general conclusions about defined models of the implementation of the Leader approach and forms of organization
of local active groups.
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Разработката анализира видовете програми и мерки за насърчаване на заетостта в България и предлага класификация според определени критерии, отчитащи тяхната ефективност. При анализа са взети под внимание
тенденциите в развитието на пазара на труда в национален, европейски и световен мащаб в условията на глобална икономическа криза и са обособени някои възможни решения на проблема с нарастващата безработица.
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JEL:
расли. Търсят се решения за ограничаване на
емиграцията, стимулиране на емигрантите към
завръщане в родните държави и насърчаване
на предприемачите да задържат наетата работна ръка. Заделят се допълнителни финансови
средства за противодействие на кризата.
Неблагоприятните тенденции на пазара на
труда в ЕС с пълна сила се отнасят и за България, където започна процес на закриване на
редица големи предприятия и страната е изправена пред опасността чувствителна част от заетото население да остане без препитание. В
условията на безпрецедентната финансова и
икономическа криза в световен мащаб, възможностите за развитие, растеж и разкриване на
нови работни места ще бъдат силно лимитирани за българските организации.
Целта на настоящия материал е да се изясни
същността на елементите на активната политика за насърчаване на заетостта, които осигуряват надеждна защита на безработните по време
на криза.
Задачите пред разработката са следните:
- Да се изясни спецификата на пазара на
труда и проблемите, породени от икономическата криза.
- Да се изясни ролята на активната политика на пазара на труда за решаване на
проблемите с нарастващата безработица.
- Да се дадат препоръки за подобряване
на досега предложените мерки за намаляване на негативните ефекти от кризата.

Увод
В условията на световна икономическа криза,
следваща период на критичен недостиг на квалифицирани кадри, отговарящи на изискванията
на новата икономика, основана на знанието,
изборът на мерки и програми на труда трябва
да бъде насочен към рекрутиране и задържане
на най-добрите кадри и осигуряване на конкурентоспособност на безработните, така че в
последващ период на възход на икономиките да
им се осигури заетост и професионална реализация.
Европейската икономическа общност е един
от най-големите и развити пазари на труда в
света. За него са характерни както множество
специфични характеристики на националните и
регионални пазари на труда, така и определяща
обща политика на Общността за въздействие
върху проблемите на безработицата и развитието на човешкия ресурс в отделните страничленки. Националните и регионални специфики
следва да бъдат изучавани и отчитани за поефективно прилагане на инструментите на Европейския съюз (ЕС) за влияние върху пазара
на труда.
През настоящия период сме свидетели на
твърде противоречиви тенденции в развитието
на пазара на труда на територията на общността, като световната икономическа криза изключително задълбочава проблемите за заетостта
и безработицата. Докато в началото на 2008
година се говори за недостиг на високо и нискоквалифицирана работна ръка и политиката на
ЕС е ориентирана към включване на повече
лица в трудоспособна възраст във водещите
отрасли на икономиката, то към началото на
2009 г. се наблюдават напълно противоположни
процеси. Световната икономическа криза поставя европейските правителства и работодатели
пред нечуван спад в редица икономически от-

1. Икономическа криза и пазар на труда
Настъпващите радикални промени на пазара
на труда в страната и в ЕС като цяло, налагат
търсенето и прилагането на качествено нови
подходи при управлението на пазара на труда.
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Политиката за насърчаване на заетостта намира проявление в две основни насоки – пасивна и активна политика на пазара на труда.
Пасивната политика е свързана с изплащането на обезщетения за безработица на лицата,
имащи това право, регистрирани в дирекциите
„Бюро по труда” по местоживеене.
Активните политики на пазара на труда
(АППТ) включват мерки като посредничество за
намиране на работа, обучение, субсидии за
работна заплата и /или осигурителни вноски за
сметка на работодателя, насочени към частния
сектор и директно създаване на работни места в
публичния сектор [7].
Според някои изследователи (Jochen Kluve)
[7] най-важните категории АППТ в европейските
държави и в частност в България са:
1. квалификационни курсове, които обхващат всички мерки повишаващи качеството на човешкия капитал;
2. схеми за насърчаване на частния сектор,
като субсидии за трудово възнаграждение и грантове за стартиране на собствен
бизнес;
3. програми за директно създаване на заетост, намиращи приложение в публичния
сектор;
4. услуги и санкции - категория, обхващаща
всички мерки, целящи повишаване на
ефективността при търсенето на работа,
като консултиране и мониторинг, трудово
посредничество и съответните неустойки,
които се налагат в случай на неспазване
на изискванията.
Важно е да се отбележи, че в отделните
държави на ЕС някои програми за реализация
на АППТ са насочени към специфични целеви
групи на пазара на труда, с подчертан рисков
характер. Особено внимание се обръща на решаването на проблемите, свързани с младежката безработица и безработицата сред лицата с
увреждания.
В България, според закона за насърчаване
на заетостта (ЗНЗ) насърчаването на заетостта
чрез програми и мерки може да се обособи в
няколко основни групи дейности:
1. Посреднически услуги по заетостта,
включващи:
- информиране и/или консултиране на
търсещите работа лица и на работодателите;
- психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
- насочване към подходящи програми и
мерки за заетост и обучение;
- насочване към обучение на възрастни;

Досега практиката не е предполагала търсенето
на подобен тип кризисни решения. Основните
тенденции на пазара на труда, които следва да
се отчетат в настоящата ситуация, при търсенето на ефективни антикризисни решения, могат
да се класифицират в две основни групи [6]:
Първа група – тенденции, продължаващи
своето развитие от преди периода на глобалната икономическа криза. Тук могат да бъдат причислени неблагоприятните тенденции, свързани
с: а) демографските процеси в общността и поконкретно - намаляване на населението в трудоспособна възраст; б) увеличаване на мобилността на работещите; в) неравнопоставеното
включване на жените на пазара на труда; г)
младежката безработица; д/неравностойното
участие на малцинствените групи на пазара на
труда и др.
Втора група - тенденции, пряко свързани с
настъпването и развитието на финансовата
криза, която прераства в обща икономическа
криза. Това са тенденциите за значително нарастване на общата безработица, недостиг на
работни места, необходимост от ограничаване и
затваряне на пазара на труда в по-развитите
държави от ЕС за работна сила от по-слабо
развитите и особено – от новите страни-членки,
резки спадове в определени сектори на икономиката и освобождаването от работа на големи
групи лица с ниска квалификация и без такава
(например строителството, добивната, металургичната, химическата и текстилната промишленост) и др.
Други проблеми, които кризата изостря, са
тези на рисковите групи на пазара на труда, към
които освен жените могат да се причислят хората с увреждания, представителите на малцинствата, младежите, възрастните хора, продължително безработните лица, и др. [6].
2. Същност на активните политики на пазара
на труда в ЕС и България
Така очертаните тенденции налагат на национално равнище да бъдат предприети адекватни мерки за решаване на проблемите, породени
от настоящата ситуация, с оглед осигуряване на
заетост и доходи за населението и осигуряване
на икономическа ефективност от дейността на
фирмите.
Тук намира място националната политика за
насърчаване на заетостта, чиято цел е увеличаване на заетостта и продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на
действия в посока подобряване на социалноикономическата среда и прилагане на активни
програми и мерки на пазара на труда [1].
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-

насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго
населено място в страната или в други държави.
2. Планиране на програми и мерки за насърчаване на заетостта.
3. Осигуряване на заетост на младежи.
4. Програми и мерки за преход от пасивни
към активни мерки.
5. Програми и мерки за обучение.
6. Насърчаване на предприемачеството.
7. Програми и мерки за откриване на нови
работни места.
8. Програми и мерки, осигуряващи равни
възможности
чрез
социалноикономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на
труда.
9. Защита и запазване на заетостта.
10. Обучение на възрастни и професионално
ориентиране. Обучението на възрастни
включва обучение за ограмотяване, обучение за придобиване на професионална
квалификация, обучение за придобиване
и усъвършенстване на ключови компетентности, мотивационно обучение и може да се предхожда от професионално
ориентиране.
11. Контрол и административно наказателна
отговорност – указваща институциите,
имащи право да осъществяват контрол и
видовете санкции, на които подлежат работодатели, безработни и организациите,
предоставящи квалификационни услуги
при нарушения.
От сравнението с предложените от Kluve категории може да се заключи, че прилаганите
АППТ в България напълно съответстват на
практиката във водещите европейски държави.
За да се оцени доколко АППТ в България отговарят на измененията на околната среда, резултат от глобалната криза е необходимо да се
направи разграничение между мерките и програмите за насърчаване на заетостта, като елементи на АППТ като се изяснят техните специфики и особености.
Програмите и мерките по заетостта се реализират по реда на ЗНЗ след одобряването им
от Националния съвет за насърчаване на заетостта и от комисиите по заетостта и след финансовото им осигуряване с бюджета за съответната година, както и по реда на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” [1].
За реализация на активната политика по заетостта Министерството на труда и социалната
политика (МТСП) ежегодно представя разчети
за финансовото им осигуряване със Закона за

държавния бюджет на Република България на
Министерството на финансите.
Няколко са нормативните актове и документите, коментиращи аспектите на реализация на
програмите и мерките по заетостта. В ЗНЗ са
указани видовете АППТ, мерките за запазване и
насърчаване на заетостта и редът за финансиране на активната политика по заетостта. Правилникът за прилагане на ЗНЗ (ППЗНЗ) [4] от
своя страна урежда финансирането на активната политика по насърчаване на заетостта, условията и редът за предоставяне на посреднически услуги, условията и редът за планиране, разработване и утвърждаване на програмите за
заетост и обучение, условията и редът за
включване в програми и за ползване на преференции по мерки за заетост и обучение, обучението за придобиване на професионална квалификация.
Основен инструмент на политиката по заетостта [1] е Националният план за действие по
заетостта (НПДЗ), приеман ежегодно от Министерски съвет по предложение на министъра на
труда и социалната политика. НПДЗ определя
проектите, програмите и мерките, които ще се
реализират през плановата година и видовете
стимули за работодателите и безработните лица и целевите групи, към които ще бъде насочена приоритетно активната политика по заетостта.
Може да се заключи, че програмите и мерките могат да се диференцират едни от други,
като се откроят следните характерни различия:
1. Мерките са неизменяеми и се прилагат
ежегодно, докато програмите, с цел постигане на по-голяма гъвкавост при отчитане на потребностите на пазара на труда и своевременно реагиране на евентуални изменения в него се одобряват всяка година, като при необходимост в тях
се внасят корекции или се предлагат нови програми.
2. Съдържанието на мерките е указано със
закон, а националните програми за заетост и/или обучение се разработват от
министъра на труда и социалната политика и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта съвместно с представители на други заинтересувани организации и социалните партньори и се утвърждават от министъра на труда и социалната политика след обсъждане в
Националния съвет за насърчаване на
заетостта.
3. Мерките се прилагат на територията на
цялата страна, докато програмите освен
национални, могат да бъдат и с регионален характер, когато са предназначени
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да разрешат конкретни проблеми на отделна административно обособена територия.
Тъй като мерките, насочени към осигуряване
на заетост имат статичен характер, т.е. не се
изменят, (освен с изменение на ЗНЗ) може да се
приеме, че като основен инструмент от АППТ за
противодействие на проблемите, породени от
икономическата криза, който може да осигури
необходимата гъвкавост на прилаганите решения следва да се използват програмите.

ване на част от или на цяло предприятие естествено влияят негативно върху размера на безработицата и налагат прилагането на АППТ за
своевременното й редуциране. Предложените
мерки обаче няма да имат особен ефект поради
някои свои слабости.
Предвидените субсидии по ПМС 44 са за
кратък период от време и имат по- скоро временен, отколкото стратегически ефект. Те биха
били ефективни при кратък период на криза,
подпомагайки работодателите да запазят средната численост на персонала си при временни
краткосрочни затруднения с осигуряване на
нормален обем производство. При очаквана
няколкогодишна продължителност на икономическата криза в световен мащаб, такъв тип мярка не би могла да бъде особено полезна и
единственият резултат би бил отлагане с няколко месеца във времето на закриването на субсидираните работни места.
Национална програма „Нова възможност за
заетост” предлага разнообразни подходи за
осигуряване на заетост и повишаване на конкурентоспособността на безработните лица. Като
слабост при нея се очертава заложеният принцип на доброволност. Според него бенефициентите по програмата участват по свое желание в
дейностите й. Следователно ако безработните
лица имат възможност да избират между алтернативите да започнат работа или да получават
за определен период от време обезщетение за
безработица съществува риск малка част от
лицата, ползващи парично обезщетение за безработица да проявят интерес към възможността
за започване на нова работа преди да изтече
срокът за ползване на обезщетения. Доколко
този риск е реален, говори досегашната практика при предлагането на работни места с опция
за доброволно включване на безработните.
Втората причина за отлагането на започването на нова работа може да се търси и в ограничения период, в който работодателят е длъжен да осигури заетост. Той е в рамките на девет месеца, от които шест са субсидирана заетост.
Все пак може да се предположи, че програмата ще има ефект в дългосрочен аспект и след
изтичане на сроковете за получаване на обезщетения безработните лица ще започнат да
проявяват интерес за започване на работа и
осигуряване на доходи, но не може да се очаква
да повлияе веднага върху проблемите на пазара на труда.
Правителството анонсира като антикризисни
мерки и стартиращите схеми за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
”Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).
Резултатите от реализираните по тези схеми

3. Антикризисни мерки и програми
За периода 2009 година националните и регионални програми са съобразени с политиката
на правителството. Икономическите мерки, за
които се очаква да окажат влияние при решаване на проблемите на пазара на труда в период
на криза са насочени към стимулиране на бизнес средата в страната. Те включват:
- Увеличаване с три месеца на периода, през
който работодателят може да установи работното време на непълно с изменение на Кодекса
на труда;
- Увеличаване на достъпността на кредитния ресурс чрез намаляване на минималните задължителни резерви на търговските банки;
- Намаляване на минималния капитал за
регистриране на дружество с ограничена
отговорност ООД от 5000 лв. на 100 лв.;
- Намаляване на социално-осигурителните
вноски – за фонд „Пенсии” и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите”;
- Насърчаване на чуждестранните инвестиции и др.
Пряко или косвено произтичащи от общонационалните мерки за борба с последиците от
кризата са инициативите в сферата на пазара
на труда за осигуряване на субсидии за работодатели, запазващи заетостта при редуцирано
работно време за срок от три месеца, според
Постановление на Министерски съвет (ПМС)
44/19.02.2009 (в размер на 120 лв. месечно за
всяко лице [4]) и стартирането на Национална
програма „Нова възможност за заетост” [5, 2],
предвиждаща реализация на широк аспект от
дейности като информация, консултации, насочване, преквалификация, мотивационно обучение, субсидирана заетост, и грантови схеми
за стартиране на собствен бизнес (с особен
акцент върху включването на родители на деца
до 18 годишна възраст).
Прекратяването на трудово правните взаимоотношения, породени от свиване на обема на
производство, съкращаване на щата или закри-
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проекти безспорно ще имат своето положително
въздействие върху пазара на труда, но тъй като
ОП „РЧР” е разработена и одобрена от Европейската комисия преди периода на икономическа криза, не може да се приеме, че тяхната
основна цел е антикризисно въздействие.

такъв случай могат да бъдат спестени средства
за изплащане на обезщетения и да се субсидира създаването на принадена стойност и нарастването на брутния вътрешен продукт на страната.
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Изводи и препоръки
В заключение може да се обобщи, че при
очаквано задълбочаване на икономическата
криза е необходимо в рамките на националния
бюджет и средствата от Структурните фондове,
с които разполага държавата, да се потърсят
по-адекватни и стратегически ориентирани решения на проблема с нарастващата безработица.
Допълнителна възможност за въздействие
дава Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията., чиито приоритети са насочени към мерки за преквалификация и осигуряване на заетост за лица, загубили работа в
следствие на глобализационните процеси и
кризата.
Необходимо е да се прецизират условията за
включване в националната програма „Нова възможност за заетост”, за да се гарантира максимално включване на безработни лица през активния пролетно – летен сезон на 2009 година,
като се заложи задължително включване на
безработните лица, а не по тяхно желание. В

PROGRAMS AND MEASURES FOR EMPLOYMENT ENCOURAGEMENT IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF GLOBAL CRISIS
Daniela Yordanova
University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Abstract
The goal of the article is to present an analysis of Bulgarian programs and measures for employment encouragement
and to propose a classification according criterion estimating their effectiveness. The labour market development trends
in national, European and international aspect in the conditions of global economic crisis has been taken in analysis.
Some possibilities for increasing unemployment problem solution have been defined.
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ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ КАТО ПУБЛИЧНИ БЛАГА
Елена Драгозова-Иванова
Лесотехнически университет, София
Резюме
В представеният доклад са изведени характеристики на зелените площи като типично местно публично благо, характерно със своята пространствена ограниченост и неделимост, което поставя рамките на изследване на
икономика на публичния сектор, по-специално в теорията на благоденствието. Същевременно е направено изследване на неоинституционалната теория, представяща рамката на взаимоотношенията и правилата за участващите в производството на зелени площи икономически субекти. Изведените характеристики на зелените площи, показаха че те притежават характер на неделими местни публични блага и тяхното поддържане се финансира от всички жители чрез данъчните им плащания и частично чрез държавните субсидии. Което от своя страна
налага тяхната институционална защита.
Ключови думи: зелени площи, местни публични блага, теорията на благоденствието.
Key wards: public green spaces, local public good, welfare economics.
JEL: H53.

Отношенията, възникващи между хората в
процеса на използване на ограничените природни ресурси, създава необходимостта от проучване на възникващите конфликти по използване, охрана и възпроизводство на тези природни ресурси. Всеки от аспектите на изследване на дисбаланса или конфликта, проявяващ се
в обществото, в природата, в икономиката или
във връзките „общество-природа-икономика”,
заслужава детайлно изследване и анализ.
Хармонизацията на икономическите и екологичните потребности на обществото, решаването на социално-икономическите задачи, свързани със съхраняване на природно-ресурсния
потенциал и неговото възпроизводство, е доста
сложна задача, целяща удовлетворяване на
жизнените потребности на населението. И
именно в цялата мрежа от проблеми при поставянето на подобна задача се вграждат и предметът,
и
значението
на
ландшафтноархитектурната дейност, като изкуство за създаване на околна среда, формираща балансирана градска инфраструктура, в която човекът и
обществото да разгърнат цялостния си градивен, производствен потенциал.
Едни от основните показатели за качество на
живот е обезпечеността с места за отдих и наличие на здравословна среда за обитание, труд
и почивка, които в основните си характеристики
са обект на ландшафтно-архитектурната дейност. Обектите на зелената система на населените места са обществено благо, което следва
да бъде оценено, от една страна, и от друга, да
бъдат намерени най-ефективните организационни форми за възпроизводство и управлението
на тези публични блага.
Разглеждайки зелените системи на населените места, като природни обекти, изцяло изг-

радени и поддържани чрез публични инвестиции, е важно не само да бъдат оценени като
ефективност на направената инвестиция, но и
да бъде потърсена оптималната структура за
функциониране на организациите и звената,
натоварени или развиващи дейността си в сферата на озеленяването. Това води и до оценка и
избор на най-добра управленска структура, която да успее да организира дейностите по създаване и поддържане на зелените системи в териториалните единици. В този процес на анализ и
оценка на управлението на ландшафтноархитектурната дейност следва да бъдат отчетени множество фактори, свързани с регионалните особености на населените места, природната среда, големината на селищата и участващите икономически агенти с техните характеристики, които осъществяват дейност в сферата
на озеленяването.
Зелените системи са рекреационен ресурс,
представляващ териториално съчетание на
природни условия с елементи на непроизводствената (социална) инфраструктура, обезпечаващи условията за ефективен отдих. По тази
причина тяхната икономическата оценка се
обуславя, както от природните фактори, така и
от нивото на развитие на териториалната инфраструктура. Смисълът и съдържанието на тази
оценка е да се определи социалната цена, която
общината и нейното население са в състояние
да заплатят за развитие на зелените системи,
като не се разчита на печалба в чистия смисъл,
а на възвращаемост на тези инвестиции под
формата на допълнителни ефекти (производство на кислород, шумоизолация, печалба от туристическия поток, създаване на благоприятна
среда на труд на живот и т.н.) [10].
Проучването върху сегашния модел за уп-
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равление на ландшафтно-архитектурната дейност е в това, трябва да даде отговор как институциите отразяват начина на производство на
зелените системи, и дали тези институции работят ефективно. Ландшафтно-архитектурната
дейност има характер на производствена функция на ландшафтния архитект, която дотолкова,
доколкото е защитена от институциите, може да
изпълни социалната си роля за устойчивото
развитие на градовете.
Пазарният и планово-координационният механизъм, създадени от институциите, трябва да
защитят публичните блага, в т.ч. и зелените
системи, като ценност, при производството на
която в публичния сектор не се преследва печалба. В частния сектор основната цел е оптимизирането на производствените и трансакционните разходи, спрямо приходите, което, от
своя страна, да доведе до максимизиране на
печалбата. Сметно–разчетният характер на
приходите и разходите в публичния сектор е
основната причина за възникването на проблеми, както в механизма за формиране на приходите в общинските бюджети, така и при структуриране на разходите, свързани със създаването
на общинските блага, в т.ч. и зелените системи.
В процеса на управление на ландшафтноархитектурната дейност, тя не може да бъде
откъсната от функциите на общината. Проблемът тук е, че тези блага - зелените системи, са
нейна собственост. Икономическата реализация
на тази собственост става чрез формиране на
доходи от общински данъци и такси, и субсидии
от държавата.
Основна функция на местните регионални
органи на управление е да разпределя доходите
от горепосочените източници на локално ниво,
преразпределение на местните доходи, данъци
и такси и стабилизиране на стопанската активност на регионално ниво. Делегираните права
на общинските съвети да управляват процеса
на разпределение, предлагане и възобновяване
на местни публични блага са пространствено
ограничени в рамките на определено населено
място. За да бъдат определени публичните блага като местни, същите трябва да притежават
някои характеристики. На първо място, трябва
да е на лице пространствената определеност на
ползване – транспорт, канализация, чистота,
поддържане на зелената система. На следващо
място, географските зони на ползите от потребление на местните публични блага се определят
от територията и броя на населението на съответното населено място, т.е. могат да се разглеждат като клубни блага. На трето място, ползването на тези публични блага предизвиква
струпвания, които могат да доведат до нежелани външни ефекти и затова се определя капаци-

тетът на тяхното потребление, най-вече обвързан с броя жители. На четвърто място, те могат
да бъдат определени като неделими - т.е. консумират се общо и се плащат за тях общи такси,
под формата на местните данъци и делими, за
които жителите заплащат определени такси за
потребление. Зелените площи притежават
характер на неделими местни публични блага и тяхното поддържане се финансира от
всички жители чрез данъчните им плащания
и частично чрез държавните субсидии. На
пето място, предлагането на такива блага изисква институционална организация в лицето на
общинските съвети. И накрая, но не по важност,
ползването на подобни блага не може абсолютно да бъде ограничено в рамките на населеното
място, т. е. жители на съседно населено място
могат да ползват парковите територии в определени моменти. Ето защо съществува прехвърляне на ползи или понякога разходи от един
район в друг и в този смисъл местните публични
блага се приемат за нечисти (impure public
goods) [4].
Емпиричните наблюдения показват, че невинаги процесът на нарастване на публичните
разходи гарантира повишаване на качеството
или количеството на публични блага. Липсва и
подходящ методически апарат, с който да се
оценява тяхната потребителна стойност, който
да формира икономическата основа за планиране на разходите по критериите за рационалност. От друга страна, налагане на едно или
друго политическо решение може да изкриви
обществения избор и да не следва принципите
на рационалност при създаване на различни по
характер публични блага. Към изложените погоре два основни фактора могат да се добавят и
систематизираните от Бонева бариери [3]: ограничена информация; недостатъчен контрол
върху реакциите на частния сектор; недостатъчен контрол върху публичната администрация;
политически бариери; приложение на вътрешните принципи, норми на поведение и организационни цели; различни възгледи за вътрешните
принципи в управление на публичната администрация; различни критерии при определяне на
публичното разпределение; производствени
външни ефекти; допуснати по-високи публични
разходи.
От гледна точка на управлението на ландшафтно-архитектурната дейност тези несъвършенства се проявяват най-вече по отношение
на контрола върху частния сектор и в публичната администрация, различните възгледи за вътрешните принципи в управление на публичната
администрация, критериите при определяне на
публичното разпределение.
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Според Бонева [3], ефективност на управленското решение при осигуряване на публични
блага може да се постигне, когато се намери
балансът във взаимоотношенията между частния и публичния икономически субект, защитаващ техните права и стимулиращ производството с цел повишаване на благосъстоянието на
обществото.
Една от основните характеристики на публичните блага (public goods) се състои в това, че
тяхното потребление не потрябва да поражда
конкуренция между консуматорите. Всеки индивид от обществото потребява здравни и образователни услуги, медии, вкл. паркови територии,
без да ощетява други индивиди при тяхното
ползване, и това е най-важното качество на
обществените блага, което ги отличава от частните, при които е факт конкуренцията в потреблението им [1]. Не е по силите на нито един
индивид или група индивиди да финансират
обекти на зелената система с достатъчен капацитет и големина. Затова обекти от обществено
значение се финансират с публични средства.
Разбира се, обществените блага са разнообразни и това е наложило тяхното класифициране. В случаите, когато изключването от потреблението на определен вид обществено благо
(отбрана, сигурност) е невъзможно или изисква
твърде много разходи, публичните блага се определят, като чисто обществени блага. Тяхната
основна характеристика е, че не е възможно да
се персонифицира потреблението им от нито
един член на обществото. Не подлежат на персонифициране и допълнителните разходи за
тяхното бъдещо нарастване. От друга страна,
при потребление на обществени блага с такъв
характер се наблюдават отрицателни външни
ефекти. Те се определят в литературата, като
обществени блага, „предизвикващи струпвания”
[4]. За разлика от чисто обществените блага,
при струпване на по-голям брой потребители на
този тип блага, се наблюдава процес на пренасищане. В зависимост от техния капацитет, може да се стигне до процес на намаляване на
полезността на благото за индивидите, потребяващи го в определен момент. В тази група на
обществени блага спадат парковите територии
в и извън населените места. Неслучайно, в законодателно отношение държавата регламен-

тира както нормативите за тяхното създаване и
ползване, така и техния капацитет.
При тези обществени блага често се сблъскваме с трудността за оценка на паричните ползи
за потребителите. Така държавата, като регулатор и възложител на създаване на подобен тип
блага, непрекъснато се изправя пред проблема
относно допустимия брой потребители на тяхното потребление. Значителни трудности се
появяват и при обосновката на решенията,
свързани с така наречената „алтернативна цена”. Това е най-високо оцененото публично благо, което трябва да се жертва в полза на избраната, като приоритет алтернатива [8]. Тук проблемът е, че изборът не трябва да е в противоречие с устойчивото развитие, т.е. да не се лишават бъдещите поколения от необходимите им
блага и да не се нарушава критерия за оптималност по Парето – разпределението на публични блага да максимизира благосъстоянието
на всички граждани.
Съществен елемент на разпределението на
ограничените блага при задоволяването на разнообразните интереси на съперничещи си потребности е правото на собственост. В основата
на рационалното поведение на всеки икономически субект е извличането на ползи от правата
на собственост, затова те играят съществена
роля, както при изграждане на ценностите в
обществото, така и върху поведението на икономическите субекти [2]. Институционалната
защита на правата на собственост върху публичните блага, в т.ч. и на обществените зелени
площи, се затруднява от факта, че те могат да
имат стоков или да нямат стоков характер.
Обективен исторически факт е, че собствеността върху обществените зелени площи през периода 1945-1990 се обособява, като изключително естествено право на владение. След 1990
г. в България започват да се развиват като социално право, т.е. като продукт на пазарния
механизъм. Двете форми на собственост са
обективен факт, който не може да бъде пренебрегван при конституиране на модела за управление на ландшафтно-архитектурната дейност.
Разграничителни параметри между естественото и социалното право на собственост върху зелените системи е систематизирано в следната табл. 1.

Табл. 1. Права на собственост върху обществените зелени площи
Естествено право
Социално право
1. Правото се подчинява на естествените природни 1. Правото се подчинява на стоковия характер на
свойства на зелените системи, а размяната е директна зелените системи – продукт на ландшафтномежду човек и природа.
архитектурната дейност. Размяната се осъществява
между хората.
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Естествено право
2. Индивидите потребяват пряко благата от зелените
системи и няма нужда да се калкулира тяхната стойност.
3. Свързващото звено между индивидите, имащи
права върху зелените системи, е исторически наложила се общност, формирана по териториален или национален признак – село, град, община, област, териториална агломерация, и т.н.
4. Формална институционална среда, чиито корени са
традициите и ценностите при ползване на зелените
системи от различни поколения в териториалната общност.
5. Властта на собственика на зелените системи върху
останалите членове на общността е право да определя
дела на всеки индивид.
6. Производството на благото „обществените зелени
площи” е натурално и автархично, а общността е самозадоволяваща се.
7. Вътрешно - присъщите свойства на зелените системи са обществена ценност, създадена от природните
и обществени сили.

(продължение)
Социално право
2. Разменната стойност, като форма на проявление
на Закона за стойността, е задължително условие за
справедливост на размяната при пазарния механизъм.
3. Свързващото звено между индивидите е пазарът,
чрез който се организират разменните отношения.

4. Институционална среда, формирана от всеобщи
правила и норми, определящи рамката на човешките
взаимоотношения, правните задължения, пълномощия, привилегии и т.н. на институционализираните
служби и длъжности.
5. Властта на собственика на зелените системи е
във вещна форма (стока), чийто израз са парите, като
средство за размяна.
6. Производството се основава на разделението на
труда и съществува благодарение на това разделение.
7. Обществените зелени площи са капитал, принадлежащ на общината. Като собственик общината сама
или
в
съдружие
осъществява
ландшафтноархитектурната дейност.

Като естествено възникнало право на собственост индивидите осъществяват правата си на
владение, ползване и разпореждане върху зелените системи чрез социални форми, които са
на общността, формирани въз основа на някаква връзка – родствена, териториална, национална и т.н.
Като социално възникнало право размяната
между индивидите е единственото им свързващо звено. Пазарът на благата, в случая определени като местни публични блага, и пазарният
механизъм определят, както количеството им,
така и тяхната пазарна стойност. Този пазар е
местен, поради което пазарната стойност на
благата, зависи преди всичко от покупателната
сила на местното население.
При естествено възникналото право на собственост е достатъчно да има само формална
институционална рамка, чиито корени са в традицията и пренасяните от поколение на поколение ценности.
При социално възникналото право институционалната среда се изгражда от всеобщи правила и норми. Институциите са общественият
механизъм, в рамките, на който се определят
правата, задълженията и отговорностите на
институционализираните служби и длъжности за
управление на зелените системи на териториалните общности - област, община, кмет, ландшафтен архитект и т.н.
При естественото възникнало право на собственост върху обществените зелени площи
властта на общината-собственик спрямо насе-

Като естествено възникнало право индивидите ползват в готов вид благата на зелените
системи. Тези блага са резултат на естествените им природни сили и производителните сили
на ландшафтно-архитектурната дейност, организирана като производствена функция на общността. От друга страна като социално право
обаче, правата на собственост са исторически
развил се продукт на цивилизацията. Тези права не са вече върху природна сила, а върху материално-веществения или обслужващ характер
на
стоковия
продукт
от
ландшафтноархитектурната дейност.
Като естествено възникнало право индивидите потребяват пряко благата от зелените системи и нямат нужда от калкулиране на тяхната
стойност. Тук връзката между човек и зелена
система е пряка, а размяната е директна, без
посредници.
Като социално възникнало право размяната
е между хората. Икономическата основа на тази
размяна е, че ландшафтно-архитектурната дейност е продукт на цивилизацията. Тя е резултат
от исторически процес на развитие на разделението на труда. Продуктът на тази дейност е
стоката „зелените системи”, поради което разделението на труда и обособяването му като
ландшафтно-архитектурна дейност, като продукт от тази дейност е стоката „зелени системи”,
стават синоними. Справедливото разпределение на тази специфична стока между индивидите задължително изисква определянето на разменната и стойност.
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лението-потребител, се осъществява чрез правото да определя начина на достъп на всеки
индивид до благата от зелените системи. Нейно
е и правото чрез механизма на териториално и
селищното устройство да определя нормативи
за осигуреност, нормативи за натоварване и т.н.
на зелените системи.
При социално възникналото право тази власт
придобива веществена форма, т.е. това е власт
върху стоката „зелени системи”. Тази стока е с
потребителна стойност, която задоволява определени потребности. Тя обаче, е и стойност,
чийто израз са парите като средство на размяната. Пазарната цена на стоката „зелените системи”, изразена чрез парите, е сумата, която
индивидите са съгласни да платят, а нейният
собственик да приеме. Тя, пазарната цена, е
завършеният акт от сделката между купувач и
продавач при наличните по време на сделката
обстоятелства.
При естествено възникналото право на собственост върху благата от обществените зелени
площи начинът на производство има характер
на натурално и автархично стопанство, а териториалната общност на населението е самозадоволяваща се, без да формира излишък за
пазара.
При социално възникналото право начинът
на производство е капиталистически. Това производство се основава на разделението на труда и съществува само благодарение на това
разделение. Този начин на производство е икономическа и културна система, която в икономическо отношение се изгражда около института
на собствеността и производството на благата
от обществените зелени площи за пазара. В
културно отношение той се основава на факта,
че покупко-продажбата е основен механизъм за
прехвърляне на правата на собственост върху
благата им.
При естествено възникналото право, природните свойства на зелените системи са обществена ценност. Тук задачата на ландшафтния
архитект е да ги съхранява и да ги оставя подобрени за бъдещите поколения. Като професионалист, той също е ценност, защитена от
законите, които не го обременяват със социалната функция да превърне всяко едно природно
свойство на зелените системи в производствена
функция.
При социално възникналото право обществените зелени площи са капитал, собственик на
които е общината, която сама или в съдружие
осъществява ландшафтно-архитектурната дейност. Социалната функция на ланшафтния архитект тук е да превърне дейността в производ-

ствена функция, да произвежда стока за пазара
[5].
В процеса на изследване от гледна точка на
икономическата теория на зелените системи и
дейността по озеленяване, осигуряваща тяхното
изграждане, поддържане и съхранение се наложи разбирането за тяхната обществена полезност. Освен това ползването на тези площи не
може да бъде ограничено, ако се спазват наложените принципи от териториалното устройство.
Тяхното финансиране е регламентирано и се
извършва от териториално-устройствените единици с публични средства. Като местни публични блага – зелените системи, се характеризират
с териториална ограниченост и подлежат на
влиянието на различни външни ефекти. Разпределението на местни публични блага, каквито са
зелените площи, следва да спазва критерия за
оптималност по Парето, т.е. разпределението
на публични блага да максимизира благосъстоянието на отдени граждани от териториалната
общност, без да минимизира благосъстоянието
на други. Този принцип следва да бъде спазван
не само от икономическа гледна точка, но и от
териториално–устройствена логика на всяко
населено място.
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Abstract
In the paper are displayed characteristics of public green spaces such as local public goods characterized by its spatial constraints and indivisibility, which refers to survey of the welfare economics, particularly in the theory of welfare.
Research was conducted in neo institutional theory, which is set within the permitted behaviour of relationships and rules
for participating in the production of public green spaces. Presented characteristics of green areas showed that they
possess nature of indivisible of local public goods. Their maintenance is financed by all residents through tax payments
and in part by government subsidies. Which in turn suggest their institutional protection.
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Резюме
Вертикалните градини са функционални градини на места, където има малко кислород и пространство. Подходящи са за жилищни сгради в урбанизирани градове, където липсва зеленина. Вертикалните градини заемат и
специално място в интериорното обзавеждане. Те имат важна естетическа задача, която се постига с: оформяне
на сектори на идентификация в градския пейзаж чрез избор на конкретен растителен видов състав и пространствена композиция; и създаване на комфорт и представителност в обществените центрове, посредством различните форми на озеленяване и парково обзавеждане. Чрез вертикалните градини се намалява шума и температурата и се повишава усвояването на замърсените частици. От ден на ден зелените площи стават все по-малко и
се увеличава нуждата от вертикални градини. Идеята на вертикалните градини е да се създадат допълнителни
зелени площи, но на височина.
Ключови думи: градина, композиция, растителност, пейзаж, озеленяване.
Key words: garden composition, vegetation, landscape, landscaping.
JEL: Q01.

ритми и др. В основата на всяко композиране е
дизайнерът, който ефективно може да изрази
своята идея, а това може да стане само в композиция, в която всичко е на място и в единен
синтез.
Както в човешкото тяло, скелетът е структурата, която носи мускулите и всички други части
на тялото, както в архитектурата – конструкцията е тази, която носят цялата сграда, така в дизайна композицията е тази структура, която
включва всички елементи. Всичко, което се поставя в проекта е част от композицията. Една
линия, форма, тон, цвят или друг художествен
елемент може да се сложи на много места, но
въпросът е къде. Този въпрос решава композицията.
Процесът на създаването ѐ започва още с
първата идея, която се ражда като по-малко или
повече по-ясна визия, и още на този етап има
своите основни изящни и тематични отношения.
Всичко се отбелязва, разработва и изчиства от
непотребното (ненужното). В началната фаза,
композицията е въпрос на графика на основните
обеми и баланс и колкото повече се изгражда
(доразвива) все повече се изчиства образа и се
дефинира нейното естетическо съдържание.

Увод
Композиция е разположение, взаимовръзка
на елементите и частите в произведенията на
изкуството в единна система. Терминът „композиция” подчертава съставяне, съединяване и
връзка. Композицията е подреждането на отделните елементи в дадено пространство.
Във всяко произведените на изкуството портрет, пейзаж, натюрморт и т.н., може да се
говори за композиция. Тя е израз както на цялостния мироглед и изграден стил на твореца,
така и на идейния замисъл, който той е вложил
в конкретното произведение. Характерно за
композицията е, че присъстват поне два композиционни полюса, който са обвързани помежду
си в едно хармонично цяло.
Всеки предмет, независимо дали той е създаден от природата или е синтетичен, има форма. За да бъде тази форма композиция е необходимо елементите да бъдат подравнени в определена позиция и тя да бъде обмислена.
Композицията е организирана форма, за която
при строителството се вземат предвид, както
произведението, така и потребителските изисквания за хармоничност на формата. Решаването на композицията зависи от редица обективни
фактори, сред които важно място заемат естетически изисквания.
Теорията на композицията като научна дисциплина има своите категории. Това са тектониката и обема - пространствената структура.
Композицията е въпрос на отношенията им в
една художествена творба. Композирането означава разполагане на обемите, линиите, формите, цветовете и други елементи, чиито отношения могат да бъдат в повторение, хармония и
контраст, в симетрия и асиметрия, в различни

Композиция във вертикалните градини
Всяка градинско-паркова творба се състои от
два вида композиции – обемно-пространствена
и плоскостна, обединени заедно.
Обемно пространствената композиция е
триизмерна и чрез нея се създават всички обеми и пространства в дадена композиция. Изгражда се от релефните форми, дървеснохрастовата растителност, архитектурните и други елементи.
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Плоскостна (планова) композиция е плоскостна, двуизмерна, изградена от линии и форми и служи за база или основа на пространството. Нарича се архитектурно-планировъчното
решение на творбата съставено от различни
линии и форми, които образуват тревни килими,
цветя и др. Те са взаимно свързани, допълват
се и си влияят.
При реализацията на проекта първо се прави
архитектурно-планировъчното решение, а след
това се изгражда обемно-пространствената
композиция.
Основният елемент, характерен при цветните (колиритните) композиции, е декоративната
растителност в зелени багри, върху който се
комбинират останалите цветни тонове за възраждане на пейзажа във вертикалните градини.
Съществуват различни видове композиции
при вертикалните градини, но от тях найизползвани са три - пирамидална; диагонална;
кръгова. Подреждането на обекти, зависи изцяло от търсения ефект и в по-тесен смисъл представлява картина от фигури, намиращи се в някакво взаимодействие или съотношение помежду си.
Вертикалното озеленяване е нестандартен и
оригинален начин да се направи ефектна фасада, подпорна стена или интериорна стена. Вертикалните градини пестят място и подобрят условията за живот, така че може да се каже и че
са една от рационалните идеи за озеленяване.
Такъв дизайн на сгради може да се види във
Франция, Испания и САЩ. Най-известеният дизайнер в озеленяването на вертикални градини
е Патрик Бланк, който е създал повечето живи
вертикални стени. Първо се изграждат специални конструкции, на който се закрепват модули

(пана), от предварително отгледани растения.
Тези модули са със специални олекотени почви
и растения, обикновено почвопокривни. Много
важно за вертикалното озеленяване е да се помисли за последващата поддръжка и напояване. Затова най-често се използват вградени автоматизирани поливни системи. Друг важен момент е конструкцията да е достатъчно здрава,
защото тежестта на вертикалните градини, особено след напояване е много голяма.
Освен чисто естетическия ефект, от вертикалното озеленяване има и много други ползи. В
сгради с вертикални градини е по-хладно през
лятото и по-топло през зимата, а също има и
много по-добра шумоизолация.
Озеленяването на стените и покривите на
сградите на запад се превръща в хит през последните две години, а компаниите, които се занимават с тази дейност преживяват истински
бум на пазара. Днес амбициозните потенциални
градинари повече се интересуват от дизайна на
зелените вертикални градини.
Видове вертикални градини и предназначението им
Съществуват различни видове на вертикални
градини:
- вертикални градини на публични обекти
(фиг. 1);
- вертикални градини на жилищни обекти
(фиг. 2);
- вертикални градини на подпорни стени
(фиг. 3);
- вертикални градина на мостове и тунели
(фиг. 4);
- вертикални градини в интериора (фиг. 5)
и др.

Фиг. 1. Вертикална градина на публичен обект

Фиг. 2. Вертикални градини на жилищни обекти
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Фиг. 3. Вертикална градина на подпорни стени

Фиг. 4. Вертикална градина на мостове и тунели

Фиг. 5. Вертикална градина в интериора

Фиг. 6. Вертикална градина в жилищен интериор

В създаването на вертикалните градини освен композицията, която е основна задача, важен фактор е изборът на растенията, както по
форма, така и по колорит. Затова трябва да се
обърне внимание как релефа от растения трябва да се постигне във вертикалната градина.
Моделирането на вертикалните градини е
дело на дизайнера. Те първо оценяват архитектонската стойност на сградата и решават кои
нейни елементи да се подчертаят и които да се
скрият с декоративни растения. Естетически зле
оформената конструкция може да се допълни с
растения, които създават силно визуално впечатление и спомагат за прикриването на дефектите.
Растенията с тяхната поразителна форма и
цвят ще облагородят обекта и ще подчертаят
своята красота. С използването на пълзящи видове, дори и сгради в разруха могат да получат
красив външен вид. Умело разположените групи
от тях могат да се използват за преодоляване
на еднообразието на дълга празна стена, както
и за подчертаване или смекчаване на доминиращите вертикални или хоризонтални линии.
Тесните ленти на групирани растения, богати
на листна маса, ако се поставят с листата нагоре, могат визуално да удължат обекта. За разлика от тях, широките групи от растения, които
се докосват само до прозореца, ще направят

високият обект да изглежда по-нисък и по-тесен.
За тази цял, най-добре е да се използват различните видове бръшлян и хортензии.
От друга страна, освен за прикриване или
подчертаване, растенията могат да облагородят
на студеното пространство с нотка аромат. Това
важи особено за минималистичния интериор
определен от строги геометрични форми, в които стените с пълзящи видове от Clematis
armandii, Lonicera x americana, Lathyrus odoratus,
създават специфична атмосфера, която се изпитва еднакво и с усещането за вида и усещането за мирис.
При избора на цветове трябва да се държи
сметка за количеството светлина в различните
части на пространството, т.е. самата фасада.
На осветените места трябва да се използват
силни цветове, докато пастелни цветове умело
могат да изтъкнат тъмните и усойни места и да
се създаде перфектен външен вид, особено
през нощта. Ако стените или стълбовете на съоръжението са оцветени със силни цветове,
растенията с нежни и изискани нюанси ще бъдат адекватно решение, освен ако не искаме те
да създадат ефект на агресивност.
Много пълзящи видове растения са твърде
впечатляващи, така че трябва адекватно да се
поставят, за да не доминира над останалите.
Тези, които имат нежни цветове са подходящи
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за изискани комбинации. Освен баграта на цвета, трябва да се обърне внимание и на листата.
С подходяща комбинация на цветове могат да
бъдат смекчени контрастите и да уравновесят
ярките багри на цветовете. Жълтите листа на
Humulus lupulus Aureus на тъмен фон получават
почти напълно златист цвят. Още повпечатляваща е Actinidia kolomikta, чиито листа
са много колоритни с бели и розови тонове, което означава връщане към природата.
Връщайки се към природата на обектите, ние
можем да подарим „нови дрехи” и същевременно да спрем екологичното унищожаване на градовете. Вертикалното озеленяване е един от
начините за това. Независимо от това, дали напълно покриват своите опори или не, пълзящите
видове създават всекидневно необичайно визуално впечатление. Много от тях го постигат с
разкошни цветове, а някои създават спокоен и
приятен фон на цялостния градински пейзаж.
По-голямата част от сградите с вертикални градини създават топлина и усещане за близост.
Видовите, който се използват при вертикалните градини, са растения с плитка коренова
система (сухолентни и почвопокривни).
Качественото и ефективно изграждане на
вертикалните градини е немислимо без съобразяване с тяхната биологична същност. Храстовидните видове и цветя са основният градивен
материал, но те имат своите особености и специфични взаимодействия със средата, който
следва да се отчитат при планирането на вертикалните градини.
Вертикалните градини трябва да отговарят
на основните групи задачи: екологично–
биологични и естетически.
В
по–широк
смисъл
екологично–
биологичната задача на вертикалните градини
се състои в: подобряване на микроклиматичните
условия в градската част; осигуряване на добър
въздухообмен, стимулиране проникването на
въздух в градската среда и.т.н.
С вертикалните градини се решават и естетически задачи. Те имат значение за целия град.
Вертикалната градина е стена или вертикална
структура, която е поне частично покрита с растителност. Тези градини, от оформените само
за украса до напълно функционалната градина,
са идеални за: места, където има малко кислород и пространство; жилищните сгради и градовете, където липсва зеленина. Обикновено в
жилищните пространства няма много място за
природата. Затова със съвременните архитектурни решения на сцената може да дойде вертикалната градина (фиг. 6). Те представляват
чудесен начин за декорация на вътрешната
стая, както и красив естетически детайл, който
пречиства въздуха и украсява пространството.

Животът в съвременните градове неизбежно
откъсва човека от естествената природна среда.
Това оказва въздействие на психологичната
нагласа, емоционалност и здравословното състояние на всеки. Глобалните тенденции за защита и опазване на природата дават отражение
и в ежедневието на градския човек - в нуждата и
стремежа да се въведе природа сред сградите.
Поради голямата плътност на застрояване,
озеленяването активно се изнася във вертикална посока. Покривните градини, фасадното зацветяване, вертикалното озеленяване и найновите композиции - вертикални градини все почесто са сателитна обект на проектиране и
строителство. В закритите пространства тази
тенденция също не е липсва. Естественият
стремеж на човека към докосване до природата
дава тласък за развитие на иновации в области
на интериорното озеленяване.
Аранжирането на растения в съдове е нецелесъобразно по отношение на икономичността
на пространството, средствата и времето за
поддържане и постигания декоративен ефект.
Вече и у нас хората търсят комфорт на хармоничната среда, в основата на която стоят няколко принципа - здравословна атмосфера, щадяща природа, задоволяване на естетическите
потребности. Приоритетна цел е да се създаде
усещането за максимално количество „природа”, с минимален разход на пространство и ресурси.
Вертикалните зелени градини са естествена
зеленина, подходяща за стайни условия. Системата може да е много лесна за изграждане и
да изисква само първоначално подреждане на
стръкове и следваща регулярна грижа или пък
да е снабдена се високотехнологични сензори
за въздух и напояване, в добавка на която да
има интригуващо LED осветление.
Изводи
Композицията е един много важен елемент в
дизайна и пейзажното изкуство. Тя прави интериора или екстериора емоционално значим за
визуална комуникация с пространството.
Качественото и ефективно изграждане на
вертикалните градини е немислимо без съобразяване с тяхната биологична същност. Храстовите видове и цветя са основният градивен материал, но те имат своите особености и специфични взаимодействия със средата, който
следва да се отчитат при разработване на вертикалните градини. При избора на растения
трябва да се обърне специално внимание на
вида на растението и неговият цвят - видовете,
който се използват при вертикални градини,
трябва да бъдат растения се плитка коренова
система.
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Разнообразните композиции си подхождат
една с друга и в комбинация чудесно се вписват
в дизайна. Но също така трябва да се знае, че
някои от композициите, които могат да бъдат
вкарани в екстериора, не се вписват и не е добре да се комбинират помежду си, защото създават чувство на дискомфорт.
Независимо колко сложно е вертикалното
зелено озеленяване, то внася естествена све-

жест и натурална визия на екстериора и интериора, в който основен акцент е природата.
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COMPOSITION OF VERTICAL GARDENS
Vaska Sandeva, Katerina Despot
University “Goce Delchev”, Stip, R. Macedonia
Abstract
Vertical gardens are fully functional gardens in areas where there is less oxygen and space, ideal for residential and
urban cities where there is no vegetation; occupy a special place in interiors furniture. The gardens occupy an important
aesthetic problem. Aesthetic task in vertical gardens can be achieved by forming sectors of identification in the urban
landscape through the choice of a particular plant spatial composition and composition, to create comfort and representation in community centers, through various forms of landscaping and park furniture. Vertical garden it reduces noise
temperature and absorption of contaminated particles. Every day lawns becoming less and increase the need for vertical
gardens. The idea of vertical gardens is to create additional green space, but height.
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УРБАН–ЕКСТЕРИОРЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА
Катерина Деспот, Васка Сандева
Университет „Гоце Делчев, Щип, Р. Македония
Резюме
Ботаническата градина като художествена картина и цялото съдържание е силен източник на вдъхновение за
създаване на рекламна графика, която е важен сегмент за представяне на градината, привличане на туристи и
описание на съдържанието в нея. Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други. Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция, форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествените познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер, също допринасят за изработката на
добър продукт на графичния дизайн.
Ключови думи: ботаническа градина, графика, реклама, дизайн.
Key words: botanical garden, graphics, advertising, design.
JEL: Q01.

Текстът и значението на думите трябва да
бъдат в съвместна връзка. Тонът на текста също трябва да бъде съобразен с избора на
шрифт или в негов контраст, в зависимост от
желаната визуална комуникация. Кампанията
трябва да има визуално въздействие, което
трябва да предизвиква визуална изненада, интерес, драма или шок.
Рекламата всъщност е неразделна част от
съвременната култура. Културата присвоява и
трансформира широк спектър от символи и
идеи.
Рекламата, въпреки че свързва медиите и
икономиката, не е само икономически въпрос.
Тя чрез разнообразни форми и чрез реализираната богата комуникация, става важен културен
въпрос. Тя включва образуване и поддържане
на отделна култура на общуване и живот, която
определя начините, по който се преживяват
ежедневните неща, като например чувственост,
романтиката и така нататък. Всичко това до голяма степен представлява начина, по който рекламата днес достига до нас чрез електронните и
печатните медии, т.е. я прави ефектна. Освен,
че е ефеткна, забележима и повторяема, тя присъства навсякъде.
Развитието на рекламата и рекламирането
минава през много етапи. Начинът на рекламиране се променя, медиите допринасят за разпространение на рекламите, усещането и чувството за реклама. От миналото до днес рекламата е в постоянен опит да намира нови пространства за свое изразяване и да увеличава своето
влияние във всяко наше решение. Резултат на
тази тенденция е, че днес рекламата присъства
почти във всяко място на социалния живот, като
се започне от дома, рекламни пана, интернет,

Увод
Ботаническите градини са строго защитени
зелени площи и места, където се отглеждат,
категоризират и документират цветя и растения,
които имат значение в областта на научните
изследвания, образованието, публичната презентация и други. Решението на ботаническите
градини се определя от три водещи принципа:
екологичен, рационален и декоративен.
В сегмента на трите принципа, който определят ботаническите градини, попада и част от
графичния дизайн като важен сегмент в представянето на откритото пространство. Ако основният елемент в геометричната композиция на
градината е растителността, разположена равномерно в градината, тогава графичният дизайн
представлява основен водещ фактор в пространството.
Ботаническата градина играе важна роля за
единтичността на държава и цялата нация. Културните и екологични ценности на самия обект
са отличават с исторически, социологически,
урбанистични свойства. Чрез промоция на ботаническите градини, се увеличават туристическите потоци, подобрява се обучението на населението и ползите от тях биха били от голямо значение за цялостната среда.
Форма и съдържание на графичния дизайн в
ботаническите градини
Рекламите в една кампания трябва да бъдат
свързани, според концепцията, външния вид,
цвета и текстурата. Връзките на формата и съдържанието на кампанията трябва да бъдат
подходящи и с огромно значение. Формата и
съдържанието съвместно трябва да изразят
пълната тема на кампанията, както и отделните
идеи за рекламите.
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вестници, обществени сгради, дипляни, стени на
жилищни сгради и др.
Пазарът търси своето място и търси начин
как да стигне до потребителя, как да му предаде
своите послания. Медиите, който днес предлагат по-разнообразни начини, успяват да заемат
значителна част от нашето време и те са идеално средство за постигане на тази цел. С това
те само допълват присъствието на рекламата
във физическото пространство и поддържат
господство на рекламата в медийното пространство.
Тяхното доминантно присъствие, понякога
дори и общо присъствие, насочват и постепенно
биват приемани като естествена част от нашата
среда. В този начин на отношение към рекламата се крие най-голямата ѐ власт. Найвлиятелната реклама е тази, която не се преживява като реклама. Тогава, когато едно рекламно съобщение не бъде разпознато като икономическо съобщение, тогава много по-лесно ще
може да убеди в това, което се иска. Така тя
постепенно се превръща в това, което може да
се нарече част от ежедневните стойности, т.е.
„рекламата отразява културните ценности на
една среда”.
Установено е, че за създаване на успешни
рекламни кампании, графичният дизайн е важна
част. Креативните реклами са силни инструменти, които промотират продукта или услугата,
създават и поддържат визията на силна марка
за фирмите, организация на техните продукти и
услуги. Процесът на проектиране и създаване
на рекламите изобщо не е прост.
Зад този процес стоят маркетингови агенции,
които имат творчески екипи, отговарящи за развитието на цялата маркетингова концепция и
тяхната реализация, както и успешно получаване на рекламните съобщения от цялата група,
за която е предназначена рекламата. Също така
за създаване на добър дизайн, графичният дизайнер трябва да познава елементите и принципите на дизайна, както и да разработи с голямо усещане за естетика и с висока степен на
креативност.
Графичният дизайн в рекламата е пряко
свързан с психологията, тъй като цветовете,
формите, текста и другите графични елементи
предизвикват голямо влияние върху възприемането на личността и начина, по който получава
съобщение от рекламата. Също така, чрез проектиране в голяма степен може да се определи
отношението на хората и техните по-нататъшни
действия, въз основа на възприятието, което са
получили от рекламите. Ето защо, трябва да се
направи опит нашата реклама да бъде проектирана като цяло, което ще направи положително
впечатление.

Какво трябва да съдържа рекламата на ботаническата градина?
1. Лозунгът (фиг. 1) „неизчерпаемо богатство” трябва да се асоциира с богатство,
което се намира в ботаническата градина, културните ценности на един народ,
който е живял на това място, и за тяхното
развитие.

Фиг. 1. Пример за лозунг

Решението лесно се помни и прави съответната асоциация, която ни дава правилна посока,
която не е объркваща.
2. Картата (план) (фиг. 2) трябва да бъде
лесно разбираема и ясна за тази цел се
използват два вида брошури за деца и
възрастни.
3. Табелките с описа на растенията, както и
картите и брошурите (фиг. 3) трябва да
бъдат за деца и за възрастни и растенията да бъдат представени по найреалистичния начин.
Табелките (фиг. 4) трябва да съдържат името, местоположението, екологични и биологични
фактори. Те трябва да бъдат поставени, така че
да не нарушават естетическия вид и др.
Вдъхновение
Вдъхновението за правене на реклама на ботанически градини може да бъде от различни
области, като например: история на изкуството,
дизайн на интериор, архитектура, примитивни
знаци, промишлен дизайн, цветя, занаяти и много други. С това на дизайнера се дава по-голям
диапазон на идеи и най-различни решения.
Стил
Стилът е визуалният вид, който се отличава
с отделни характеристики, които допринасят за
цялостната визия на дизайна. Изборът на текст,
цветова палитра, текстурите, декорацията, видовете визуализации, графични елементи и
изображения допринасят за външния вид. Стилът може да бъде: актуален, ретро, исторически, персонален, екстравагантен и т.н. Всеки стил
дава свежест в облика и чувството как да бъде
подходящ за идеята и бранда на ботаническите
градини.
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Фиг. 2. Пример за изработване на карта (план)

Фиг. 3. Пример за изработване на брошура

Фиг. 4. Пример за маркировка за табелка

те характеристики, т.е. условията на местоположението.
Изборът на създаване на табелките за информация, трябва да бъде съобразен с характерните места, за да може посетителите по лесно да стигнат до информацията, а в същото
време да се запомни вида, който е представен.
Табелите не бива да са доминиращи и акцентът
да остане на графичния дизайн. Местата, на
които са поставени табелите не бива да засенчват групите от растения.
Също така, това ще бъде прекрасна възможност да се организират посещения (особено за
студенти, деца от предучилищна и училищна
възраст) за разглеждане на част от флората.
Ролята на рекламирането на ботаническата
градина, изобщо като част от околната среда, е
голямо.
В изводите трябва да отбележим, че ботаническата градина няма да служи само за научни
цели и изследвания, а ще допринесе за отдих,

Основната цел в тази дейност е брандирането на ботаническите градини, създаването на
рекламни кампании за същите и идейни решения във вид на графични илюстрации в една и
съща концепция с голяма прилика. Всички
идейни решения трябва да въздействат визуално на публиката, независимо че достъпът и цялата концепция са малко по-различни. Визуалният стил трябва да е вълнуващ, характерен и
интересен за цялата аудитория. Посланието,
което носят рекламните материали, трябва да е
ясно, силно подчертано, с хармонична композиция и ясен изказ.
Изводи
За постигане на максимален ефект на рекламата е препоръчително да се използват декоративни пътни знаци, табелки, плакати, билбордове и всички елементи, които съставляват начина на рекламата и информация. Изборът на
материал трябва да съответства на екологични-
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обогатяване на околната среда и развитието на
науката в цяло.
За тази цел е необходимо визуално обозначаване на имената на видовете, състоянието на
застрашеност, екологичните изисквания и др.
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URBAN EXTERIOR GRAPHICAL DESIGN OF BOTANICAL GARDEN
Katerina Despot, Vaska Sandeva
University “Goce Delchev”, Stip, R. Macedonia
Abstract
The Botanical Garden as an art picture and all the content is a strong source of inspiration for the creation of advertising graphics, which is an important segment for the garden, attracting tourists and description of contents. Graphic design is an activity in which a quantity of information gives a comfortable and aesthetic form. This often involves the use of
typography, images, colours, and others. Graphic design incorporates in-depth knowledge of the composition and shape,
colour, colour ranges and types of specialized palettes used and standardized in modern graphics programs. Rhythmic
knowledge and the existence of a sense of aesthetics in graphic designer, also contribute to the production of good
product design.
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