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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,

th
You hold serial 44 volume (number 1/2014) 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 XVI-th International Scientific Conference on Management and Sustainable Development, held in Yundola in the period 21-23.03.2014.
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 - 44, 45, 46, 47, 48
and 49 (1/2014; 2/2014; 3/2014, 4/2014, 5/2014 and
6/2014) of the Journal. All papers and presentations could
be finding in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal on 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 44-ти обем (брой 1/2014) 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 XVI-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2123.03.2014 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 поширокото 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 най-добри 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, в
този и в следващите пет 45-ти, 46-ти, 47-ми, 48-ми и
49-ти обеми (съответно 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 и
6/2014 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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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В статията се разглеждат актуални въпроси, свързани с управлението на организациите чрез използване на
система от показатели за ефективност. Системата от показателите за ефективност подпомага процесите на
постигане приоритетните цели на организациите. При промяна в приоритетите за развитие и появата на нови
цели и задачи е възможно да настъпват изменения в използваните показатели за ефективност. Благодарение на
системата от показатели за ефективност организациите оценяват степента на постигане на системата от цели и
своевременно откриват и решават проблемите, които затормозяват устойчивото развитие на организацията.
Ключови думи: организация, цели, ключови показатели за ефективност, устойчиво развитие.
Key words: organization, goals, key performance indicators, sustainable development.
JEL: L22, L25, M21.

на дейностите, които ще подпомогнат
процеса на постигане на целите.
- Измерване на приноса на сътрудниците
за постигане на целите в рамките на управленския контрол в организацията по
линия на цялата система от финансови и
нефинансови индикатори (в контекста на
идеите на балансираната система от показатели).
- Обвързване на целите на сътрудниците с
изпълнението на стратегията на организацията.
- Подпомага ръководството в неговите
усилия за изпълнение на ангажиментите
на организацията по отношение на заинтересованите страни.
- Стимулира организацията да разкрива и
използва резерви за подобряване на постиженията на базата на минал опит и
спрямо най-добрите практики в съответната област.
- Стимулиране на иновациите и творчеството в организацията; акцент върху
ефективността: фиксирана и променлива
част на заплащането.
При изграждане на системата от ключови показатели за ефективност могат да възникнат
някои проблеми:
- Появата на напрежение във връзка с измерване приноса на сътрудниците за
постигане на организационните цели.
- Във връзка с изпълнение на дейностите,
които представляват средство за постигане на ключовите показатели за ефективност, могат да възникнат затруднения
при постигане целите на организацията и
др.

Искате да разберете, кои сте вие. Не задавайте празни
въпроси. Действайте! Вашите постъпки ще ви опишат
най-добре.
Томас Джеферсън

Ключовите показатели за ефективност (KPI Key Performance Indicators) представляват инструмент за постигане целите на организацията.
Те улесняват процеса на вземане на информирани решения, свързани с оценката на приноса
на сътрудниците за постигане на целите. Във
връзка с това показателите се разглеждат като
елемент на системата за мотивация на сътрудниците.
Ключовите показатели за ефективност трябва да отговарят на следните изисквания:
- Ограничен брой показатели, свързани с
ключовите аспекти на дейността на организацията.
Единство и разбираемост на показателите в рамките на цялата организация.
Задължителна количествена оценка на
показателите.
Показателите са свързани със стратегическите фактори за успех на организацията.
Създават възможности за контрол.
Имат стимулиращо въздействие върху
сътрудниците.
Основните функции на ключовите показатели за ефективност са:
- Осигуряване на ефективно взаимодействие между сътрудници и мениджъри и на
лична заинтересованост на сътрудниците
в процеса на работа.
- Намаляване на комплексността, свързана с изучаване на организацията и нейната среда, и по този начин изясняване
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Следователно, съчетаването на личните цели на сътрудниците с целите на организацията
се разглежда като първостепенно условие за
успешното постигане както на целите на хората,
така и на целите на организацията. Липсата на
съчетаване между лични и организационни цели
може да доведе до незаинтересованост, лоша
мотивация, текучество и др. Обвързването на
организационните цели с развитието на човешкия капитал повишава ефективността на управлението.
Системата от цели на организацията включва множество цели. Тя е разнообразна по отношение на тяхната йерархичност, относителна
важност, времева компонента. Това затруднява
съществено оценката на ефективността поради
необходимостта от интерпретация на разнородни показатели. Наред с това за различните фази
от жизнения цикъл на организацията са типични
специфични целеви приоритети. Целите на организацията се отличават с отношения на хармоничност, конкурентност и индиферентност
помежду си. Във връзка с това трябва да се има
предвид, че критериите за ефективност са разнообразни, като някои от тях са дори противоречиви: печалба, качество, производителност на
труда, гъвкавост на организацията, съгласие по
целите, междуличностни комуникации, управление на човешките ресурси и др. [5].
В процеса на целеполагане трябва да бъдат
решени редица ключови задачи:
- съгласуване на комплекса от текущи и
стратегически решения;
- осъществяване на стратегическите промени в организацията в реално време
съобразно измененията във вътрешните
променливи и бизнес средата: при промяна в стратегията е необходим нов цикъл на съчетаване на личните и организационните цели;
- изграждане на ефективна система на мотивация на сътрудниците, в основата на
която са личните цели на сътрудниците
на организацията, тъй като съчетаването
на различните цели представлява важна
особеност на модерната система за мотивация на сътрудниците и оценката на
техните постижения;
- липсата на съгласуваност между лични и
организационни цели може да породи текучество на значими за организацията
кадри, което, от своя страна, създава
риск за успешно постигане на нейната
система от цели и др.
В организациите съществуват трудности при
използването на подходящи измерители на
дейността, а оттук и на степента на постигане на
целите. От друга страна, много от целите не са

зададени в явен вид или нямат количествено
изражение. По този начин се затруднява процесът на определяне на възникващите отклонения
между цели и постижения, както и вземането на
обосновани решения за преодоляване на отклоненията. Системата от целеви показатели се
обвързва с целите на сътрудниците, които са
ангажирани с нейното изпълнение. При това
мениджърският екип е отговорен за създаването
на подходящи условия за постигане на целевите
показатели. Формализацията на процеса на
целеполагане в организацията улеснява оценката на дейността на сътрудниците и определянето на размера на тяхното възнаграждение.
Подходящ инструмент за метрифициране на
управлението на съвременните организации
представлява балансираната карта за оценка на
резултатите [4]. Успешното постигане на системата от цели предполага въз основа на балансираната карта, стратегическите цели и приоритетите за развитието на организацията да се
конкретизират показателите за оценка на постиженията на сътрудниците, дефинирани като
ключови показатели за ефективност.
Подходящ инструмент във връзка с това е
методът управление чрез цели, разработен от
Питър Дракър [3]. Според автора задачата на
ръководителя е да поставя цели и да предприема действия за тяхното постигане. Следователно управлението чрез цели представлява
процес на съвместно поставяне на цели и разработване на планове между мениджърите и
техните подчинени. Степента на изпълнение на
целите е основен фактор при оценяването и
формулирането на възнаграждения на работниците. Успешното прилагане метода управление
чрез цели изисква пълна подкрепа и активно
участие от страна на висшия мениджмънт.
Чрез метода управление чрез цели се реализират редица ползи за организацията и хората в
нея:
- Обединяване на дейностите по планиране и контрол в областта на управлението
на човешките ресурси.
- Подобряване на мотивацията и повишаване на ефективността на живия труд,
включително смекчаване на отрицателната нагласа на хората към контрола на
тяхната работа и резултатите от труда.
- Усъвършенстване и разясняване на системата от отговорности и задачи в процеса на постигане целите на организацията.
- Своевременно разпознаване на потенциалните проблеми при изпълнението на
системата от цели и навременно предприемане на коригиращи действия.

7

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

-

Стимулиране на комуникациите между
ръководители и подчинени.
- Ефективно разпределение на ресурсите
с оглед постигане на системата от цели
на организацията.
- Създаване на атмосфера на взаимно
уважение и доверие в организацията.
Прилагането на метода управление чрез цели е свързано със следните ограничения:
- Понякога е налице недостатъчна подкрепа от страна на висшето ръководство за
използване на метода. Прехвърлянето на
решенията по целеполагане и планиране
на по-ниските йерархични нива може да
породи несъгласие относно тяхното използване.
- Акцентът се поставя преди всичко върху
постигането на текущите цели за сметка
на стратегическите.
- Съществува риск да се преувеличи ролята на количествените цели и да нарасне
бюрократизмът в процеса на прилагане
на метода.
- Поява на съпротива поради незадоволителното взаимодействие между ръководители и подчинени в процеса на съвместно формулиране на цели и планове.
Съчетаването на лични и организационни
цели предполага задълбочено изучаване на
причинно-следствените връзки между тях. Това
е възможно благодарение дървото на целите,
което декомпозира целите на подцели и задачи
и улеснява анализа чрез използване на обратната връзка. По този начин се осъществяват
своевременни промени в стратегическите решения съобразно измененията във външната и
вътрешната среда на организацията.
Успешното решаване на тези разнообразни
задачи е свързано с преодоляването на значителни трудности, най-съществените от които са
посочени по-долу в изложението:
- Целите на сътрудниците и организационните цели търпят непрекъснати промени
под влияние на различни фактори.
- В процеса на планиране целите на организацията трябва да бъдат съобразени с
интересите на всички стейкхолдери. При
това съчетаването на личните цели и целите на организацията представлява
важно условие за гарантиране на лоялността от страна сътрудниците, която играе особена важна роля за възходящото
развитие на съвременните организации
като основа за подобряване на тяхното
трудово представяне.
- Процесът на съчетаване на личните и организационните цели е особено труден и
изисква доста време в големите органи-

зации, тъй като в тях са ангажирани голям брой сътрудници.
- Сътрудниците невинаги са склонни открито да споделят своите лични цели.
- Сътрудниците не са запознати в подробности със стратегическите решения на
организацията, насочени към постигане
на зададените цели.
- Системата от цели е разнообразна по отношение на тяхната йерархичност, относителна важност, времева компонента.
Ето защо овързването на различните цели изисква специфични умения поради
необходимостта от интерпретация на
разнородни показатели (качествени и количествени). При това целите се отличават с отношения на хармоничност, конкурентност и индиферентност помежду си.
Съчетаването на личните цели с целите на
организацията в процеса на планиране може да
се осъществи в рамките на следната последователност от стъпки:
Първи етап: определяне на ключовите за
успешното развитие на организацията сътрудници.
Втори етап: анализ на плана за кариерно
развитие на кадрите и идентифициране на онези лица, на които предстои да преминат в групата на ключовите за организацията.
Трети етап: разработване на системата от
цели на ключовите сътрудници чрез използване
на модела на личната карта за оценка на резултатите.
Във връзка с това може да използва правилото SMART: целите трябва да бъдат конкретни, измерими, достижими, реалистични и времево определени.
Четвърти етап: разработване на системата
от цели на организацията в рамките на балансираната карта за оценка на резултатите.
Пети етап: осигуряване на баланс между
[2]:
- лични мисия, визия, ключови роли и организационни мисия, визия, базови ценности;
- лични цели и общи цели на организацията;
- лична система от балансирани показатели и организационна система от балансирани показатели;
- индивидуално обучение и колективно
обучение.
Личната карта за оценка на резултатите като
основа за осъзнаване на собствената идентичност и направляване на собствените действия
включва личната мисия (жизнените цели) на
съответния сътрудник; неговата лична визия;
ценности и принципи; ключови жизнени роли;
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критични фактори за успех; измерими лични
цели; действия за реализация на личните цели.
Личната карта изпълнява две основни функции:
задава приоритети в живота и дейността на
отделните сътрудници и подпомага процеса на
балансиране на лични и организационни цели.
Личната карта за оценка на резултатите подпомага процесите на самопознание и открояване
на уникалните качества на сътрудниците. Чрез
нея се създават условия за укрепване на вътрешното равновесие и увеличаване на вътрешната увереност на човека в собствените сили.
По този начин нараства неговата мотивация за
ефективен труд в интерес на организационните
цели и осъществяването на подходящи промени
по пътя на самоусъвършенстването и създаването на устойчиви конкурентни предимства.
Форматът на личната карта за оценка на резултатите е аналогичен на формата на балансираната карта за оценка на резултатите на

организацията. Личната карта включва следните
перспективи (стратегическа цел - ключов фактор
за успех - показатели - действия) [2]:
- Перспектива "Финанси": Осигуряване на
финансова стабилност и ръст на доходите;
- Външна перспектива: Създаване на
ценност за организацията и работодателя; развитие на полезни партньорски отношения; създаване на хармония в личния живот, намаляване на стреса и др.
- Вътрешна перспектива: получаване на
радост, лична удовлетвореност, запазване на здравето и др.
- Перспектива "Обучение и развитие":
придобиване на нови знания и умения,
повишаване на квалификацията и др.
В табл. 1. са посочени елементите на личната система от балансирани показатели:

Табл. 1. Елементи на личната система от балансирани показатели [7]
Ключов въпрос и пояснение
КОЙ СЪМ АЗ?
Лична мисия
Каква е моята жизнена философия? Защо живея? Кои са моите заветни стремежи?
КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМЯ?
Визия на личност- От какви ценности и принципи се ръководя? Какво искам да постигна? Какви идеи отстоявам? В какво вярвам? Какви са моите идеали? Какви ключови роли бих желал да
та
изпълнявам?
КОИ КАЧЕСТВА МЕ ПРАВЯТ УНИКАЛЕН?
Ключови фактори
От какво се определя моят личен успех? Кои фактори, отразени в моята мисия, моята
за успех на личвизия и моите ключови роли са съществени за решаването на моите лични задачи? Кои
ността
са моите ключови компетенции?
Задачи
на
лич- КАКВИ ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ИСКАМ ДА ПОСТИГНА?
Какви измерими краткосрочни лични резултати искам да постигна?
ността
Лични показатели КАК МОГА КОЛИЧЕСТВЕНО ДА ОЦЕНЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ?
за резултативност Как мога да направя моите индивидуални резултати измерими? Какви цели трябва да
постигна? Какви са целевите стойности?
и целеви значения
ПО КАКЪВ НАЧИН ВЪЗНАМЕРЯВАМ ДА ПОСТИГНА СВОИТЕ ЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ?
Действия за самоу- Как мога да постигна своите индивидуални цели? Какви действия в областта на самоусъвършенстването трябва да предприема, за да ги постигна? Как мога да оценя по ресъвършенстване
зултатите от своята дейност факта, че непрекъснато се обучавам?

Елемент

работата в екип; прилагането на знанията в
процеса на работа.
Постигането на баланс между лични и организационни цели създава следните ползи в
процеса на управление на организацията:
- Гарантиране на успех на разработваните
програми за промени чрез използване на
балансираната карта за оценка.
- Изграждане на атмосфера на открит диалог,
доверие, лична отговорност и ефективна
мотивация в организацията от страна на
сътрудниците в нея и по този начин повишаване на резултативността на техния труд.
- Ефективно управление на ключовите компетенции на сътрудниците на организацията,
стимулиране на техните творчески способ-

Препоръчително е разработването на личните карти за оценка на постиженията да започне
от топ мениджърите на организацията. Първата
стъпка в тази насока е формулирането на личната мисия, визията и ключовите роли, които
задават основната рамка на поведението на
съответното лице. Специално място заслужава
идентифицирането на сериозни разминавания
между личната представа на мениджъра за собствените качества и мненията на важни за него
лица. За целта може да се използва методът за
оценка 360 градуса. В рамките на метода се
анализира обратната връзка по отношение на
професионалните компетенции на мениджърите, свързани с ориентацията към клиентите и
изучаването на техните потребности; коучинга и
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-

-

-

ности и нагласите им за непрекъснато учене
и самоусъвършенстване.
Подобряване на екипната работа и създаване на нов тип култура, която стимулира
промените в организацията, като основа за
успешно разработване и изпълнение на
проекти.
По-рационално управление на времето на
отделните сътрудници на основата на разработената система от цели, приоритети,
действия в рамките на личната система от
показатели, включително балансиране на
личния живот с професионалните ангажименти и намаляване на стреса.
Съчетаването на личните и организационните цели подпомагат дългосрочното успешно развитие на организацията, тъй като
увеличават нейния потенциал за развитие.
Наред с това организацията подпомага личното израстване и успеха на сътрудниците.
Следователно се създават благоприятни
условия за личностно и организационно самоусъвършенстване.

зиране на изпълнението, контрола на резултатите и анализът и регулирането. При това от
особена важност са следните стъпки: идентифициране на бизнес процесите в организацията:
цели, показатели, изпълнители; определяне на
ролите и функциите на изпълнителите по бизнес процеси; разработване на ключови показатели за ефективност за отделните изпълнители;
разработване на системата за възнаграждения
на изпълнителите. Използването на системата
от показатели за ефективност в управлението
на организациите стимулира промените в рамките на цялата организация и подпомага в съществена степен нейното дългосрочно възходящо развитие.
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EFFECTIVENESS INDICATOR SYSTEM IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article discusses questions of present interest related to the management of organizations by using a system of
key performance indicators. The system of key performance indicators assists in achieving the key objectives of the
organizations. Changes in the key performance indicators may occur in case of alteration of priorities and emergence of
new goals and tasks. Thanks to the system of key performance indicators organizations assess to what extent goals are
achieved and can immediately solve the problems that hinder the sustainable development of the organization.
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МЕТРИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Магдалена Парчева
Икономически университет, Варна
Резюме
В условия на висока динамичност и несигурност на средата устойчивото развитие на стопанската организация е немислимо без проявлението на специфичен вид поведение, определяно в изследванията в областта на
корпоративното предприемачество като „предприемаческа активност”. Проблематиката за предприемаческата
активност на организацията е сравнително нова. Първоначалните изследвания в областта се свързват с учени
като Pinchot, Дракър, Stevenson, Gumpert. Проследявайки развитието на теоретичните и емпиричните изследвания можем да откроим тенденция на изместване на фокуса на изследователски интерес от проблемите по създаване на бизнес венчър и вътрешно предприемаческите аспекти „организация и персонал” към търсене на подходи за цялостно интегриране на принципите на предприемачеството в съществуващите стопански организации,
независимо от тяхната големина. В унисон с тази тенденция водещо място заема въпроса за разработване на
метрики, осъществяване на измерване и на тази база търсене на подходи за насърчаване на предприемаческата
активност на организацията. Към този проблем се насочва и настоящата статия. Основните цели на статията се
съсредоточават в направленията: (1) изследване в теоретичен план на нееднозначно разбираният феномен
„предприемаческа активност на организацията” и нейните метрики; (2) представяне на една гледна точка за метрики на предприемаческа активност; (3) дискутиране на резултатите от емпирично проучване на предприемаческата активност на организации от бранш „информационни технологии” в област Варна.
Ключови думи: предприемаческа активност, метрики на предприемаческа активност, вътрешно предприемачество, бранш „Информационни технологии”.
Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurial activity measure, intrapreneurship, IT industry.
JEL: M10.

1. Метрики на предприемаческа активност на
организацията – теоретични аспекти
1.1. Феноменът „предприемаческа активност”
В теоретичните и емпиричните изследвания
феноменът „предприемаческа активност” е нееднозначно разбиран и е проучван от различни
гледни точки. В светлината на концепцията за
вътрешно предприемачество на Pinchot предприемаческата активност може да се разглежда
като съвкупност от дейности в големите
предприятия, които са насочени към създаване на иновации [8]. Според това разбиране
предприемаческите дейности се осъществяват
от сътрудниците или от група сътрудници. Те се
стимулират от висшето ръководство и се „вдъхновяват” от т.нар „вътрешен предприемач”.
Вътрешният предприемач поема инициативата
и отговорността да ръководи и реализира конкретна иновация в рамките на организацията.
Pinchot предлага насоки за създаване на среда,
насърчаваща предприемаческата инициатива.
Обобщено погледнато предложенията на учения се изразяват в направленията: (1) осигуряване на свобода на вътрешния предприемач за
избор на предприемачески проект, с който да се
ангажира; (2) разработване на механизми за
подкрепа на малките експериментаторски проекти; (3) толерантност към риска, неуспехите и
грешките; (4) осигуряване на „резерви” в областите: (а) време, през което служителите да работят по идеи и проекти по техен избор; (б) це-

Увод
Проблематиката за предприемаческата активност на организацията е сравнително нова.
Проследявайки развитието на теоретичните и
емпиричните изследвания можем да откроим
тенденция на изместване на фокуса на изследователски интерес от проблемите по създаване на бизнес венчър и вътрешно предприемаческите аспекти „организация и персонал” към
търсене на подходи за цялостно вписване на
принципите на предприемачеството в управлението. В унисон с тази тенденция водещо място
заема въпроса за разработване на метрики на
предприемаческа активност.
Адресирайки този актуален проблем основните цели на статията се съсредоточават в
направленията: (1) изследване в теоретичен
план на феномена „предприемаческа активност
на организацията” и нейните метрики; (2) представяне на една гледна точка за метрики на
предприемаческа активност; (3) дискутиране на
резултатите от емпирично проучване на предприемаческата активност. В емпиричен план използваните методи са: анкетно проучване и
дълбочинно интервю. Обект на изследване са
организации от бранш „информационни технологии” в област Варна.
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леви фондове за осигуряване на средства за
реализация на идеи и разработка на иновативни
проекти; (в) кадрови ресурс – планирането на
броя специалисти, необходим за осъществяване на дейността, следва да бъде съобразено с
обстоятелството, че може да възникне необходимост от работа по иновативен проект, който
следва да бъде обезпечен с кадрови ресурс; (г)
информация – голяма част от иновациите произтичат от неформалната организация [8].
Проблематиката за създаване на среда в организацията, която благоприятства новаторството е във фокуса на вниманието в изследването на Дракър [1]. Според учения, за да се превърне иновацията в „неотменна част от обикновеното, от нормата” са необходими: специфична
политика, подходящи практики, организационна
структура, благоприятстваща иновациите. Паралелно с тези фактори важен компонент в
предприемаческия мениджмънт е измерването
на иновационното действие. За включване в
управлението на измерване на предприемаческата дейност са необходими: (а) вграждане във
всеки иновационен проект на обратна връзка;
(б) създаване на система за оценка на иновационните усилия; (в) утвърждаване на система за
оценка на иновационната активност на организацията [1].
Според Stevenson, Gumpert ключова специфика на предприемаческото поведение на организацията е търсенето на нови възможности за развитие на бизнес дейността [9]. Организациите с предприемаческо поведение: (1) разглеждат промените във външната среда от позициите на възможностите, които те разкриват; (2)
бързо преминават от идентифициране на възможността към нейното оползотворяване; (3)
поетапно ангажират необходимите за новите
начинания ресурси като развиват способност да
боравят с външни ресурси; (4) изграждат плоски
структури и толерират на неформалната организация [9].
Burgelman се фокусира върху изследване на
предприемаческата активност в големите и
сложни корпоративни структури. В светлината
на неговото изследване предприемаческата
активност представлява съвкупност от дейности по създаване на бизнес венчър [4]. Според учения организациите се нуждаят от „различност” и „ред”. Различността е резултат от
независимите стратегически инициативи на кадрите на оперативно ниво, а редът се осигурява
от стратегията на организацията. Burgelman
вижда ролята на предприемаческата активност
в осигуряване на различността и в създаване на
база за радикални иновации в организацията [4].
В свое изследване Covin, Slevin застъпват
тезата, че предприемачеството може да се раз-

глежда като направление на стратегическата
позиция [5]. Организациите с предприемаческа
позиция са тези, които проявяват определени
поведенчески модели. Тези модели проникват в
цялата организация и са израз на стратегическата философия на висшите ръководители за
ефективна управленска практика. Проучването
на Covin, Slevin дава начало на съвременно изследователско направление, което разглежда
предприемаческата активност като специфичен
вид поведение на организацията. Във връзка с
тази изследователска перспектива Morris,
Kuratko пишат „фокусът тук е върху интегриране
на предприемачеството в цялото предприятие,
а не върху разглеждането му като отделна дейност или предприемаческо събитие. Така предприемачеството обхваща същността на това за
какво става въпрос в организацията и как тя
оперира” [7].
1.2. Измерване на предприемаческата активност на организацията
Възприемането на поведенческа изследователска перспектива позволява измерване на
предприемаческата активност и на тази база
търсене на различни възможности за нейното
насърчаване. Стъпвайки върху теорията по
предприемачество учените, привърженици на
поведенческия подход разглеждат предприемаческата активност като поведение на организацията, което се отличава с иновативност, агресивност спрямо конкурентите, проактивност,
риск, независимост. Изследователите използват
различни метрики за оценка на активността на
организацията, които могат да се обобщят както
следва:
а) Иновативност
Иновативността е ключова специфика на
предприемаческата активност. Covin, Slevin изследват една дименсия на иновативността, съсредоточаваща се в реализиране на пазара на
продуктови иновации и свързаната с това тенденция за технологично лидерство [5]. Lumkin,
Dess разглеждат иновативността като тенденция организацията да се ангажира в нови идеи,
нововъведения, експерименти и креативни процеси и да ги подкрепя и стимулира [6]. За
Antoncic, Hisrich иновативността има разнообразни метрики: акцент върху разработването на
нови продукти; процент изведени нови продукти
на пазара, разходи за разработка на нови продукти; брой нови продукти, изведени от компанията; създаване и инвестиции в технологии;
придобиване на технологии от други компании;
значение, което се отдава на технологичните
иновации и на това фирмата да бъде пионер в
технологичното развитие на своя бранш [3].
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наблюдаеми и измерими метрики. Базирайки
се на проучванията от поведенческата изследователска перспектива, за целите на статията
можем да дефинираме предприемаческата активност като специфичен вид поведение на организацията, насочено към продуктово обновяване, проактивно иницииране на промени и
предизвикване на конкурентите. Работното
определение за предприемаческата активност и
използваните от учените метрики за нейната
оценка, дават основание да изведем следните
индикатори за измерване на предприемаческа
активност: (1) продуктово обновяване: (а) брой
нови продукти, изведени на пазара; (б) степен
на новост на продукта в диапазона напълно нов
продукт – малко усъвършенстване на съществуващ продукт; (2) проактивно иницииране на
промени: обновяване в резултат нова пазарна
възможност; (3) предизвикване на конкурентите
на база функционални характеристики на продукта. В унисон с проучванията от поведенческата изследователска перспектива разглеждаме
активността на организацията в неразривна
връзка с факторите, които я определят. В това
отношение особен акцент поставяме върху факторите от вътрешната среда, които допринасят
за формиране на предприемаческа активност на
организацията. Предмет на изследователски
интерес са кадрови фактори, нагласи на ръководителя, приложение на организационно- управленски практики. Предмет на анализ е въздействието на „неочакваното” като предприемачески прозорец.

б) Проактивност
По своята същност проактивни са всички
действия, които са породени от възприемането
на бъдещи проблеми, потребности или промени.
Според Covin, Slevin проактивността на организацията отразява нейното пионерно естество,
което се проявява в склонността на фирмата да
се конкурира по агресивен и проактивен начин с
конкурентите [5]. За Lumkin, Dess проактивността се отнася до процесите, които са насочени
към възприемане на бъдещи потребности, както
и до действията в посока търсене на нови възможности [6]. Antoncic, Hisrich изследват проактивността в направленията - стремеж на предприятието да бъде първо в извеждането на новия
продукт на пазара, стил при вземане на решения, отличаващ със смелост, решителност при
постигане на целите на предприятието, склонност към поемане на риск и предизвикване на
конкурентите [3].
в) Агресивност спрямо конкурентите
Изследователите Lumkin, Dess считат, че
следва да се прави разлика между „агресивност
спрямо конкурентите” и „проактивност”. Агресивността спрямо конкурентите се отнася до
склонността на организацията да предизвиква
своите конкуренти, за да получи предимство или
да подобри своята конкурентна позиция [6].
г) Риск
Covin, Slevin разглеждат поемането на риск
по отношение решенията за инвестиции и стратегически действия в сферата на несигурността
[5]. За Lumkin, Dess рискът е чувство за несигурност, вероятност за загуба или за негативен
резултат. Учените измерват риска посредством
метриките: (1) преценка на ръководителя за
склонността на организацията да се ангажира в
рискови проекти; (2) преценка на ръководителите за тяхната склонност към смели или към
предпазливи действия за постигане на целите
[6].
д) Независимост (автономност)
Според Lumkin, Dess автономността отразява независимите действия на един индивид или
екип, които те предприемат за „предвижване
напред” на една идея или визия и за поддържане и следване на тази идея до нейната практическа реализация [6].

3. Метрики на предприемаческа активност –
емпирично проучване
Представената гледна точка за предприемаческа активност на организацията и определящите я метрики апробираме въз основа данни
от емпирично проучване сред организации от
бранш „информационни технологии” от област
Варна. На фона на кризата българският ИТ
бранш се отличава с динамика, иновативност
сравнително добра производителност [2]. Развитието на ИТ бизнеса показва възникване на
нови видове бизнес; акцент върху ИТ услугите и
комплексните продуктови решения, ключово
значение на кадрите за ИТ организацията. В
този смисъл проблемът за предприемаческата
активност е изключително актуален за съвременната ИТ фирма. Тези причини определят
избора на организациите от бранш „информационни технологии” за обект на емпиричното
проучване. Изследването е проведено чрез изследователска извадка от 30 ИТ фирми от област Варна. Използваните методи са: анкетно
проучване сред всички фирми и дълбочинно
интервю с ръководителите на 10 от анкетирани-

2. Метрики на предприемаческа активност –
една гледна точка
Откроените теоретични виждания разкриват
различни страни на феномена „предприемаческа активност”. Анализирайки позициите на учените можем да направим извода, че предприемаческата активност на организацията е конструкт, който не може да бъде директно наблюдаван, а може да бъде оценен посредством
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те организации. Обхванати са следните сфери
на дейност: софтуер; комплексни продуктови
решения (хардуер, софтуер, системна интеграция, интернет решения, обучение и сервиз),
мрежово оборудване, хардуер, сервиз.

Проучването открои специфики на поведението на организациите – респонденти (фиг. 1).
Продуктовото обновяване е характерно за изследваните фирми.

Фиг. 1. Специфики на поведението на организациите - респонденти

Преобладаващата част от фирмите (43,3%)
през последните три години са извели на пазара
между два и три нови продукта. Напълно нови
продукти са създали 50% от респондентите. Интерес представлява факта, че 56,6% от организациите са се обновили в резултат нова пазарна
възможност (отговори определящ фактор и важен фактор). Това е индикатор за проактивен
характер на поведението на тези организации.
Значителен дял от респондентите акцентират
върху функционалните характеристики на продукта като фактор в конкурентната борба. За

23,3% функционалните характеристики се явяват определящ фактор при конкуренция, а за
40% - важен фактор. Предмет на изследователски интерес е въпроса: кои фактори допринасят за проявление на предприемаческа активност. Статистическата обработка на данните
от анкетното проучване, както и информацията,
получена от дълбочинното интервю свидетелства за някои зависимости между предприемаческа активност и фактори от вътрешната среда на
организацията. Резултатите са систематизирани
в табл. 1.

Табл. 1. Метрики на предприемаческа активност – резултати от емпирично проучване
Предприемаческа активност Предприемаческа активност – въздействащи
проявление
фактори
 Екипи за създаване на нов продукт
 Опит на кадрите
Продуктово обновяване
 Система за предложения
Метрики на
 Връзка с клиентите
предприемаческа
активност на ор Неочаквано външно събитие
ганизацията
Обновление в резултат нова въз Неочаквано външно събитие като предприеможност
мачески прозорец
Предизвикване на конкурентите на
 Опит на кадрите
база функционални характеристи Система за предложения
ки на продукта
 Отношение на ръководителя към иновациите

Значимо въздействие върху предприемаческата активност на организацията оказва опитът
на кадрите за работа в екип за създаване на нов

продукт. По статистически път се установява
връзка между опита на служителите за работа в
екип и броя нови продукти, изведени на пазара
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(равнище на значимост 0,000, коефициент на
Пирсън 0,725). Проучването откроява зависимост между степента на новост на продукта и
опита на кадрите за работа в предприемачески
екип (равнище на значимост 0,000; коефициент
на Пирсън 0,711). В 53,3% от фирмите, които са
извели на пазара напълно нов продукт, повече
от половината от кадрите имат подобен опит.
Друго направление на предприемаческа активност, което се съчетава с кадровия фактор е
предизвикването на конкурентите на база функционални характеристики на продукта (равнище
на значимост 0,000; коефициент на Пирсън
0,711). В преобладаващата част от фирмите,
които избират тази конкурентна стратегия
(83,3%) повече от половината служители имат
опит за създаване на новости в екип. Организациите с предприемаческо поведение прилагат
някои специфични управленски практики. По
статистически път се установи зависимост между практиката „система за предложения” и проявленията на предприемаческа активност:
а) продуктово обновяване (равнище на значимост 0,003; коефициент на Пирсън
0,633);
б) предизвикване на конкурентите на база
функционални характеристики на продукта (равнище на значимост 0,003; коефициент на Пирсън 0,629). Преобладаващата част от фирмите, в които предложенията на служителите се оценяват и се
инициира тяхната реализация, са извели
на пазара над четири нови продукта и са
акцентирали на функционалните характеристики. Във фирмите се събират
предложения за усъвършенствания на
продуктите. В 53,3% от изследваните
фирми предложенията се оценяват и реализират. Организациите с предприемаческа активност регулярно сформират
екипи за разработване на нов продукт
(равнище на значимост 0,000; коефициент на Пирсън 0,701). Създаващите новости фирми използват информацията от
клиентите за подобряване на продуктите
(равнище на значимост 0,000; коефициент на Пирсън 0,701).
В теоретичните изследвания се откроява ролята на ръководителя за утвърждаване на
предприемаческа атмосфера. Съществено значение в този аспект оказва отношението на ръководителя към иновациите, толерантността му
към грешките, които допускат специалистите в
опита им да създават новости. Резултатите от
проучването показват, че толерантни към грешките на служителите са 83,3% от ръководителите на фирми, които разчитат на функционалните

характеристики на продукта като фактор при
конкуренция.
Резултатите от дълбочинното интервю разкриват, че неочакваното външно събитие е двигател на обновление в резултат нова възможност. Ръководител на фирма с предмет на дейност компютърни системи и софтуер с фискални
устройства, посочва като неочаквано външно
събитие промените в Наредба Н-18/29.06.2011г.
съгласно, която всички касови апарати, фискални принтери и системи за бензиностанции следва да бъдат дистанционно свързани с НАП и да
подават информация към сървъра на НАП. Това
открива нови възможности и предизвиква обновление в две посоки: (а) предлагане на продуктови решения за доработка на съществуващи фискални устройства за дистанционна връзка с НАП; (б) осигуряване на възможност за закупуване и внедряване на напълно нови модели
касови апарати. Друго неочаквано външно събитие, посочено от респондентите е „криза в потреблението и свито потенциално търсене”. Този
неочакван фактор предизвиква активност по посока засилено участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Ръководителите на
фирмите споделят, че изискванията на възложителите налагат продуктово обновяване попосока комплексни оферти, предполагат засилени партньорства и включване на подизпълнители.
4. Изводи и препоръки
Проведеното изследване позволява да се
направят следните изводи: (1) съществува теоретично основание предприемаческата активност да се разглежда като специфичен вид поведение на организацията, насочено към продуктово обновяване, проактивно иницииране на
промени и предизвикване на конкурентите. (2)
тази гледна точка е в съответствие с поведенческата изследователска перспектива и позволява измерване на предприемаческата активност на база наблюдаеми и измерими метрики;
(3) емпиричното проучване показа, че организациите- респонденти проявават предприемаческа
активност, за което допринася кадровия потенциал, отношението на ръководителя към иновациите, както и приложението на управленски
практики, стимулиращи създаването на новости;
(4) ключов източник на предприемаческа активност в изследваните фирми е „неочакваното“.
Резултатите от проучването открояват като
препоръчителен ангажимента на организацията
в следните посоки: (1) осъществяване на целенасочено измерване на предприемаческата активност и на вътрешния потенциал на организацията и използване на получената информация
при търсене на механизми за насърчаване на
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предприемаческата активност; (2) осъзнаване
на ролята на „неочакваното” като предприемачески прозорец и източник на скрити, неизвестни за ръководителя фактори на предприемаческа активност; (3) прилагане на практиката „система за предложения“ не само за събиране и
оценка на идеите на експертите, а и за търсене
на кадри с предприемачески талант.

3.

4.

5.

Заключение
В статията е представена една гледна точка
за предприемаческа активност и нейните метрики. Изследването адресира проблем, който е от
значимост за управлението на съвременната
организация, управление, основаващо се на
принципите на предприемачеството.

6.

7.
8.
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MEASURE OF THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
Magdalena Parcheva
University of Economics, Varna,Bulgaria
Abstract
Under the conditions of high dynamicity and uncertainty of the environment, the sustainable development of the economic organization is inconceivable without the manifestation of a specific type of behaviour defined in the corporate
entrepreneurship research as “entrepreneurial activity”. The problems of the entrepreneurial activity of the organization
are a comparatively new area. Initial research in the field is connected with scientists such as Pinchot, Drucker, Stevenson, Gumpert. By studying the development of the theoretic and empiric research we can define a trend of focus shifting
in the research interest from the problems on creating a business venture and the intrapreneurial aspects “organization
and personnel” to the search of methods of approach for overall integration of the entrepreneurship principles in the existing business organizations irrespective of their size. In conjunction with this trend, the issues of development of measure, carrying out of measurement, and based on this, the search of methods of encouragement of the entrepreneurial
activity of the organization take a leading place. The present article deals with this specific issue. The principle objectives
of the article focus on the following directions: (1) theoretic research of the disputed phenomenon “entrepreneurial activity of the organization” and its measure; (2) presenting of a viewpoint on the measure of the entrepreneurial activity; (3)
considering of the result from the empiric research of the entrepreneurial activity of organizations in the field of “information technologies” in Varna Region.
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Резюме
През 2013 г. в България функционират около 306 хил. малки и средни предприятия, които представляват
99,8% от всички. Те осигуряват около 1,375 млн. работни места или гарантират 75,6% от общата заетост. Ежедневно малките и средни предприятия се сблъскват с различни по характер трудности при набавяне на капитал.
Ограничените им финансови ресурси лимитират достъпа до нови технологии и иновации, а остарялото оборудване и недостатъчният им технологичен капацитет се отразява негативно на ефективността на производството.
Производителността на труда в тях продължава да е над два пъти по-ниска спрямо тази в големите предприятия. Посочените и някои други проблеми поставят българските МСП на едно от последните места в Европейския
съюз. Целта на настоящата разработка е да се опита да даде отговор на въпроса: Какво е необходимо да се
направи, за да се промени настоящата картината в сектора на малките и средни предприятия в България, както и
да се посочат някой от възможните механизми за устойчивото им развитие. При анализа на състоянието на малките и средни преприятия в България се използва официалната статистическа информация, както и резултати от
авторски изследвания и анализи. Правят се сравнения на темповете на развитие на българските малки и средни
предприятия със същите в страните от Европейския съюз. Разкриват се основните фактори, влияещи върху състоянието и развитието на сектора.
Ключови думи: малки и средни предприятия, икономическа политика, устойчиво развитие.
Key words: small and medium enterprises, economic policy, sustainable development.
JEL: D2.

Стопанските (нефинансовите) предприятия в
тяхната размерна диференциация на микро-,
малки, средни (ММСП) са гръбнакът на българската икономика и съставляват 99,8% от всички в
страната. Те осигуряват около 1,375 млн. работни места или гарантират 75,6% от общата
заетост у нас. Тези предприятия са найчувствителни към промените в макроикономическата политика и понасят всички негативи от
финансово-икономическата криза.
Целта на разработката е да се опита да даде някои основни насоки за промени във външната среда, влияеща върху развитието на малките и средни предприятия в България, след
като се анализират постигнатите резултати.

Увод
Видът на стопанската дейност, обемът на
продукцията и нейното качество са резултат не
само от вътрешните (ендогенни) условия в
предприятията, а в значителна степен тяхното
функциониране е подвластно на влиянието на
външната среда (екзогенните условия). Външната среда насочва собствениците към избора
на форма на предприятие, технология на производство и пазара за реализация на продукцията,
т.е. влияе на изграждането, жизнеността и развитието на предприятията. Това поражда необходимост от изследване влиянието на външна
(заобикаляща) среда върху отворените микросистеми - стопанските предприятия.
Заобикалящата среда - политическите, икономическите, правните и др. нейни дадености,
формират макрорамката, при която се осъществява стопанската дейност. Промяната на тези
условия водят до изменения вътре в системата
и тя трябва да се адаптира, за да им отговори
[7].
Стопанското предприятието като входноизходна система е принудено да осъществява
своята дейност в тясна връзка с природните,
технически, икономически и институционални
дадености на външната среда. Според теорията
на системите тя също е система, но от по-висок
ранг, означавана като „суперсистема”, а в икономическата литература като „макросистема”1.
1

1. Външна среда на стопанските предприятия – теоретични измерения
При изучаване влиянието на макросистемата
върху развитието на микросистемата Steffen и
Born условно я разделят на три подсистеми:
природно-климатична и техническа, пазарната
среда, обществени и правно-политически институции. Според авторите посочените подсистеми
ограничават свободата на действие, а е възможно и да възпрепятствуват дейността на стопанското предприятие, поради това те ги определят като „пречки за развитието на предприятията”.

Според Холл и Фейджин; Кр. Георгиева и др.
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рискове за инвестирания в предприятието капитал.

Woehe и Doering означават външната среда с
понятието „рамкови условия” за развитие на
микросистемата [8].
Walter нарича външната среда „инфраструктура” за развитие на стопанската дейност [9].
Станков определя външната среда на предприятието като „обществена система”, в която
намират израз общини, прокуратура, областни
органи, законови и подзаконови актове, капиталов пазар, банки, и др., от координацията между
тях се детерминира развитието на предприятието [5].
Независимо от различните названия, които
се дават на външната среда всички автори влагат едно и също разбиране за нея.
Основавайки се на горепосочените схващания приемаме, че външна среда се диференцира на природно-климатична, икономическа,
технико-технологична и институционална
(фиг. 1).

1.2. Технико-технологична външна среда
Този елемент на външната среда представлява съвкупността от съвременните технически,
технологични, информационни и комуникационни средства за осъществяване на всяка стопанска дейност. Те допринесат за развитието и модернизирането на производствената подсистема на предприятието, за повишаване на производителността на труд и съдействат за повишаване на производствено-икономическите резултати.
1.3. Икономическа среда
В условията на пазарна икономика разпределението на ресурсите, производството и задоволяването на потребностите на обществото
се осъществява под диктата на пазара. Под
въздействието на пазара предприятията сами
решават какво, колко и как да произвеждат, т.е.
микросистемата е в непрекъсната връзка с пазарната среда.
Съвкупността от закупените суровини материали, услуги формира входа (input) на стопанското предприятие. От значение е начинът на
уреждане на взаимоотношенията между него и
другите структури от външната среда. Тяхното
нарушаване влияе върху ритъма на производството и резултатите от стопанската дейност.
Предварителното уреждане (договориране) на
тези взаимоотношения намалят рисковете и загубите за микросистемата.
За предприятието от съществена важност е
пазарът за произведената продукция - вътрешен и международен. Един от основните проблеми пред стопанските предприятия е реализацията на продукцията. За предприятието е важно количеството продукция и цената, на която
може да я реализира, тъй като това формира
неговия изход (оutput).
Съвкупността от финансови институции, чрез
които стопанското предприятие осигурява необходимите си парични средства се означава като
пазар на капитала. Размерът, цената на привлечения капитал и срокът за неговото ползване
са детерминанти, влияещи върху входа и изхода на предприятието. При нарушаване взаимоотношенията между капиталовия пазар и предприятието се нарушава платежоспособността на
стопанската дейност.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧНА
С РЕД А

СТОПАНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ

ИКОНОМИЧЕСКА
СРЕДА

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНА
ВЪНШНА СРЕДА

Фиг. 1. Външна среда на стопанското предприятие

1.1. Природно-климатична външна среда
Тя представлява природно-климатичните дадености в района, в който териториално е разположено предприятието. Влияе върху вида на
стопанската дейност, произвежданите продукти,
технологичните методи и техническите средства
необходими за производството им. Тази съвкупност на фактори влияят на разходите за производство и икономическите резултати, особено в
такива сектори като аграрно производство, туризъм и др.
Природно-климатичните условия могат да се
превърнат в предпоставка за появата на риск и
неопределеност при функциониране на стопанското предприятие. От това произтича обективно по-ниската степен на управляемост на тази
подсистема на външната среда и по-високите

1.4. Институционална среда
„Институциите са правилата на играта” в обществото или „ограниченията, наложени от хората”, казва Норт [4]. Те влияят върху функцио-
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нирането на икономиката и отделното предприятие. Ролята на институциите се свързва със
способността им да намаляват неопределеността. Те са тези, които дефинират и ограничават
възможностите на избор на човека, решил да
започне стопанска дейност, да вземе пари на
заем и др. Институционалните ограничения посочва Норт включват както „това, което е забранено на индивидите и понякога някои условия,
при които те могат да предприемат определени
действия”. Те са рамката, в която се осъществява стопанската дейност.
Качественото функциониране на институциите е от „критична важност за социалноикономическия просперитет, особено в контекста на съвременното глобализирано обществено
устройство”, посочва Минасян [3]. Качеството на
институционалното устройство и функциониране е „фон, върху който се проектира социалноикономическото поведение” на хората, стопанските субекти и чуждестранните партньори.
„Ефективно действащите и стабилни институции
създават необходимата и задължителна среда
като почва за развитие на бизнеса, повишаване
на заетостта. Институционалното изграждане на
пазарната икономика е дейност с дългосрочни
последствия.”. Ако от получените годишни доходи на населението и на предприятията може
да се съди за тяхното благосъстояние и възможности за развитие, то институционалните
въздействия по-трудно се подават на количествено оценяване, а в следствие на това и проявленията от действията на институционалните
решения не закъсняват. Недостатъчната критичност на хората и на стопанските структури
към прилаганите политики на институциите, не
може да играе роля на коректив, а остава единствено реакцията (по-често критична) на чуждестранните икономически партньори [2].

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(продължение)
Отзивчива и отговорна към МСП публична администрация
Улесняване на достъпа на МСП до обществени
поръчки и държавни помощи
Облекчаване достъпа на МСП до финансиране
и развитие на правната рамка и бизнес средата
По-широки възможности на МСП за възползване от условията на единния пазар
Повишаване на квалификацията на работещите
в МСП и насърчаване на иновациите
Превръщане на екологичните предизвикателства във възможности
Достъп до нови пазари

Източник: Small Business Act for Europe, 2008.

За изпълнение на десетте принципа на Small
Business Act България трябва да има национална политика в подкрепа на малките и средните
предприятия, като част от общата политика на
Европейския съюз. За целта и в съответствие
със Закона за МСП у нас (чл. 5, ал. 1) е необходима и Национална стратегия за насърчаване
развитието на малките и средните предприятия
(2014-2020 г.) Тя е втората в тази област в у нас,
но за разлика от първата (2007-2013) трябва да
гарантира изпълнение на заложените принципи
в Small Business Act. Високи са показателите за
развитие на МСП и трябват специални политики. Не без значение е и настоящата картина на
МСП в България. Анализът на отделните размерни групи предприятия (в т.ч. и на микропредприятията) очертава някои основни характеристики:
2.1. За микропредприятията (от 1 до 9 заети)
- Към края на 2013 г. те са 92,3% от всички
ММСП в страната.
- От 2001 г. до 2013 г. броят им е нарастнал с малко над 1,8 пъти.
- Близо 30% от общия брой на заетите в
България работят в микропредприятията
или почти колкото - 29,8% - средно за ЕС.
- Секторите, в който българските микропредприятия доминират са търговия на
дребно, ремонт на автомобили, лични
вещи и стоки за дома, хотели и ресторанти.
- Микропредприятията създават около
16,5% от добавената стойност в България при 21,6% за същите в ЕС.

2. Външната среда и нейното въздействие
върху МСП в България – реални измерения
През 2008 г. Европейската комисия приема
Small Business Act (Законодателния акт за малък бизнес), в който са определени десет принципа за развитие на МСП в европейските държави (табл. 1). Той има хоризонт за реализиране до 2020 г., а вероятно и след това.
Табл. 1. Принципи в политиката на ЕС за стимулиране на развитието на МСП
№
Принципи (приоритетни области)
Създаване на благоприятна среда за развитие
1.
на предприемачеството и семейния бизнес
Предоставяне на фалиралите предприемачи
2.
втори шанс за бързо започване на бизнес
Създаване на конкретни правила за прилагане
3.
на принципа „мисли първо за малките”

2.2. За малките предприятия (от 10 до 49 заети)
- Относителният дял на малките предприятия съставлява 6,4% от всички ММСП в
страната. По относителен дял на малките
предприятия България се различава от
Германия, Дания, Австрия и Естония, в
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-

-

които малките предприятия са над 10%,
но изпреварва Гърция - 3,1%; Португалия
- 3,9% и Испания - 6%.
Заетите в малките предприятия са 24%
от общия брой у нас.
Броят им за последните дванадесет години се увеличава с близо 2 пъти.
Отраслите, в които преобладават малките предприятия са добивна промишленост, преработваща промишленост, селско, горско и рибно стопанство, строителство.
Малките предприятия създават малко
над 21% от добавената стойност в страната при 18,9% в ЕС.

-

Те създават 21,7% от добавената стойност в страната при 17,9% в ЕС.
На фиг. 1 са представени постигнатите резултати на България при прилагане на десетте
принципа в Small Business Act (2008-2013 г.) Установява се, че като цяло България изостава в
няколко от приоритетните области на SBA в
сравнение със средната стойност на показателите за другите държави в ЕС. Незадоволителни са резултатите по четири от общо десетте
области: №10 „Достъп до нови пазари”; №9
„Превръщане на екологичните предизвикателства във възможности”; №8 „Повишаване на квалификацията на работещите в МСП и насърчаване на иновациите”, №7 „По-широки възможности на МСП за възползване от условията на
единия пазар”. Само две от приоритетните области №1 „Предприемачество” и №5 „Държавни
помощи и обществени поръчки” са малко над
средната стойност за ЕС.
За приоритет №1 „Предприемачество” резултатът е добър, тъй като България отбелязва повисок от средния за ЕС относителен дял - 36%
на населението в трудоспособна възраст, стартирало собствен бизнес при 23% средно за ЕС.
От друга страна, обаче нисък е делът на самостоятелно заетите в нашата страна - 11% при
средното ниво за ЕС - 15%. Разликата подсказва, че има неизползван човешки потенциал за
развитие на собствен бизнес у нас.

Напредък във времето

2.3. За средните предприятия (от 50 до 249
заети)
- Към края на 2013 г. те са около 1,1% от
всички ММСП в страната.
- Сравнително по-малко на брой са спрямо
другите две размерни групи, но в тях работят 23% от заетите в България и през
последните дванадесет години броят им
се увеличава с 1,4 пъти.
- Доминиращи са в икономическите сектори доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяването им; добивна промишленост;
преработваща
промишленост;
строителство и др.

Резултати

Източник: SBA Fact Sheet 2013, с. 6.

Фиг. 1. Постигнати резултати на България в съответствие с изпълнение на принципите на SBA, 2008-2013
г.

Недостатъчно е направено у нас за предоставянето на „втори шанс“ на фалиралите МСП,
за да започнат нов бизнес. Според методологията на Европейската комисия България е на 22
място в ЕС за 2012 г. по този втори принцип на
SBA. Над 3 години са необходими в България,

за да закрие дейността си едно предприятие
след като е обявено в несъстоятелност. Помалко от 2 години е този период средно в ЕС, а
само три месеца е той в Италия. Продължителната процедура по връщане на задълженията
към кредиторите удължава срока за преустано-
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вяване на старата дейност и отказва собствениците на малък и среден бизнес да мислят за
стартиране на нова. От друга страна, ниска е
обществената подкрепа у нас за фалиралите
МСП, на лице е недоверие към тях и така те не
получават „втори шанс” за нова стопанска инициатива.
В България недостатъчно е направено и по
отношение на третия принцип „Мисли първо за
малките”. Националното законодателство създава допълнителни регулативни тежести особено на малкия бизнес. При оценката на нашата
страна по трите показателя:
1. „Тежест на държавно регулиране”;
2. „Система на лицензиране и разрешителни”;
3. „Комуникационна стратегия и опростяване на правила и процедури”, свързани с
прилагане на принципа „Мисли първо за
малките” – попадаме на 18 място в ЕС за
2012 г.
Като най-висока оценка по тези показатели в
ЕС има Финландия, която се отличава с найблагоприятните условия за развитие на малкия
бизнес. В България, за да се облекчат регулативните мерки и насърчи развитието на МСП,
ежегодно е предвидено да се провежда анкета
със собственици на предприятия, а мнението им
трябва се използва за извършване на законодателни промени. До края на 2013 г. това не е
осъществено и се запазват съществуващите
неблагоприятни за особено за малкия бизнес
лицензионни и разрешителни мерки.
В приоритет принцип на SBA „Отзивчива и
отговорна към МСП публична администрация”
също България заема неблагоприятното 19
място за 2012 г. в ЕС. Критериите, оценяващи
на тази област се свързват с времето за стартиране на бизнес, което у нас е 18 дни при средно
за ЕС – 13,8 дни, а най-малко – 4 дни в Полша.
Твърде дълъг е периодът – 15 дни, необходим
на малкия и среден бизнес в страната за прехвърляне и регистрация на собственост, докато в
Португалия е само 1 ден. Времето за заплащане
на трите основни данъка за бизнеса у нас отнемат средно до 500 часа, а средно в ЕС са 205
часа при 59 часа в Холандия. Все още не са
електронизирани както е в повечето страни на
ЕС основните административни услуги за бизнеса, докато във Финландия има пълна електронизация. Тези и някой други от показателите
за оценка на „отзивчивостта“ на публичната администрация показват, че има необходимост от
подобряване на условията за стимулиране раз-

витието на МСП в страната.
Макар да се отчита известен напредък за
България по изпълнението на принцип 5 „Държавни помощи и обществени поръчки” от SBA
(фиг. 1), считаме за недостатъчно постигнатото
по два от показателите. За 2012 г. действително, че България отчита висок относителен дял
на обществените поръчки, предоставени за изпълнение от МСП – 79% от всички нефинансови
предприятия в страната, при средно за ЕС –
38%. В същото време по отношение на наличие
на електронни обществени поръчки насочени
към малкия и среден бизнес нашата страна е на
21 място (2012 г.) от 27-те държави членки на
Европейския съюз или относителният дял на
натоварените по електронен път МСП у нас е
едва 4,8%, докато във Финландия (държавата
лидер по този показател) е 23,6%. Смущаващо е
представянето на българските МСП по показател 5.5. „Планиран дял от Европейските структурни фондове насочен към МСП и предприемачество за периода 2007-2013 г.”. За 2012 г. по
този показател България заема едва 22 място.
Считаме за незадоволително представянето на
страната ни по изпълнението на този важен показател за стартиране, утвърждаване и развитие на българските малки и средни предприятия. Основанието за изразеното мнение е, че
тук попадат следните направления:
1. Технологичен трансфер и подобряване
на мрежите за сътрудничество между
МСП и университетите, центровете за
изследвания и развойна дейност, научни
и технологични паркове и др.
2. Финансова подкрепа за НИРД извършвана в МСП.
3. Подпомагане на МСП за реализиране на
производство на продукти и внедряване
на технологии опазващи околната среда,
по които като цяло българските предприятия са на последно място в ЕС.
4. Мерки за повишаване на иновативната
способност на МСП.
5. Мерки за подобряване на достъпа на
МСП до по-широко прилагане на информационните технологии в бизнеса, подобряване на квалификацията на заетите
и др.
Не е случайно, че България е на 27 място в
ЕС за 2012 г. по изпълнение и на показателите
по принцип 8 „Повишаване на квалификацията
на работещите в МСП и насърчаване на иновациите” от SBA. Много нисък е относителният
дял на МСП у нас – само 17% от всички, които

1

Средства, планирани по Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 july 2006 laying down general provisions on
the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing regulation (EC) No
1260/1999 ANNEX IV.
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са реализирали иновации (въвели са нов продукт, обновили са съществуващ такъв, разработели са и са внедрили нова технология). Докато
средно за страните от ЕС този относителен дял
е 30,3%, а в Германия за 2012 г. – достига 46%.
Много нисък е и относителният дял у нас на
иновативните в МСП – 3,5% при 11,2% средно
за ЕС. Резултатът се дължи на недостатъчното
сътрудничество с други предприятия, университети и изследователски центрове. Показателят
е много важен, тъй като показва степента на
усвояване и прилагане на нови знания от бизнеса, получени от новооткрития чрез интеграция
на науката и МСП. Действително в нашата
страна тази форма на сътрудничество „университети-бизнес” е много слабо развита. Лидерът
в подобен род сътрудничество в ЕС е Великобритания, в която 25% от всички МСП реализират
иновации в бизнеса благодарение на успешната
съвместна научноизследователска дейност. Незадоволително е представянето на българските
МСП едва 8 броя на всеки 100 хил., които са
участвали в провеждането на научноизследователски проекти, финансирани от фондовете на
ЕС. По този показател България се нарежда на
23 място в ЕС за 2012 г., докато средно за страните членки на съюза броят на МСП е 23,3 на
100 хил. участвали в научноизследователски
проекти, финансирани от ЕС. Много на ниско
равнище е представянето на българските МСП
в областта на осъществените обучения на персонала – едва в 29% от всички у нас, при средно
58,5% за същите в ЕС. Докато във Великобритания този относителен дял е достигнал за 2012
г. - 90%. Неминуемо ниската степен на квалификация на заетия персонал в българските МСП и
недостатъчното обучение чрез преквалификационни курсове и семинари рефлектира върху
ниската производителност на труда особено в
микропредприятията. В потвърждение на това
твърдение може да се добави и фактът, че едва
2,5% от микропредприятията в страната ни за
2012 г. реализират обучение на персонала си,
показател, по който България е на последно
място в ЕС.
Още по-неблагоприятни са резултатите по
изпълнение на показателите, свързани с изпълнение на принцип 9. „Превръщане на екологичните предизвикателства във възможности“. По
оценката направена от Европейската комисия за
2012 г. България заема предпоследното – 26
място. Като най-незадоволителен е резултатът,
свързан с показател „Иновации в полза на околната среда”, по който отчитаме едва 0,01% от
българските МСП за 2012 г., които имат принос
към изпълнението му. Така също много нисък е
относителният дял – 31% от МСП у нас при

средно 56% за ЕС, които са получили публична
подкрепа в последните две години за дейности,
свързани с опазване на околната среда. Незадоволителен и относителният дял – 17% от
МСП в страната при средно 22% за страните от
ЕС с оборот над 50% генериран от „зелени”
продукти или услуги.
Най-неблагоприятно за развитието на МСП в
България е постигнатото по десетия принцип
„Достъп до нови пазари” (или т. нар. Интернационализация на бизнеса). Страната ни изостава
от останалите държави в ЕС по отношение на
реализираната външна търговия и през 2012 г.
сме на последното 27 място по оценяваните
показатели. Така например, времето за извършване на износ на продукция от нашите предприятия в рамките на други държави от ЕС е 21 дни
(включващи времето за набавяне на документи,
транспорт, митнически контрол), а средно за
страните в ЕС е около 11 дни, докато в Финландия е само 5 дни. За реализиране на износа на
бизнеса се изискват 5 документа, докато средно
в държавите в ЕС с един по-малко. Не по-добра
е картината при вноса на стоки, където времето
за внос е 17 дни, а броят на изискваните документи от бизнеса са 6, при средно за ЕС - 5. Тези и много други трудности ограничават възможността на МСП да изнасят продукция на европейския и други международни пазари. Това
обяснява много ниският относителен дял под
2% от всички МСП в страната, на които продукцията е намерила място на външни пазари.
От направеният анализ на някои основни показатели, оценящи степента на изпълнение на
десетте принципа на SBA в България в повечето
случай можем да направим извод, че условията
в нашата страна за стартиране и развитие на
малък и среден бизнес не са достатъчно благоприятни. Налице са множество ограничения и
пречки от екзогенен характер за развитие на
бизнеса. Необходими са сериозни промени във
външната среда (законодателни, институционални и др.), за да се стимулират българските
МСП и да заемат достойно място в ЕС.
3. Необходими промени във външната среда
за стимулиране развитието на МСП в България
Констатираните неблагоприятни дадености в
страната ни налагат предприемане на спешни
мерки в особено критичните приоритетни области от Small Business Act, за да може България
да заеме едно по авторитетно място в ЕС и
предостави по-добри възможности за стартиране и развитие на българските малки и средни
предприятия. В тази връзка позволяваме си да
изтъкнем някой от основните насоки за промени:
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да се извършва в МСП, включително подпомагане чрез НИРД-услуги от изследователски центрове.
За постигане на по-голяма иновативност българските предприятия трябва да търсят по-тясно
сътрудничество със сродни или по-големи
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.

3.1. Създаване на благоприятна среда за развитие на предприемачеството и семейния
бизнес
За да се стимулира стартирането на семеен
бизнес трябва да се създадат специални програми за новоизграждащи се предприятия особено за по-млади хора до 30-35 години, притежаващи висше образование.
За да се мотивират младите хора, завършващи средно и висше образование да изграждат
собствен бизнес е необходимо още в началото
на своето обучение да придобият специализирана предприемаческа култура. Такава може да
се създаде, ако към средните училища и университетите се изградят учебно-тренировъчни
предприятия. Необходимо е учениците и студентите да изучават учебни дисциплини, даващи им знания и умения за създаване на собствено предприятие и неговото управление, като
това да е част от обучението не само за бизнесспециалностите, но и за всички, които подготвят
специалисти за реализация в материалното
производство. Обучаващите се да провеждат
учебни практики в успешно развиващи се предприятия у нас и чужбина, например чрез програмата „Еразъм+”.
Необходими са някои нормативни промени,
които да гарантират по-бързото закриване на
фалирал вече бизнес и разкриване на нов в
рамките на една календарна година. Собственици на бизнес, които са фалирали, започвайки
нов бизнес, създават по-устойчиво предприятие
- това показва европейската практика.

3.3. Превръщане на екологичните предизвикателства във възможности
Институционално подпомагане на МСП, които извършват иновации в полза на околната
среда. Необходимо е повече предприятия да
получат финансови помощи, преференциално
кредитиране при въвеждането на мерки за
ефективно използване на ресурсите, за въвеждане на нови „зелени” продукти и услуги, за изграждане на Система за управление на околната
среда и др. Просперитет и развитие има този
бизнес, който системно открива и оползотворява своя потенциал чрез внедряване на природощадящи технологии, които са основа на зелената икономика на ХХI век.
3.4. Достъп до нови пазари
Съкращаване времето за подготовка на документите за внос и износ на продукти от МСП у
нас.
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.
Институционално стимулиране на производства, за които има изгодно пазарно търсене,
както на вътрешния, така и на външния пазар.
Подобна цел може да се реализира чрез проучване на пазара и преструктуриране и диверсификация на дейността на предприятията. По
този начин се стимулират предприятията да
разработват нови продукти и услуги.
Стимулиране създаването на технологични
партньорства чрез Europe Enterprise Network,
както и чрез разширяване на електронната търговия, в която страната ни е на едно от последните места в ЕС.

3.2. Повишаване на квалификацията на работещите в МСП и насърчаване на иновациите
За да се стабилизират изградените МСП е
необходимо много по-интензивно сътрудничество с научноизследователски институции и университети при разработване на съвместни проекти, финансирани както от националните оперативни програми, така и от програмите на ЕС.
Трайно трябва да се наложи практиката за
повишаване на професионалната подготовка на
заетите в МСП чрез обучителни курсове и програми, като за целта може да се използват изградените центрове за професионална подготовка, средните училища и университетите.
Стимул за иновационната култура на МСП
може да бъдат добрите практики на бързо разрастващите се български и европейски МСП.
Значителна част от тях се развиват в резултат
на нов продукт, услуга, енергийна ефективност,
по-добър маркетингов подход, по-добра управленска структура или друга иновация.
Необходима е институционална подкрепа за
развитие на научна и развойна дейност, която

Заключение
България трябва да реализира сериозни
промени в своята икономическа политика в подкрепа на МСП. Small Business Act e основният
документ на Европейския съюз в посока насърчаване развитието на МСП. Неговите принципи
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напълно трябва да се прилагат и в нашата
страна.
Необходима е национална политика за МСП,
която стимулира развитието им не само за да се
изпълнят принципите на Small Business Act, но
най-вече заради съществената роля, която имат
те за българската икономика. Показателни за
това са следните факти:
- Създават заетост на повече от ¾ от трудоспособното население на страната.
- За първия програмен период от членството на България в ЕС МСП са инвестирали повече от 24 млрд. евро е ДМА
(близо 70% от всички инвестиции в ДМА),
което представлява сериозен финансов
ангажимент, който трябва да продължи
да се развива.
- Допринасят за 67% от оборота на нефинансовите предприятия в страната.
- Създават 59% от добавената стойност в
България.
Тези и много други факти доказват, че МСП
са гръбнакът на българската икономика. Въпреки това те не са устойчиви в развитието си, тъй
като:
- квалификацията на заетата работна сила
е ниска, а много малко до сега е направено за нейното професионално развитие;
- незадоволителна е производителността
на труда в МСП, която е под средното
равнище за страните от ЕС;
- все още ниска е рентабилността им, също под средната за ЕС;
- три пъти по-малък е броят на МСП у нас,
които осъществяват научноизследователска и развойна дейност. Този резултат
значително ограничава възможностите
им за иновации и др.
В заключение необходима е национална политика за преструктуриране МСП, тъй като все

още висок е относителният дял – 31% от всичките, които осъществяват търговия на дребно
при 17% средно за ЕС-27, 16% в Германия и
11% във Великобритания. Това показва, че незначителен е броят на малките и средни предприятия, които произвеждат пред тези, които търгуват. Необходими са целенасочени мерки, които да стимулират развитието на местно (национално) производство (промишленост), вместо да
се реализира внос и търговия на вносни стоки.
Така не само ще се пренасочат българските
предприятия към сферата на материалното
производство, но ще се създадат предпоставки
за по-голяма трудова заетост на населението и
за съживяване на националната икономика.
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ECONOMIC POLICIES FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES
Todorka Atanassova, Nadezhda Petrova
Тrakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
About 306 thousand small and medium enterprises, which represent 99.8% out of all enterprises, operate in Bulgaria
in 2013. They ensure about 1.375 million working places or guarantee 75.6% out of the total employment. Every day
SME face difficulties of all kind in supplying funds. Their limited financial resources restrict their access to new technologies and innovations and their out of date equipment and insufficient technological capacities have a negative influence
on the production efficiency. Their labour productivity is twice as lower as that in big enterprises. Some other issues, and
those mentioned above, put Bulgarian SME at one of the last places in the European Union. What should be done in
order to shift the scene? – with this study we try to answer this question as well as to give directions to the sustainable
development of SME.

24

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2014 (44)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2014 (44)

ПРИНОСЪТ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Ирена Славова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В условията на нарастваща глобализация, силна конкуренция, грижа за околната среда и намаляване на
бедността, корпоративната социална отговорност се превръща в силна и необратима част от корпоративните
действия на нарастващ брой компании и продължава да предизвиква интереса на правителства, международни
институции и други заинтересовани страни. От няколко години приносът на корпоративната социална отговорност за устойчивото развитие привлича все повече вниманието на изследователи и политици. Устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност са много популярни и използвани термини, често с различни наименования, неясно и дори взаимнозаменяемо. Възниква въпроса за тяхна същност и връзка. В настоящата статия се изяснява същността на корпоративната социална отговорност и се застъпва мнението, че бизнесът допринася за устойчивото развитие чрез социално отговорното си поведение. Корпоративната социална отговорност
предлага потенциален принос към устойчивото развитие, защото тя носи стимули за корпорациите да действат
социално отговорно и по този начин допринася към дневния ред за устойчиво развитие. В този контекст са изяснени основните предизвикателства, пред които са изправени компаниите при формиране на своите политики и
програми за корпоративната социална отговорност. В систематизиран вид е направена характеристика на корпоративната социална отговорност на бизнеса в България, като за целта са използвани резултати от направено
изследване по университетски проект на тема „Корпоративната социална отговорност в България – част от европейските социални практики”. Идентифицирани са съществуващите ограничения за развитието на корпоративната социална отговорност на фирмите, опериращи на българския пазар и приноса към устойчивото развитие.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие, корпоративни социални инициативи; фактори, мотиви; ограничения.
Key words: corporate social responsibility, sustainable development, corporate social initiatives, factors, motives,
constraints.
JEL: M14.

КСО, тъй като те се стремят да подкрепят, критикуват или насърчават нейните практически
проявления. По същия начин, не съществува
единен орган, който дефинира устойчиво развитие, има противоречия относно неговата дефиниция сред учени, правителства, неправителствени организации и бизнес.
Прекомерното/ свръх използване на термините устойчивото развитие и КСО, дори и в
ежедневния живот, често с различни наименования, неясно и дори взаимнозаменяемо пораждат въпроса за тяхна същност и връзка. В
настоящата статия се изяснява същността на
КСО и се застъпва мнението, че бизнесът допринася за устойчивото развитие чрез социално
отговорното си поведение. КСО предлага потенциален принос към устойчивото развитие,
защото тя носи стимули за корпорациите да
действат социално отговорно и това допринася
към дневния ред за устойчиво развитие.

Увод
Корпоративната социална отговорност (КСО)
и устойчивото развитие са дискутирани, оспорвани и много често използвани понятия в икономическата литература и управлението на
бизнеса, те са обект на внимание и нарастващ
интерес от страна на учени, неправителствени
организации, правителства, международни институции и др. В международен контекст публикациите, фокусирани върху устойчивото развитие, КСО и тяхната връзка се увеличава. Нарастващият брой изследвания, обаче, не внасят
яснота и постигане на единно мнение по отношение на техните дефиниции (особено за КСО),
често няма видима диференциация между използваните термини. Това провокира много широки и неопределени дискусии по тази тема,
преди всичко в икономическата наука и управление на бизнеса.
Принципите на прилагането на КСО и устойчивото развитие са сравнително „отворени” и те
не могат лесно да бъдат класифицирани. КСО
не е просто въпрос на индивидуално фирмено
изказване. Правителства, бизнес асоциации,
бизнес консултанти, неправителствени организации, акционери, служители и потребители показват склонност в опитите си да дефинират

1. Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие
Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което задоволява нуждите на сегашните
поколения, без да излага на риск способността
на бъдещите поколения да посрещат своите
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собствени потребности [17]. Тази широко разпространена дефиниция на Комисията Брундланд за устойчивото развитие приемаме в настоящото изследване, за да изясним връзката му
с КСО. Устойчивото развитие е неразривно
свързано с проблемите на околната среда, социалното и икономическо развитие. Екологичните щети причинени от бизнеса (напр. замърсяване на водата и обезлесяването) оказват въздействие върху местните общности, което на
свой ред, се превръща в пречка за тяхното дългосрочно
социално-икономическо
развитие.
Дейности по КСО в контекста на устойчивото
развитие може да предотвратят или смекчат
неблагоприятните въздействия на бизнеса [5].
Корпорациите непрекъснато увеличават социалните, екологични и етични въздействия върху
живота на хората и обществата, те често са и
агентите на развитието, което абсорбира, променя и подкопава/разрушава човешки и екологични ресурси, от които зависи бъдещото развитие. Все повече на корпорации им принадлежи
или се изисква от тях отговорност за принос в
устойчивото развитие, особено в програмата за
устойчиво производство и потребление, изменението на климата и енергията, опазването на
природните ресурси. На високо международно
ниво се подчертава нарастващата ролята на
бизнеса за устойчивото развитие. Кофи Анан,
генерален секретар на ООН (1997-2006 г.) отбелязва „и все повече и повече осъзнаваме, че
само чрез мобилизиране на корпоративния сектор можем да направим значителен напредък в
устойчивото развитие. Корпоративният сектор
има финансовите средства, технологията и управлението, за да се случи това” [14]. Въпросът
е, как бизнесът може да бъде мобилизиран, за
да допринесе за устойчивото развитие. Един от
начините e насърчаване и подкрепа на социално отговорното поведение - КСО може да се
разглежда като принос на фирмите за устойчивото развитие [4]. Чрез своите вътрешни политики и програми, както и с външната инвестиционна дейност в общността бизнесът адресира и
управлява своето въздействие върху социалните проблеми и околната среда.

Дефинирането на КСО като „отговорност на
предприятията за тяхното въздействие върху
обществото” (новата дефиниция на Европейската комисия от 2011) [8], показва, че предприятията трябва да осъществяват процес на интегриране на програма за КСО в своите операции и
основните стратегии в тясно сътрудничество
със заинтересованите страни. В обновената
стратегия за КСО ЕК акцентира върху необходимостта от прилагането на стратегическия
подход по отношение на социално отговорните
практики, който придобива все по-голямо значение за конкурентоспособността на предприятията и ползите от неговото прилагане - ползи от
гледна точка на управлението на риска, намаляването на разходите, достъпа до капитали,
връзките с клиенти, управлението на човешките
ресурси и иновационния капацитет [8].
Една от най-големите критики, отправени
срещу корпоративната социална отговорност е,
че компаниите само се грижат за маркетинговите си цели и преди всичко за своя имидж. Според тях КСО е само модерна дума, обгърната от
корпорациите, която добре ги представя пред
медиите и се прави, защото трябва да се прави.
В същност КСО е форма на саморегулация, която допринася за социалното благосъстояние и
опазването на околната среда. Общите мотиви
на корпорациите да осъществяват социално отговорни инициативи варират от социален лиценз за опериране до конкурентно предимство
[11, 12]. Компаниите са зависими от заинтересованите страни, за да получат необходимите ресурси за своето оцеляване и развитие. Легитимността на компанията да използва тези ресурси
зависи от съответствието на нейното поведение
към правила и ценности, различавани от обществото. Тя получава „лиценз да оперира”, при
условие че не се отнася като хищник към природата и околната среда, което е легитимност за
полезност. Сред другите мотиви според Porter &
Kramer са морално задължение, устойчивост и
репутация; McWilliams и др. свързват КСО с
иновационния процес [10]; редица автори твърдят, че КСО може да създаде конкурентно предимство и т.н.
В академичната литература все повече се
утвърждава мнението, че на сегашния етап,
корпоративната мотивация почти е стигнала до
точката, когато има значителен риск за компаниите, ако игнорират КСО. Основните аргументи
за такова твърдение са свързани с действието
на редица фактори, които са „движещи сили” за
нейното развитие, обуславят необходимостта от
прилагане на КСО и промяна в начина на нейното осъществяване. Сред тях са редица пазарни
фактори (нарастващите изисквания на потребители, служители, инвеститори, бизнес доставчи-

2. Предизвикателства и ограничения за КСО
като средство за устойчиво развитие
Съществуват множество различни дефиниции за КСО [7]. Разбирането за същността на
КСО варира от пълното й отричане (отговорността на бизнеса е само една – да увеличава
печалбите, твърди Friedman) [8] до възприемането й като източник на конкурентно предимство
[10] и елемент от основната дейност на компанията и нейното управление.
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ци и клиенти); ролята на правителствата (провежданите публични политики за насърчаване и
подкрепа на КСО), социални фактори (натиск на
неправителствени организации, вниманието на
медиите, общи социални очаквания и бизнес
асоциации, мрежи за КСО), нарастващата глобализация.
Различен поглед върху „движещите сили“ на
КСО се представя от авторите W. Werther & D.
Chandler [16]:
- Повишено охолство: КСО става все позначима, тъй като икономиките растат и
се стабилизират. Следователно, найголямо внимание КСО е получила в развитите страни. Стабилна работа и сигурност предоставят лукса на избор и активност - социално отговорен активизъм.
- Екологичната устойчивост: Може би найочевидна и най-обсъждана от движещите
сили е загрижеността за замърсяването,
отпадъците и изчерпването на природни
ресурси, изменението на климата. Тези
проблеми продължават да тласкат дискусията за КСО и да повишават очакванията за проактивни корпоративни действия.
В най-голям интерес на фирмата е да
съхранява наличните ресурси, от които
зависи в дългосрочен план и да създава
устойчиво бъдеще.
- Глобализация: Глобализацията има значителни въздействия. Първо, увеличава
богатството и властта на мултинационалните корпорации, което поставя въпроса за намаляващата роля /власт на
държавата, особено в развиващите се
райони. Освен това, културните различия
водят до сложността на КСО като очакванията за приемливо поведение се различават на регионално ниво. С увеличаване на мощността на корпорациите идва
голямата отговорност и глобализацията
засилва необходимостта от филтриране
на всички стратегически решения през
призмата на КСО за осигуряване на оптимални резултати за различни заинтересовани страни.
- Свободния поток на информация: чрез
интернет и други електронни носители
потокът от информация е изместен към
заинтересованите страни, по-специално
в случай на три важни групи: потребителите, неправителствени организации,
както и на медии. Лесно достъпната информация и комуникационни технологии
постоянно променят играта и само напълно автентични и прозрачни компании
ще се възползват от печалби в дългосрочен план.

Силата на бранда: Брандовете днес са
фокусна точка на корпоративния успех и
голяма част от успеха на бранда зависи
от общественото възприемане на корпорацията. С други думи, репутацията е от
ключово значение и честната КСО е начин за защита на тази репутация и следователно на бранда.
Посочените по-горе автори твърдят и доказват, че КСО в резултат на тези пет фактора е
достигнала повратна точка (мястото на критичната маса, след което една идея се разпространява, става общоприета и широко се прилага).
Според W. Werther & D. Chandler КСО ще стана
все по-масова и по-неразделна част от ежедневната бизнес стратегия. „Тези пет сили са ни
довели до тук и ще продължават да насърчават
и развиват тенденция към по-голяма социална
отговорност от страна на фирмите. Но, има ли
други? Факторите, които не са тук, ще се появят
и ще са причината за продължаващата еволюция на КСО.” [16].
КСО като концепция и практика непрекъснато
се развива - от основна филантропия на бизнес
лидерите в елемент на модерния бизнес и самото управление [5]. Еволюцията в КСО измества и фокуса в нейната дискусия – от същността
на концепцията към начина, по който се осъществява. Дебатът за КСО се променя: той не
се разширява в посока къде да се осъществяват
устойчиви корпоративни социални отговорности,
но как да се направят [13]. Важен етап в развитието на корпоративната социална отговорност,
започнал преди повече от десетилетие е поголямото й интегриране в начина, по който компании правят своя бизнес [15]. Все повече се
утвърждава разбирането, към което се придържаме и ние, че КСО може да създава ползи за
компаниите, когато тя е интегрирана в тяхната
оперативна дейност, когато корпоративните социални дейности са част от стратегията на организацията и са свързани с нейните цели. В
този контекст считаме, че бизнесът може да
допринася съществено за устойчивото развитие
чрез КСО, когато тя е елемент от основната
дейност на компанията и нейното управление.
Фокусите в програмите за КСО са различни,
тъй като социалното и екологично въздействие
на една корпорация варира в широки граници в
зависимост от индустрията, в която оперира и
географския й обхват. Социалните и икономически условия, управлението и екологичните
системи обуславят различията в провежданите
корпоративни социални инициативи, тяхната
интензивност, възникване и развитие. Противоположно на опита в Западна Европа, където
КСО възниква в резултат на острата критика на
медиите и изискванията на потребителите към
-
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намаляване или компенсиране на негативното
въздействие на бизнеса върху обществото и
околната среда, то в България, както и в другите
страни от Източна Европа идеята и практика за
корпоративни социални инициативи възниква от
самия бизнес – големите международни компании, подкрепяни от международни институции,
най-често Програмата за развитие на ООН. Като
цяло забавеният процес на пазарни реформи и
приватизация, липса на гражданско общество,
бизнес култура и поведение не благоприятстват
развитието на КСО. В известна степен като период, в който темата за КСО се появява и започва прилагането на корпоративни социални
инициативи се счита 2001-2002 г., когато се създават редица организации като Българска мрежа на Глобален договор на ООН, Българския
дарителски форум, Национална кръгла маса за
социални стандарти и др. Инициатори за създаването им са преди всичко големите компании,
опериращи на българския пазар.
Проведеното изследване на КСО на бизнеса
в България1 показва, че все повече компании,
опериращи на българския пазар прилагат КСО,
осъществяваните от тях инициативи като брой
непрекъснато се увеличава, провежданите корпоративни социални инициативи са разнообразни и се осъществят под различни форми - забелязва се тенденция към преход от традиционното даряване на пари към по-стратегически форми на КСО [3]. Бизнесът в България има положителна нагласа за прилагане на КСО според
резултатите от направеното емпирично проучване - 43% от изследваните компании (80%, от
които средни и малки фирми) имат положително
отношение към осъществяване на корпоративни
социални инициативи и 50% по-скоро положително.
Световната практика показва, че компаниите,
опериращи в различен социално-икономически
контекст и сектори се отнасят по различен начин
към различни въпроси/проблеми на устойчивостта. Това се наблюдава и в нашата страна.
Например, фирмите от добивната промишленост се ангажират преди всичко с подпомагането на изграждането на инфраструктурни обекти
и за оборудване на училища, детски градини и
болници в пределите на общините, в които
осъществяват производствената си дейност
(типичен пример в това отношение са „Асарел –
Медет” АД, „Мини Марица Изток” ЕАД, „Челопеч

Майнинг” ЕАД, както и редица фирми от преработващата промишленост – „Загорка” АД и др.).
Замърсяването на природата, което е следствие
от осъществяваната от фирмите на добивната
промишленост дейност, ги прави особено активни при осъществяването на инициативи, имащи
отношение към опазването и възстановяването
на околната среда.
Редица компании, предимно производителите на безалкохолни напитки и минерална вода и
храни2, правят дарения под формата на продукти за подпомагане на засегнати райони в беда и
хора в неравностойно положение. Например
кампаниите на Бутилираща компания „Хисар”,
„Кока-Кола ХБК България”, „Победа” АД и др.
Сред социалните инициативи с дарения на продукти, се открояват дарителските кампании на
„Белла България”, която е един от учредителите
на Българска хранителна банка и е сред нейните регулярни дарители. Ежегодна практика на
компанията е даряване на продукти на нуждаещи се деца и семейства, социални домове за
деца, лишени от родителски права и др. Фармацевтичните компании („Софарма”, „Чайкафарма”) активно правят дарения на медикаменти в
подкрепа на редица инициативи.
Социално отговорните бизнес практики преди всичко са насочени към околната среда. Подобряването на процесите, с които се подобрява ефективността на производствения процес
довеждат до намаляване на емисиите, повишаване на енергоспестяването, намаляване на
отпадъците и др. Наблюдава се прилагане и на
други инициативи, отнесени към социално отговорни практики от компаниите, опериращи на
българския пазар: включване на екологични
критерии при избор на доставчици, избор на суровини и опаковачни материали, щадящи околната среда (прилагане на интегриран подход по
отношение на отпадъците); осигуряване на пълна прозрачност за продуктите; създаване на
програми. Социално отговорните бизнес практики са част от дейността на компании „Загорка”
АД, „Каменица” АД, „Нестле”, „Кока-Кола ХБК
България”, „Свилоза” АД и др.
Независимо от това, че по-голяма част от
фирмите, опериращи на българския пазар прилагат корпоративната филантропия като предпочитана форма на корпоративни социални
инициативи, бизнесът в България познава и използва и други форми като доброволческия труд

1

Изследването е направено по университетски проект на тема „Корпоративната социална отговорност в България – част от
европейските социални практики“, с ръководител Ир. Славова. Резултатите от изследването се базират на проучване на
корпоративните социални инициативи, публикувани на интернет страниците на компаниите, опериращи на българския пазар,
както и на емпирично проучване на 200 фирми (80%, от които малки и средни предприятия).
2
Изследването на фирмите, опериращи на българския пазар е правено по икономически дейности. Използвана е
класификацията на икономическите дейности на НСИ (2008 г.).
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за общността, маркетинг, обвързан с кауза, популяризиране на кауза, корпоративен социален
маркетинг, социално отговорни бизнес практики,
които по един или друг начин подпомагат решаването на различни социални и екологични
проблеми. Всяка форма на корпоративни социални инициативи, пише Котлър, е важна за преодоляване на социалните и екологични проблеми, било на местно или глобално ниво, и не
всички КСО програми трябва или веднага оказват влияние върху основната цел на бизнеса.
[1]. Необходими са допълнителни изследвания
коя или какви форми на КС инициативи биха
допринесли най-много за устойчивото развитие.
Този въпрос предстои да бъде изследван и разискван в бъдеще.
Малко са компаниите, опериращи в България,
които се отличават със своите мащабни кампании в подкрепа на обществото и околната среда; прилагането на интегриран подход при осъществяване на програми и проекти за КСО, комплексност и дългосрочност. Те предимно са част
от мултинационални компании, които оперират
на пазара в България. Например: „Кока Кола
ХБК България”, „Загорка” АД, „Нестле България”,
„Данон Сердика”, „Каменица” АД, „М-тел”, „Глобъл”; „Соффарма”, „Овергаз ИНК” АД, „EVN
България” и др. Осъщественото изследване показа, че повечето от фирмите проявяват постоянство при осъществяването на инициативите и
те се превръщат в регулярни.
Предизвикателствата за осъществяване на
КСО пред компаниите, опериращи на българския пазар са много, но съществуват и редица
ограничения - недостатъчно познаване на концепцията на КСО и ползите от различните форми на корпоративни социални инициативи; мениджърите, основно на малките и средни фирми
свързват мотивацията за КСО преди всичко с
имиджа на компанията; слабо развити пазарни и
социални фактори, които да провокират към социално отговорно поведение; недостатъчно
добре развити икономически и финансови инструменти на публична политика в подкрепа на
КСО в България и др. [2].

шава своята мотивация и възможности да прилага КСО като елемент от основната си дейност
и корпоративното управление. Преодоляването
на съществуващите ограничения за развитието
на КСО и нейния принос за съвременното устойчиво развитие изисква активни действия и
усилия на правителство, бизнес, неправителствените организации, медии, академична общност и др. заинтересовани страни.
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Заключение
Направената в систематизиран вид характеристика на КСО на компаниите, опериращи на
българския пазар, както и редица други резултати/изводи от направеното проучване относно
КСО в България ни дават основание да считаме,
че бизнесът в България не използва потенциала
на КСО като средство за устойчивото развитие.
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CONTRIBUTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: CHALLENGES AND CONSTRAINTS
Irena Slavova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the context of increasing globalization, intense competition, concern for the environment and poverty reduction,
corporate social responsibility is becoming stronger and irreversible part of the corporate actions of a growing number of
companies and continues to provoke the interest of governments, international institutions and other stakeholders. For
several years, the contribution of CSR to sustainable development attracts more and more attention of researchers and
policy makers. Sustainable development and corporate social responsibility are very popular and used terms, often with
different names, vaguely and even interchangeably. The question then arises as to their meaning and relationship. This
paper clarifies the concept of corporate social responsibility and argues that business contributes to sustainable development through socially responsible behaviour. CSR offers potential contribution to sustainable development because it
brings incentives for corporations to act socially responsible and thus contributes to sustainable development agenda. In
this context, are clarified the main challenges faced by companies in formulating their policies and programs for corporate social responsibility. CSR in Bulgaria is presented in a systematic way using the results of the study done by a university project on “Corporate Social Responsibility in Bulgaria - part of the European social practices”. Existing restrictions on corporate social responsibility of companies operating on the Bulgarian market are identified; these are constraints on its development and contribution to sustainable development.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ В
БЪЛГАРИЯ
Николай Щерев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Нуждите от растеж на реалната българската икономика и респ. на един от най-важните нейни подсектори –
производството на храни стават все по осезаеми. От една страна е налице необходимост от повишаване на вътрешното потребление, а от друга – търсене на чужди пазари в и извън рамките на ЕС. Тези проблеми до голяма
степен опират до постигането висока степен на конкурентоспособност на производителите на храни и респ. на
техните продукти. Преструктурирането на земеделието, промяната на производствените практики и други фактори, обаче ограничават равнището на конкурентоспособност на българските храни не само на международните
пазари, но и на вътрешния пазар. Настоящата статия цели да се разкрият основни проблеми, свързани с постигане на продуктова и фирмена конкурентоспособност и на тази основа да се идентифицират тези ограничители
на растеж, които трябва да бъдат приоритет пред различните аграрни, социални и икономически политики за
следващия програмен период – 2020. Съобразно поставената цел, в структурно отношения статията е организирана по следния начин: Въведение – представят се основни проблеми пред конкурентоспособността и растежа
на производството на храни през последните години; параграф 1 – Основни теоретични проблеми на конкурентоспособния растеж. Тук са представени еволюционните подходи на определяне на конкурентоспособността и
растежа и респ. техните пресечни точки; параграф 2 – Методически бележки на изследването. Представят се
механизма за оценка и анализ на ограничителите на конкурентоспособността и растежа; параграф 3 – Анализ на
ситуацията. Представени са резултати от изследване на производители на храни по основни конкурентообразуващи фактори, свързани с ограничаване на техния растеж. Заключения – дадени са основни обобщения и са
предложени приложни средства за повишаване на конкурентоспособността и ускоряване на растежа на производството на храни в България.
Ключови думи: производство на храни, конкурентоспособност, конкурентоспособен растеж, индустриална
политика.
Key words: food production, competitiveness, competitive growth, industrial dynamics.
JEL: D24, L66, O47.

-

Увод
Безспорно два от основните ключови елемента на развитието на българската икономика
в настоящия момент са създаване на конкурентоспособна икономика и постигане на необходим устойчив растеж на икономиката.
Независимо, че през последните години приоритетите бяха променени от развитие на приоритетни отрасли към развитие чрез приоритетни
проекти, може да се каже, че един от тези приоритетни проекти трябва да бъде развитието на
целия аграрно-хранителен сектор на икономиката: от аграрния сектор, през преработката на
хранителни продукти, до търговията с храни и
напитки.
В настоящата статия акцентът е поставен
върху междинното звено, а именно: преработката и производството на храни в България. Основен аргумент в тази насока е ускорената загуба
на конкурентни и пазарни позиции на сектора за
последните 5 години.
Настоящото състояние на производството на
храни в България се характеризира с реализацията на няколко неблагоприятни тенденции
като:

-

-

-
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През последните години непрекъснато се
влошава: производствена структура; производствена база; производствена организация, качеството на произвежданите
първични хранителни продукти, характеризиращи земеделските стопанства в
страната [Виж подробно: 5; 18; 19; 24; 25;
и други].
Недостатъчна и дори слаба кооперация
между фирмите, произвеждащи храни,
както и отсъствие на трайни взаимоотношения межди производителите на храни и земеделските стопанства.
Влошаване на логистиката и доставката
на храни, поради влошена технологична
инфраструктура: физическо и морално
остаряване на техниката, технологията и
индустриалното оборудване, с което разполагат производителите на храни.
Намалена производителност на труда,
поради влошаване на трудовата инфраструктура, особено в селските региони: в т.
число: структурата и качеството на работната сила; засилване миграцията в
градовете и пр.

Николай Щерев

Решаването на тези и на много други проблеми при производството на храни трябва да
бъде поставено като необходима предпоставка
за нарастваща конкурентоспособност и растеж
на българската икономика за нови програмен
период 2014-2020г.

1.2. Теории за конкурентоспособността
Разбирането за конкурентоспособност се
дължи на работата на редица чужди и български икономисти. Обобщавайки световните имена,
развили теорията за конкурентоспособността не
може да се изпуснат имена като: Адам Смит,
Дейвид Рикардо, Дж. Мил, Дж. Робинсън, Й.
Шумпетер, П. Хайне, Ф. Хайек, Ф. Найт, М. Портър и други.
От българската научна общност по развитие
на теорията на конкуренцията и конкурентоспособността работят: Мл. Велев [3], Ив. Дочев, Ив.
Ангелов, Й. Илиев [6; 7; 8; 9], Т. Ненов [10], Д.
Стоянов, М. Рибов и други.
За съвременното разбиране на конкуренцията са важни публикациите на М. Портър [26; 27;
28]. В тях той свързва конкуренцията със способността за свободен изход или навлизане на
пазара. По този начин най-печелившите пазари
лесно ще привличат повече предприемачи, докато входът на пазара не се „задръсти“ от желаещи и нормата на допълнителна печалба да
клони към нула (при съвършена конкуренция).
В допълнение на горното, според Портър евтината работна ръка и евтините първични ресурси не могат да бъдат източник на конкурентни предимства поради това, че тяхната добавена стойност е твърде ниска. По този начин конкурентните предимства дават възможност да се
максимизира добавената стойност и да се постигне премиално цена [26].
При определяне на теоретичните основи на
конкурентоспособността следва да се посочат и
две съвременни разбирания:
- Според D'Cruz [16] конкурентоспособността изразява вътрешните способности
на фирмата да разработва, произвежда и
продава своите продукти по-добре, отколкото това правят нейните конкуренти.
При това се отчита не само пряката конкуренция, но и конкуренцията на продуктовия пазар като цяло (по цени и основни
характеристики на продукта).
- Според Geroski and Jacquemin [18] конкурентоспособността се представя чрез
един основен фактор на икономическата
дейност: производителност на ресурсите.
При това една фирма е конкурентоспособна, ако за едно и също качество използва същото или по-малко количество
производствени фактори отколкото конкурентите.

1. Литературен обзор
1.1. Теории за растежа
В началото на новото хилядолетие започват
да се реализират ограничителните фактори на
икономическия растеж, характерен за годините
след Втората световна война. Това е повод да
се ревизират теориите за икономическия растеж,
поставени в основата на съвременната икономическа наука в началото на 20-ти век [11; 23].
Едно от актуалните определения на растежа
е дадено от Carlsson и Eliasson [15], които го
дефинират като резултат от действията на
всички пазарни сили (респ. играчи). По този начин теоретичния и приложен анализ на икономическия растеж се основава на тезата, че съвършената конкуренция в комбинация с постоянната възвръщаемост от бизнеса са в основата на производствената функция на индустриалната система и определят нейното развитие.
В българската литература теорията на растежа се разглежда в трудовете на Д. Стоянов
[11; 12], Т. Ненов и Б. Атанасов [10], Ив. Георгиев [4], Д. Копева и Д. Благоев [21] и други. За
целите на статията е необходимо да се открои
теорията на Ив.Георгиев, който определя растежа като процес на нарастване чрез увеличаване на количеството на производствените ресурси и степента на ефективното им използване.
В допълнение на това определение
В обобщение на горното под икономически
растеж следва да се разбира: количествено и
качествено нарастване на продажбите в условия на непрекъсната конкуренция на индустриалния пазар. Този растеж зависи от продуктивността на бизнес при използване на различните
производствени фактори (като: труд, капитал и
активи), което използване се определя от средното равнище за цялото продадено количество
в даден период от време.
По този начин Dosi at al. [17] извеждат основните предпоставки за икономически растеж:
- Стабилно разпределение на конкурентите на пазар и близко до разпределението
на Парето, измерено чрез броя на заетите лица или оборота на бизнеса.
- Широки икономически и статистически
агрегати, които да позволяват групировката на фирмите в относително хомогенни клъстери.

2. Методика на изследването
2.1. Индивидуални методики
Оценката на конкурентоспособността и на
потенциала за растеж на българските производители на храни се основава на предложената
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от М. Портър [28] методическа схема: верига на
стойността (фиг. 1).

Използвайки този модел постигнатият икономически растеж се изразява чрез степените на
значимост на основните променливи на този
растеж.
2.2. Методика на конкурентоспособния растеж
Потенциалът за постигане на конкурентоспособен растеж зависи от степента, в която отделните производители, както и в тяхната съвкупност придобиват отделни абсолютни и относителни конкурентни предимства от владеенето
или използването на посочените във Формула 1
производствени фактори.
- Абсолютното конкурентно предимство
изразява в най-голяма степен понятието
„конкурентно предимство”. При абсолютното предимство, предлаганите изгоди не
могат, а и не е редно поради тяхната уникалност, да бъдат сравнявани с изгодите,
предлагани от другите участници (конкуренти) на целевия пазар.
- Относителното конкурентно предимство
изразява преимуществото в изгодите,
доставяни от конкретното предприятие,
спрямо изгодите, доставяни от останалите участници (конкуренти) на целевия пазар. При извеждане на относителното
конкурентно предимство се отчита по какъв начин потребителят възприема тези
изгоди
По този начин притежаването на потенциал
за конкурентоспособен растеж се свързва с изучаването на степента на притежавани предимства в следните направления, свързани с растежа:
а) Управление и човешки ресурси, в т. число:
- Нает квалифициран управленски
екип;
- Нает квалифициран технически персонал.
б) Технически и технологични иновации, в т.
число:
- Притежаване на специфични (респ.
уникални за предприятието) нови
машини и оборудване;
- Притежаване на специфични (респ.
уникални за предприятието) нови
технологии.
в) Финансова осигуреност и финансова стабилност на фирмата;
г) Маркетингови предимства, в т. число:
- Притежание на специфично марково
име;
- Създадена висока степен на лоялност на клиентите.
Анализът на потенциала на факторите за
постигане на конкурентоспособен растеж се ос-

Фиг. 1. Верига на стойността

Оценката на основните елементи на вътрешната конкурентоспособност може да се извърши
чрез разнообразни скали за оценка: от т.нар.
слаби скали (3 степени: лошо, добро, много
добро), през скали на Ликерт (5 степенни скали)
до т.нар. силни скали (7 и повече степенни), като за целите на изследването е избрана силната
10-степенна скала за оценка:
1 – Фирмата не разполага с базови за производството ресурси в направлението.
2 – Фирмата разполага само с основни за
производството ресурси в направлението.
3 – Фирмата разполага с по-лоши в сравнение с конкурентите основни за производството
ресурси в направлението.
4 – Фирмата разполага с идентични (сходни)
с конкурентите основни за производството ресурси в направлението.
5 – Фирмата разполага с по-добри в сравнение с конкурентите основни за производството
ресурси в направлението.
6 – Фирмата има изградена система за непрекъснато подобряване на равнището на съответното направление.
7 – Фирмата извършва анализ и управлява
повече от едно от разгледаните направления.
8 – Фирмата има изградена структура за непрекъснато наблюдение на най-добрите практики
в направлението.
9 – Фирмата непрекъснато подобрява направлението над очакванията на клиентите.
10 – Фирмата използва най-доброто (иновационното) в направлението.
Оценката на растежа на се основава на
предложения от Madani [22] количествен модел,
а именно двойно диференциране на производствената функция, която отразява степените на
използване на капитал (C), труд (L) и материали
(R).
Y  f (P)  A.f (C, L, R) ,
(1)
където A изразява индекса на Hicks за естествения технологичен прогрес.
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новава на извеждане на конкурентен профил по
следните типове оценки:
- Абсолютна: изразява степента на въздействие (от крайно негативно през неутрално, до крайно позитивно) на всеки
един от наблюдаваните 7 фактора на
конкурентоспособността.
- Относителна: изразява отношението
между две абсолютни оценки за степента
на въздействие на някой от наблюдаваните фактори. Тя може да се направи при
следните бази:
Оценката попада в интервала [0,1; 10] за абсолютните стойности на отдалечеността и в интервала [10,0%; 1000,0%] за относителните
стойности на отдалечеността.
- Претеглена: изразява адаптирана абсолютна оценка според изразена степен на
важност на фактора на конкурентоспособност.
Анализът може да се допълни чрез провеждане на факторен корелационен анализ. Целта
на този инструмент е да се използва за установяване на зависимост или отсъствие на зависимост между две променливи. При представеното по-горе различни типове оценки, за целите на
статията факторният корелационен анализ се

използва за установяване на зависими абсолютни оценки на различните конкуренти на пазара по отделните фирмени фактори на конкурентоспособността. За целта се използва параметрична корелация (измерена чрез коефициента на Пирсън) и непараметрична корелация
(измерена с коефициента на Спирман).
3. Приложни резултати
3.1. Използване данни
Приложният анализ е направен по данни на
производители на храни в България. За целта
са използвани данни от 138 фирмени наблюдения, извършени чрез интервюта с техните ръководители/собственици в рамките на проект:
ИНИ ДМУ 24/2009 г.
Наблюдението обхваща близо 3% от производителите на храни в България (спрямо техния
брой в 2010г.) в 6 основни за страната хранителни специализации: а) Преработка на месо; б)
Преработка на мляко; в) Производство на брашно и зърнени изделия; г) Производство на теста
и тестени изделия; д) Преработка на плодове и
зеленчуци; е) Производство на други хранителни продукти.
Разпределението наблюденията по тези специализации е представено на табл. 1.

Табл. 1. Брой и относителен дял на наблюдаваните фирми според тяхната специализация
Брой на произвоОтн. дял Брой на фирмите Отн. дял
Специализация
дителите (за 2010)
(%)
в наблюдението
(%)
Производство на храни (Общо)
4 829
100,0
138
2,9
Преработка на месо
491
10,2
19
3,9
Преработка на плодове и зеленчуци
329
6,8
5
1,5
Преработка на мляко
296
6,1
12
4,1
Производство на брашно и зърнени изде155
3,2
10
6,5
лия
Производство на теста и тестени изделия
2 652
54,9
48
1,8
Производство на други хранителни про583
12,1
44
7,5
дукти
Източник: Eurostat. [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database] и собствени изчисления.

-

Сила на притежавано марково име
(средна абсолютна стойност: 6,67);
- Притежание на специфични нови
машини и оборудване (средна абсолютна стойност: 6,46);
в) Неразвити фактори за фирмената конкурентоспособност:
- Притежание на специфични нови
технологии (средна абсолютна стойност: 5,93);
- Достъп до финансови средства
(средна абсолютна стойност: 5,80);
В сравнителен план разпределението на
факторите на конкурентоспособния растеж е
представено на фиг. 2.

3.2. Анализ на данните
Съобразно извършените наблюдения върху
изучаваните 7 фирмени фактора, те могат да
бъдат класифицирани в 3 групи според средната абсолютна оценка на факторите и степента
на важност за потребителя:
а) Добре развити фактори за фирмената
конкурентоспособност:
- Качество на управленския персонал
(средна абсолютна стойност: 7,31);
- Качество на техническия (производствения) персонал (средна абсолютна
стойност: 6,87);
- Степен на лоялност на клиентите
(средна абсолютна стойност: 7,27).
б) Умерено развити фактори за фирмената
конкурентоспособност:
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Потребителската лоялност много често се
измерва с продажбите. При това мениджърите
са склонни да разсъждават при използване на
максимата: „Имам продажби – значи съществувам – значи имам лоялни клиенти”. Фактът, че
цената се определя като основното конкурентно
предимство противоречи на теорията за лоялност на потребителите.

Фиг. 2. Разпределение на факторите на конкурентоспособен растеж според средната им абсолютна стойност

Сравнителният анализ на факторите се провежда при съпоставка на абсолютните стойности на наблюдаваните фактори по отделни групи
конкуренти (фиг. 3).
При анализ на факторния конкурентен профил се установява не само че като цяло наблюдаваните фирми са много близо разположени
до лидерите на пазара според абсолютните
оценки на конкурентните фактори, но и ги превъзхождат по: Качество на управленския персонал; Качество на техническия (производствения)
персонал; и Степен на лоялност на клиентите.
Това по своята същност може да се определи
като надценяване на конкурентната сила на
наблюдаваните фирми, но има и своето обяснение.
Сравнявайки личните и професионалните качества на управленския и на техническия персонал между оценяваните фирми и лидерите на
пазара, обикновено се сравняват предимствата
на собствения персонал с недостатъците на
персонала на другите конкуренти;

Фиг. 3. Конкурентен профил на факторите на
конкурентоспособен растеж според абсолютните
стойности на факторите

В допълнение на горното, по едни от найзначимите направления като: Притежание на
специфични нови технологии, техника и машини,
наблюдаваните фирми значително изостават от
лидерите на пазара. Това дава възможност да
се търси повишаване на фирмената конкурентоспособност с разширяване на технологичния
трансфер между фирмите, произвеждащи храни
в България.
Анализът на конкурентния профил на растежа може да се допълни с провеждане на вътрефакторен корелационен анализ (табл. 2). Целта
е да се установи значима взаимозаменяемост
на отделните фактори на конкурентоспособния
растеж.

Табл. 2. Матрица на зависимостта между факторите на конкурентоспособността
Достъп
Управдо фиЗначиПроизводНови
Нови
Марленски
мост на
ствен пермаши- техноло- нансови
ково
персосредстфактора
сонал
ни
гии
име
нал
ва
Управленски
персо++
7,31
нал
Производствен
пер++
++
6,87
сонал
Нови машини и обо+
+
+
6,46
рудване
Нови технологии
-+
+
5,93
Финансови средства
-+
+
+
5,8
Марково име
--+
+
+
+
6,67
Лоялност на клиенти+
+
+
+
+
7,27
те
Легенда: ++ - силна зависимост; + - умерена зависимост; - - частична зависимост; -- - независими
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Съобразно степента на зависимост факторите могат да се разделят в 3 групи както следва:
- Трудови фактори (силно зависими): Качество на управленския персонал; и Качество на техническия (производствения)
персонал.
- Фактори на притежанието (умерено зависими): Притежание на специфични нови
машини и оборудване; и Степен на лоялност на клиентите.
- Капиталови фактори (независими): Достъп до финансови средства; и Притежание на специфични нови технологии.

Данните показват, че трудовите фактори се
приемат като основна предпоставка за растежа,
докато капиталовите (иновационните) фактори
остават много назад в приоритетите на управлението на производителите на храни.
В допълнение на горния анализ се провежда
корелационен анализ между конкурентните
фактори на растежа и показателите на самия
растеж (формула 1). Данните са представени в
следните табл. 3 (параметрична корелация) и
табл. 4 (непараметрична корелация).

Табл. 3. Корелационна матрица с коефициенти на параметрична корелация (коефициент на Пиърсън) и
коефициенти на сигурност между променливите на растежа и допълващите конкурентни фактори сигурност между променливите на растежа и допълващите конкурентни фактори
Лоялност
УправПроизводсНови
Нови
ФинанМарково
на клиенленски
твен персо- машитехнолосови
име
тите
персонал
нал
ни
гии
средства
Pearson Correlation
0,087
0,029 0,281**
0,325**
0,155
0,286**
0,083
LogP
Sig. (2-tailed)
0,382
0,775
0,005
0,002
0,128
0,005
0,403
Pearson Correlation
0,056
0,122 0,351**
0,445**
0,221*
0,224*
0,072
LogR
Sig. (2-tailed)
0,568
0,227
0,000
0,000
0,027
0,026
0,461
**
**
*
Pearson Correlation
0,020
0,019 0,349
0,515
0,202
0,148
0,042
LogL
Sig. (2-tailed)
0,842
0,854
0,000
0,000
0,048
0,153
0,679
Pearson Correlation
0,086
0,090 0,390**
0,319**
0,300**
0,289**
0,082
LogC
Sig. (2-tailed)
0,357
0,358
0,000
0,001
0,001
0,002
0,382
Pearson Correlation
0,013
0,062 0,396**
0,418**
0,186
0,225*
0,051
LogY
Sig. (2-tailed)
0,896
0,560
0,000
0,000
0,072
0,031
0,611
Pearson Correlation
0,089
0,078 0,278**
0,279**
0,165
0,184*
0,020
z
Sig. (2-tailed)
0,320
0,408
0,002
0,003
0,073
0,048
0,826
** - Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
* - Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).
Легенда: тъмно сиво – силна корелационна зависимост (коефициент на Пиърсън>0,500); светло сиво - умерена корелационна зависимост (0,499>коефициент на Пиърсън>0,300); бледо сиво - слаба корелационна зависимост (0,299>коефициент
на Пиърсън). Оценката се извършва при коефициент на сигурност α<0,05.

Табл. 4. Корелационна матрица с коефициенти на непараметрична корелация (коефициент на Спиърман)
и коефициенти на сигурност между променливите на растежа и допълващите конкурентни фактори
Лоялност
ФинанУправПроизводМаркоНови
Нови техна клиенсови
ленски
ствен перво име
машини
нологии
тите
средства
персонал
сонал
Correlation Coefficient
0,035
-0,063 0,270**
0,344**
0,160
0,245*
0,073
LogP
Sig. (2-tailed)
0,728
0,539
0,007
0,001
0,116
0,016
0,461
Correlation Coefficient
-0,025
0,023 0,308**
0,419**
0,163
0,153
0,033
LogR
Sig. (2-tailed)
0,803
0,818
0,002
0,000
0,104
0,130
0,736
Correlation Coefficient
-0,032
-0,049 0,289**
0,500**
0,165
0,109
0,013
LogL
Sig. (2-tailed)
0,751
0,636
0,004
0,000
0,108
0,295
0,898
**
**
**
**
Correlation Coefficient
0,022
0,013 0,365
0,272
0,258
0,311
0,043
LogC
Sig. (2-tailed)
0,811
0,894
0,000
0,005
0,006
0,001
0,646
Correlation Coefficient
-0,082
-0,049 0,351**
0,363**
0,128
0,171
0,021
LogY
Sig. (2-tailed)
0,419
0,646
0,000
0,001
0,215
0,102
0,832
Легенда: тъмно сиво – силна корелационна зависимост (коефициент на Спиърман>0,500); светло сиво - умерена корелационна зависимост (0,499>коефициент на Спиърман>0,300); бледо сиво - слаба корелационна зависимост (0,299>коефициент
на Спиърман). Оценката се извършва при коефициент на сигурност α<0,05.
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Както се наблюдава от таблиците, едва три
конкурентни фактора влияят статистически значимо върху растежа на производителите на
храни. Но влиянието е умерено силно, измерено
чрез коефициентите на корелация, които в част
от случаите са над 0,300.
По-конкретно, конкурентните фактори, влияещи върху растежа на фирмите, произвеждащи
храни са: притежание на специфични нови машини и оборудване; притежание на специфични
нови технологии; сила на притежавано марково
име. За съжаление, както беше установено и погоре, това са най-слабо използваните допълващи производствени фактори.

В обобщение, процесът на влошаване на
конкурентния профил на българските производители на храни може да бъде прекратен единствено чрез промяна на отношението на самите
производители към слабите позиции в техните
конкуренти профили. Тази промяна, обаче изисква и комплекс от политики и стимули на национално равнище.
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Заключение
Българската хранително-вкусова промишленост става все по-слаба и по-слабо през последните години като този процес е особено ускорен след приемането на страната за пълноправен член на Европейския съюз през 2007г.
Влошаването на бизнес климата в този сектор
от реалната икономика е в резултат от недостиг
на управленски фактори, както и на отсъствие
на значими факторни условия за растеж на сектора.
Наблюдението на производители на храни
показа следните слаби страни, които е наложително да бъдат решавани приоритетно през новия програмен период (2013-2020):
1. Производителите на храни не използват
ефективно вътрешните конкурентни фактори. Практиката показва, че те продължават да разчитат единствено на пониските цени, обусловени от по-ниско качество, като основна опорна точка за
постигане на по-добри конкурентни позиции. Поради това производителите изостават по използване на важни конкурентни фактори като: технологично развитие
и технологичен трансфер, развитие на
продуктовите предложения и пр.
2. На секторно равнище не се използват
важни за икономическия растеж фактори
като коопериране и специализация. В съответствие с това отсъстват трайни взаимоотношения както с други производител на храни, така и с доставчици на суровини и потенциални ключови клиенти.
3. Прави впечатление, че производителите
на храни разчитат на човешкия фактор за
постигане на конкурентоспособност, но
не използват това по правилния начин.
Те разчитат на ниското заплащане на
труда, а не на развитие на качествената
страна на трудовия фактор.
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COMPETITIVENESS AND GROWTH OF THE FOOD PRODUCTION IN BULGARIA
Nikolay Sterev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Needs of growth in the real Bulgarian economy and respectively in one of its most important sub-sectors - food production, are becoming more tangible. There is a need to increase domestic consumption as well as a need of seeking
foreign markets within and outside the EU. These problems largely rely to a high degree of competitiveness of food producers, respectively their products. Restructuring of agriculture, changing production practices and other factors, however, limit the level of competitiveness of the Bulgarian food not only in international markets but also the domestic market. This paper aims to reveal the main problems related to achieving product and company competitiveness and on this
basis to identify these limits to growth, which should be a priority before the various agricultural, social and economic
policies for the next programming period – 2020. According to the objective, the paper is organized as follows: Introduction - presents the main problems for the competitiveness and growth of food production in recent years; paragraph 1 Basic theoretical issues of competitive growth. Here are given in brief the evolutionary approaches to determining the
competitiveness and growth, and respectively their intersection; paragraph 2 – Methodology of the study. Provide mechanisms for assessment and analysis of limit factors of the competitiveness and the growth; paragraph 3 - Analysis of
practice. There are given some basic results of a survey of food manufacturers’ major competitive factor that restrict their
growth. Conclusions – here are done main conclusions and practical means to increase competitiveness and boost the
growth of food production in Bulgaria are proposed.
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Резюме
Търговският и пазарен успех на фирмите и повишаване на тяхната конкурентоспособност зависи в голяма
степен от способността им да вземат решения (управленски, производствени, пазарни) за необходимостта и
възможността от интегрирането на нови технологии, продукти, процеси и т.н. Стратегически аспекти на иновационната политика на фирмите са: концентрация на средства за научноизследователска и развойна дейност, разпределени по съответните дългосрочни цели на фирмата; коопериране и разпределение на капиталовия ресурс
на фирмата за създаването на нови продукти и технологии; склонност към използването на външни за фирмата
ресурси под формата на привличане на висококвалифицирани специалисти в конкретни области за участие по
проекти, свързани с разработването и внедряването на иновации. Статията разкрива взаимовръзката между
иновациите, иновационния потенциал и конкурентоспособността на фирмата. Иновациите и конкурентоспособността на една фирма, сектор или икономика като цяло е свързана преди всичко с иновационния им потенциал и
възможността за неговото оползотворяване. Иновациите се разглеждат като един от основните, но не единствен
фактор за генериране на конкурентни предимства, а иновационният потенциал на фирмата, като резултативна
величина на редица фактори на близката и далечната окръжаваща среда на фирмата и на нейната вътрешна
среда.
Ключови думи: фирма, иновации, конкурентоспособност, потенциал.
Key words: firm, competitiveness, innovation, innovation potential.
JEL: L60, M21, D24, O32.

-

Прилагането на стратегически подход
основан на иновационната политика на
фирмата.
- Максимално използване на потенциала
на човешкия капитал чрез заетост и
привличане към идеите за иновативността, използването на ефективна и
съответно подходяща организационноуправленска структура и създаване на
успешна фирмена култура.
- Използване на професионални техники
за управление, на основата на методите
за проектно оценяване, управленските
методи, управлението на риска, финансовата оценка и капиталовото бюджетиране.
- Ориентация към бъдещето на основата
на навременност при иновациите и прогнозиране на бъдещите технологии (технологично прогнозиране).
- Ефективно усвояване (използване) на
практическия опит на базата на проучване на специфичните особености на иновационния процес за примерни успешни
и неуспешни иновации.
Иновациите и конкурентоспособността на
една фирма, сектор или икономика като цяло е
свързана преди всичко с иновационния им потенциал и възможността за неговото оползотворяване.

Увод
Търговският и пазарният успех на фирмите
се обуславя от начина, по който те внедряват
нови технологии за разрешаването на възникнали нови задачи в управлението, производството и продуктовата им политика. Именно в
това се съдържа смисъла на иновационната
политика на съвременните иновативни и в още
по-голяма степен на високо иновативните фирми, внедряващи ефективни нововъведения във
всички сфери на своята дейност. Стратегически
аспекти на иновационната политика на фирмите са:
- Концентрация на средства за научноизследователска и развойна дейност, разпределени по съответните дългосрочни
цели на фирмата.
- Коопериране и разпределение на капиталовия ресурс на фирмата за създаването на нови продукти и технологии.
- Склонност към използването на външни
за фирмата ресурси под формата на
привличане на висококвалифицирани
специалисти в конкретни области за
участие по проекти, свързани с разработването и внедряването на иновации.
В това направление може да се синтезират
следните ключови фактори за успеха на иновационната дейност на фирмите и превръщането
й в конкурентно предимство:
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Иновационният потенциал се дефинира като
способност за изпълнение на задачи, осигуряващи достигането на поставените иновационни
цели, т.е. измерител на готовността и възможността за реализиране на иновационни проекти
или програми за иновационна трансформация и
внедряване на иновации [7, 4].

Оценката на иновационния потенциал обикновено се извършва по следната схема на последователност на дейностите (фиг. 1).
РЕСУРИ

ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ

Фиг. 1. Етапи на оценка на иновационния
потенциал

Оценка на иновационния потенциал
Развитието на фирмите и техните подразделения, а също така и на елементите на производствено-икономическата система произтича
от развитието на иновационния им потенциал.
От друга страна развитието на иновационния
потенциал на фирмите може да се осъществи
само чрез развитие на техните подразделения,
а същото така и на всичките елементи на производствено-икономическата система.
От иновационния потенциал зависи избора и
реализацията на иновационните стратегии, и
поради тази причина неговата прецизна и
ефективна оценка е много важна задача на
управлението на фирмено, секторно и национално равнище. Ето защо за оценка на иновационния потенциал е необходимо да се извършва внимателна оценка, анализ или диагностика на вътрешната среда на фирмите и организациите. Именно на тази среда фирменото управление може да влияе и управлява.
Вътрешната среда на фирмите е изградена
от елементи, образуващи или изграждащи тяхната производствено-стопанска система. За поголяма прецизност при анализа и оценката на
вътрешната среда, нейните елементи обикновено се групират по следния начин:
- Продуктов (проектен) блок – насочен към
дейността на фирмите и техните резултати въплътени в конкретни иновативни
продукти и услуги (проекти и програми за
иновации).
- Функционален блок – преобразуването
(превръщането) на ресурсите управлението в иновативни продукти и услуги в
хода на работа на персонала и фирмата
като цяло.
- Ресурсен блок – комплекс от материално-технически, трудови, информационни
и финансови ресурси на фирмата.
- Организационен блок – организационноуправленска структура на фирмата, технологията на бизнес процесите по всички функции и проекти, организационната
култура.
- Управленски блок – включва общото,
оперативно и стратегическо управление
на фирмата, системата на управление и
управленския стил.

Тук под проект се има предвид такъв, целящ
производството и внедряването на нов (иновативен) продукт или услуга или ново направление на приложение на вече съществуващ такъв.
Задачите на оценката на иновационния потенциал на фирмите могат да бъдат поставени
в две направления:
- индивидуална оценка за готовността за
реализиране на иновационни проекти;
- комплексна оценка за текущото състояние относно вече реализирани иновационни проекти.
В съответствие на това, коя от двете основни задачи се приема за водеща при оценката
на иновационния потенциал, се прилага една от
възможните две методики за оценка: детайлна
и диагностична.
Подробен анализ се извършва основно на
етапа на обосноваването на иновациите и иновационните проекти и подготовката на проекта
за същинската му реализация и внедряване в
производството. Оценка на иновационния капацитет на организацията на базата на подробен
анализ на вътрешната среда, е както следва:
- Дава се описание на регулаторния модел за състоянието на иновационния потенциал на фирмата, т.е. е ясно се дефинират количествени и качествени
изисквания на иновационния потенциал
по всички звена (блокове), които ще осигурят постигне на поставената иновационна цел;
- Установява се фактическото състояние
на иновационния потенциал по всички
гореспоменати звена и техните компоненти.
- Анализират се несъответствията на
нормативните (регулаторните) и фактическите параметри на иновационния потенциал; идентифицират се силните
(нормативно съответстващи) и слабите
(значително разминаващи се с нормативите) страни на иновационния потенциал.
- Съставя се план и график за работа по
преодоляване на слабите страни на
фирмата, свързани с иновационния й
потенциал.
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Редица ограничения в сроковете, липса на
квалифицирани специалисти, способни да извършат системния анализ, недостатъчен обем
на наличната информация за фирмата (особено що се отнася до информация за анализ на
иновационния потенциал на конкурентите) налагат прилагането на диагностичния подход
при оценката на иновационния потенциал на
фирмата.
Провеждането на диагностичен анализ изисква наличието на определени знания, умения и
информационно осигуряване. В качеството на
диагностични параметри се използва достъпна
информация, характеризираща различни страни от дейността на фирмата (например: численост на персонала, средни нива на работната
заплата, нива на производителност на труда,
себестойност на произвежданата продукция,
качество на продукцията и услугите и други,
достъпни в публичните отчети на фирмите).
Оценката на иновационния потенциал на
фирмата на базата на диагностичен анализ се
извършва по следната схема:
- оценка на управляващите въздействия;
- оценка на състоянието на външната
среда;
- идентифициране и управление на диагностичните параметри, характеризиращи
се с външно проявление (политически,
икономически, социални и др.);
- идентифициране и управление на структурни параметри, характеризиращи вътрешното състояние на фирмата;
- установяване на взаимовръзката между
структурните и диагностичните параметри на системата;
- наблюдение на диагностичните параметри и обработка на статистическа информация;
- оценка на структурните параметри;
- определяне на интегрални оценки за
иновационния потенциал на фирмата.
За оценка на иновационния потенциал се
използват специално разработени въпросници
или анкетни карти, на базата на които експерти
оценяват система от показатели за иновационния потенциал, чрез поставяне на оценка по
оценъчна (бална) скала.
На базата на идентифицирания иновационен потенциал на фирмата и в това направления възможните, конкретните иновации, които е
възможно да бъдат разработени и/или внедрени, се определят и възможните направления, в
които те могат да повлияят върху конкурентната позиция на фирмата. Такива могат да бъдат:
- намаляване на производствените разходи за производство на съществуващи
продукти;

-

подобряване на техническите и експлоатационните характеристики на произвежданите продукти;
- комбинация от предходните две;
- въвеждане в производство на нови продукти.
Конкурентните предимства на фирмата,
придобити чрез обновяване на продуктите или
технологиите зависят от възможността продуктът да бъде възпроизвеждан.
Възможностите, които иновациите предоставят за намаляване на производствените разходи могат да се използват от фирмите – лидери на пазара с цел утвърждаване на тяхната
позиция. Едновременно с това иновациите могат да се използват от новонавлизащи конкуренти, които имат потенциална възможност да
преодолеят първоначалната си неблагоприятна
позиция по отношение на разходите и да завоюват по-благоприятна за себе си позиция.
Фирмата може да избере стратегия на диференциация, при което да цели подобряване
на техническите и експлоатационните характеристики на своите продукти чрез иновации.
Диференциацията, базирана на такава стратегия може да бъде успешна само, ако пазарът
или определен негов сегмент възприема специфичните характеристики на продукта като
предимства и ги оценява дотолкова високо, че
е готов да заплати допълнителна премия към
цената. По този начин потребителската оценка
определя размера на пазара и ценовото равнище, на което продуктът ще бъде атрактивен.
Потребителската оценка на диференцирания продукт има както обективни, измерими
елементи, така и много субективни елементи,
което затруднява нейното изследване. Класическите техники за изследване на пазара могат
да се използват само частично. Ако, обаче диференцираният продукт съдържа характеристики, които са напълно непознати на потребителя,
при пазарното изследване трябва да се използват специализирани методи.
Осигуряването на жизненост на стратегията
на диференциация изисква устойчивост на конкурентните предимства, осигурени чрез технологиите. С други думи специфичните особености на предлагания от фирмата продукт следва
да бъдат защитени така, че само фирмата да
получава изгода от тях. Налице са три начина
за подобна защита:
- Продължително подобряване на притежаваните технологични умения и навици.
Този начин може да се използва в случаите, когато успехът или неуспехът на
използване на технологията зависи от
начина на изпълнение на конкретните
производствени функции от различните
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-

-

структурни единици на фирмата, които
не са строго формализирани, а са резултат от тренинга и опита на ключовия
персонал и организацията като цяло.
Законова защита. Ако диференциацията
се постига чрез технологии, които са в
значителна степен формализирани и
описани прецизно, рискът от имитация е
значително по-висок.
Съхраняване на секретността на технологията. Понякога това е единственият
избор, ако технологията не е патентноспособна по една или друга причина.

стопанство. В съответствие на петте конкурентни сили, оказващи влияние на фирмите може
да се каже, че повишаването на степента на
иновативност и потенциал спомага за преодоляване или в голяма степен минимизиране на
въздействието им върху отделния икономически субект.
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Заключение
На база гореизложеното може да се заключи, че анализът на взаимовръзката между иновациите и конкурентоспособността може да се
ориентира в две направления – анализ на външно-фирмената среда (национални измерения)
и на вътрешнофирмената среда. Използването
на показателите за оценка на иновационния
потенциал и степента на иновативност на фирмите, секторите и икономиката като цяло дава
основание да се направят и конкретни изводи
за степента на конкурентоспособност на съответните структурни единици на националното

FIRM COMPETITIVENESS IMPROVEMENT, BASED ON FIRMS’ INNOVATION
POTENTIAL
Dimitar Blagoev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Firms’ trade and market success depends on its possibilities and ways to used and integrate new technologies. They
help firms’ management to decide how to do new tasks on the field of management, production processes and production policy. Strategic aspects of innovation policy of companies are: concentration of resources for research and development, allocation to the appropriate long-term goals of the company; cooperation and allocation of capital resources of
the company to create new products and technologies; tendency to use external resources for the company in the form
of attracting highly qualified specialists in specific areas to participate in projects related to the development and commercialization of innovations. The paper aims to exam how the innovation and innovation potential reflect on firms’ competiveness. Innovation is regarded as one of the main, but not the only factor to generate competitive advantages. Innovation potential of the company is a resulting value of a number of factors of proximal and distal environment surrounding
the company and its internal environment.
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Резюме
Външните фактори за конкурентоспособност оказват непосредствено влияние върху конкурентоспособността
и конкурентния потенциал на предприятията, чиито важен елемент е маркетинговият потенциал в частност. Развиването на маркетинговия потенциал е изключително важно условие за повишаването на конкурентоспособността и конкурентния потенциал на предприятията. В този контекст важно значение има изследването и оценката на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност върху маркетинговия потенциал на предприятието. Въз основа на резултатите от емпирично проучване, чрез прилагането на статистически методи за изследване на зависимости, се оценява влиянието на външните фактори върху маркетинговия потенциал на предприятията – източници на проучването. Направени са съответните изводи и препоръки.
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четаването им, е важна предпоставка за определянето на стратегическото и текущото поведение на дадения субект. Изследването на
външните фактори за конкурентоспособност се
състои в: идентификация на факторите, оказващи непосредствено влияние върху съответната бизнес – сфера и определяне на приоритетността на факторите по степени на важност;
разграничаване на ключовите фактори, които
влияят директно конкретно върху равнището на
конкурентоспособността и на конкурентния потенциал на предприятията от съответния отрасъл; извеждане на тенденциите в развитието на
ключовите фактори и прогнозиране на трендовете на това развитие; прогнозиране на изменението на факторите на макросредата. Интерес
представлява и подходът на Е. Сарафанова и А.
Яцук, които считат, че е необходимо точно разграничаване на външните фактори, влияещи на
конкурентоспособността на предприятието на
такива, които се явяват потенциални носители
на заплахи и такива, които могат да открият допълнителни възможности пред него [11].
Външните фактори за конкурентоспособност
на предприятието се разглеждат от редица автори. Р. Мадгерова обособява външните фактори на две групи: фактори на макросредата,
включващи икономически, политически, демографски, технологични, социо-културни, природни и фактори на микросредата, към които отнася доставчиците, клиентите и конкурентите [6].
Според автора факторите на макросредата
оказват косвено влияние върху дейността на
предприятието, докато тези на микросредата
имат пряко въздействие върху стопанската дейност. Ю. Безрутченко разглежда външната сре-

Увод
В основата на ефективната конкурентна
стратегия за развитие на хотелиерските предприятия, адекватна на динамичните изисквания
на пазара, стоят много доброто познаване на
външната конкурентна среда, реалната оценка
на собствените ресурси и възможности, респ. на
конкурентния потенциал и правилният избор на
стратегически и тактически цели. В силно конкурентна среда успешни могат да бъдат само
предприятия, които прилагат маркетингови
средства в конкурентната борба [10], а изучаването на конкурентната среда се явява обект на
маркетинговите изследвания [13].
Един от елементите на разработването на
конкурентната стратегия е анализът на влиянието на факторите на външната макро- и микросреда върху дейността и развитието на хотелиерското предприятие. Подобно изследване позволява да се диагностицира състоянието на
външната среда, да се направят обосновани
прогнози за промените в условията и факторите, бъдещите възможности и заплахи на тази
среда и потенциалното им влияние върху хотелиерския бизнес.
Следователно изучаването на външните
фактори за конкурентоспособност и на техните
характеристики и въздействия е от съществено
значение за вземането на конкретни управленски решения, свързани с повишаването на конкурентоспособността и конкурентния потенциал, в
частност на маркетинговия потенциал на предприятието. Установяването на силата на въздействието им, на взаимовръзката между тях,
на формираните от тяхното проявление условия,
на динамиката им, на различните начини на съ-
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да като съчетание от две сравнително независими подсистеми със съответните фактори:
макросреда, която формира условията на средата за осъществяване на дейността на туристическото предприятие и непосредствена заобикаляща среда [1]. Посоченият автор предлага
сходна класификация (с тази на Р. Мадгерова)
на външните фактори за конкурентоспособност
като включва маркетинговите посредници към
факторите на непосредствената заобикаляща
среда. Н. Казакова допълва факторите на микросредата с групата на функционалните предприятия – лизингови, консултантски, инженерингови, факторингови, джойнт-венчърни франчайзингови и др. [4]. Според Мл. Велев външните
фактори за конкурентоспособност биват макроикономически; природно – климатични; наличие
на капитал, на трудов пазар на необходимата
работна ръка, на научно – изследователски ресурси; условия на търсенето; конкуренция; обвързване и поддръжка с местни конкурентоспособни предприятия и такива от подпомагащите
отрасли, включително посредници и дистрибутори [2]. Изучавайки проблемите на хотелиерството Хр. Хаджиниколов отнася към външните
фактори за повишаване на конкурентоспособността на хотелиерските предприятия туристическите ресурси, данъчната политика, курсовата
политика, а към вътрешните – местоположението на хотелиерското предприятие, рекламата,
културата на обслужване и цените [12].
Изхождайки от същността и елементите на
конкурентния потенциал на предприятието Н.
Савельева определя маркетинговия потенциал
като възможността на предприятието своевременно да следва процесите протичащи на пазара, умело да приспособява производството към
текущите и бъдещи потребности на пазара и
оперативно да реагира на промените в пазарната ситуация [9]. Становището на Р. Димитрова,
че маркетинговият потенциал е един от основните системообразуващи компоненти на конкурентния потенциал на предприятието заедно с
управленския, ресурсния, иновационния и финансовия потенциал [3]. От гледна точка на
факторите за конкурентоспособност на предприятието група автори включват маркетинга във
вътрешните фактори за конкурентоспособност
[2, 14, 15, 16]. Според H. Tsai, H. Song и K. Wong
маркетингът е един от определящите фактори
за конкурентоспособността на хотелите [17]. Цитираните становища определят важната роля на
маркетинга, респ. на маркетинговия потенциал
на предприятията за равнището и повишаването на тяхната конкурентоспособност.
Изследвайки връзката конкурентен потенциал – конкурентоспособност на предприятието М.
Велев посочва, че конкурентният потенциал е

съвкупността от вътрешните за предприятието
фактори за повишаване на неговата конкурентоспособност, както и заложените предпоставки
за подобряването на влиянието на всеки от тези
фактори поотделно и на тяхното синергично
въздействие [2]. Следователно с оглед на оптимизацията на маркетинговата дейност интерес
от теоретико-методологическа и практикоприложна гледна точка представлява изследването на влиянието, взаимната връзка и зависимост между външните фактори за конкурентоспособност и конкурентния потенциал и в частност маркетинговия потенциал на предприятието.
В този контекст целта на разработката е да
се изследва зависимостта между равнището на
влияние на външните фактори за конкурентоспособност и маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия.
Резултати и обсъждане
Изследването на зависимостта между маркетинговия потенциал и конкурентоспособността
на хотелиерските предприятия изисква разработването на система от индикатори за тяхното
измерване. В разработката се прилага адаптиран от авторите измерителен апарат, основан
на предложените от М. Велев критерии и показатели за анализ и оценка на влиянието на
външните фактори и на конкурентния потенциал
на предприятието [2].
Системата от индикатори за анализ и оценка
на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност включва няколко групи индикатори с конкретни показатели по всеки от тях.
А. Политически, правни и макроикономически
условия:
- политически условия – стабилност, предвидимост, тенденции за промяна и др.;
- институционална структура общо и конкретно за сектора;
- равнище на бюрокрация;
- равнище на корупция;
- макроикономическа ситуация;
- финансова стабилност на макроикономическо равнище;
- равнище на общата данъчна тежест;
- равнище и динамика на доходите на населението;
- достъп до директно подпомагане по различни програми;
- сила и степен на влияние от страна на
браншови организации;
- сила и степен на влияние от страна на
синдикатите.
Б. Производствени фактори:
- наличие на достатъчни по количество и с
високо качество материални ресурси;
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-

климатични условия;
близост до основните външни пазари;
наличие на пазара на труда на необходимите човешки ресурси;
- наличие на научноизследователски потенциал;
- достъп до финансиране;
- равнище на необходимата инфраструктура.
В. Фактори свързани с търсенето:
- количество на вътрешното търсене;
- темп на нарастване на вътрешното търсене;
- степен на сегментиране на търсенето;
- степен на взискателност на потребителите към продуктите на предприятието;
- степен, в която изискванията на местните
потребители се влияят от процесите на
международните пазари;
- степен, в която местното търсене изпреварва процесите на международните пазари;
- фаза на жизнения цикъл на местното
търсене.
Г. Фактори свързани с конкуренцията на пазара:
- интензивност на конкуренцията в страната;
- вероятност за навлизане на пазара на
нови конкуренти.
Д. Фактори свързани с подпомагащите и свързани отрасли:
- равнище на конкурентност на пазарите
на материални и финансови ресурси;
- равнище на конкурентоспособност на
доставчиците на материални и финансови ресурси;
- интензивност на конкуренцията между
доставчиците на материални и финансови ресурси;
- равнище на конкурентност в секторите,
подпомагащи развитието на отрасъла;
- равнище на конкурентоспособност на
предприятията от подпомагащите отрасли;
- интензивност на конкуренцията между
предприятията от подпомагащите отрасли;
- равнище на конкурентност в сектора на
търговските посредници;
- равнище на конкурентоспособност на
предприятията – търговски посредници;
- интензивност на конкуренцията между
предприятията - търговски посредници.
За анализ и оценка на маркетинговия потенциал се прилагат следните показатели:

-

способността на предприятието за адаптиране към промените в пазарните изисквания;
- влияние на договореностите с контрагентите върху конкурентоспособността на
предприятието;
- влияние на договореностите с други
предприятия от същия сектор върху конкурентоспособността на предприятието;
- степен на ориентация на предприятието
към потребителите;
- опит на предприятието в маркетинговата
дейност;
- качество на маркетинговите проучвания
на предприятието;
- качество на маркетинговите стратегии на
предприятието;
- равнище на организация на маркетинговата дейност на предприятието;
- степен на използване на маркетингови
инструменти за стимулиране на продажбите на предприятието;
- равнище на маркетинговите разходи в
сравнение с общите разходи на предприятието;
- имидж на предприятието;
- имидж на търговската марка (марки) на
предприятието на пазара;
- степен на потребителска лоялност на
клиентите на предприятието;
- равнище на взаимоотношенията с клиентите на предприятието;
- влияние на договореностите с посредници по каналите за реализация на продуктите на предприятието върху неговата
конкурентоспособност;
- степен на сегментиране на търсенето на
продуктите на предприятието на пазара.
По всеки от представените индикатори анкетираните дават своята оценка за тяхното предприятие по седемстепенна бална скала за оценяване, включваща оценки от 1 до 7, представена
в табл. 1. За целта е разработена анкетна карта
включваща въпроси, насочени към всеки от отделните показатели за оценка на влиянието на
външните фактори за конкурентоспособност и
на маркетинговия потенциал на хотелиерските
предприятия.
Табл. 1. Скала за оценяване на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност и на
маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия
Скала за оценяване
Равнище/степен
Бална оценка
Много ниско
1
Ниско
2
Задоволително
3
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Методиката за осъществяване на дисперсионния анализ на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност върху маркетинговия потенциал на изследваните предприятия
включва следните етапи:

(продължение)
4
5
6
7

Средно
Добро
Много добро
Отлично

Обобщените бални оценки на влиянието на
външните фактори за конкурентоспособност и
на маркетинговия потенциал на предприятията
се определят по метода на балните оценки [9].
Оценката на конкурентоспособността, респективно на маркетинговия потенциал на предприятието се определя чрез изчисляване на сумата
на получените от него бални оценки по всеки
отделен показател по формулата:

1. Дефиниране на хипотезите:
H0 - не съществува статистически значимо
влияние между различията в стойността на балните оценки на маркетинговия потенциал и на
външните фактори за конкурентоспособност на
изследваните хотелиерски предприятия;
k

H0 :

n

Bоц j 

B
i 1

 x  x  0, т.е. x
i

 0,

1

i 1

т.е. x1  x 2  ...  x k  x .

p ij

,

(1)

n
където
Bоц j е обобщената бална оценка на j–то

предприятие;
Bp ij - бална оценка по i–ти показател за j–

H1 - различията в стойността на балните
оценки на външните фактори за конкурентоспособност влияят съществено върху оценките на
маркетинговия потенциал на изследваните хотели.

то предприятие;
n – брой на показателите.

H1 :

k

 x  x  0, т.е. x
i

1

 0,

i 1

т.е. x1  x 2  ...  x k  x .

Необходимата за изследване на зависимостта между влиянието на външните фактори за
конкурентоспособност и маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия емпирична
информация е получена в резултат на реализирано през периода май-септември 2013 г., по
метода на пряката анкета на отзовалите се, анкетно проучване на 30 хотела, функциониращи
на територията на Бургаска област. Основната
причина за избора на този метод е неговата
адекватност по отношение на спецификата както на изследваните субекти, така и на данните,
които трябва да бъдат получени.
Изчислените стойности на балните оценки
(получени в резултат на обработка на данните в
анкетните карти чрез прилагането на формулата
за определяне на обобщената бална оценка) на
влиянието на външните фактори за конкурентоспособност и маркетинговия потенциал на
хотелиерските предприятия – източници на проучването, които са необходими за извършването
на дисперсионния, регресионния и корелационния анализ са представени в табл. 2 и табл. 3.
С оглед установяване на наличие или отсъствие на зависимост между влиянието на външните фактори за конкурентоспособност и маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия се прилага методът на дисперсионния анализ, който е един от най-често прилаганите методи за статистическа проверка на хипотези за
равенство между повече от две средни [5, 7, 8].

Табл. 2. Бални оценки на влиянието на външните
фактори за конкурентоспособност и на маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия
Бална оценка на
ПредБална оценка на
конкурентоспоприямаркетинговия пособността (yi)
тие
тенциал (xi)
1
2,03
3,06
2
4,30
5,97
3
3,21
5,26
4
4,27
4,16
5
2,28
3,09
6
4,00
5,53
7
3,44
4,81
8
4,01
5,12
9
4,45
5,46
10
3,90
5,45
11
2,90
3,26
12
3,74
4,29
13
4,21
6,00
14
2,20
4,57
15
4,97
5,97
16
4,05
4,06
17
3,80
6,08
18
3,99
5,77
19
4,52
5,42
20
3,84
4,66
21
3,21
4,10
22
4,74
5,86
23
2,70
3,28
24
3,94
4,94
25
4,19
4,98
26
4,05
4,92
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27
28
29
30

3,82
4,39
4,10
4,65

4. Изчисляване на междугруповата дисперсия
по формулата:

(продължение)
4,61
6,24
5,59
5,65

k

i

2
m


Източник: собствени изчисления

Fem 

За изследване на връзката между влиянието
на външните фактори за конкурентоспособност
на хотелиерските предприятия – източници на
проучването и техния маркетинговия потенциал
(оценени чрез изчислените стойности на балните оценки) се прилага еднофакторен регресионен анализ. Явлението – следствие yi е маркетинговият потенциал, а явлението - фактор xi е
влиянието на външните фактори за конкурентоспособност.
Необходимо е да се има предвид, че зависимостта между влиянието на външните фактори
за конкурентоспособност (xi) и маркетинговия
потенциал (yi) на предприятията може да се
опише чрез уравнение на права линия от вида:
y  b 0  b1.x  ,
(8)
където
y е значението на явлението следствие;
x - значение на явлението фактор;
b0 - свободен член на регресионното уравнение;
b1 - регресионен коефициент;
 - стохастичен компонент в модела.

(2)

ni
където
x i е средната аритметична в i-тата група;
ni – брой на единиците в i-тата група;
x j – стойност на j-тата единица в i-тата гру-

пата.
б) общата средна аритметична за всички
групи се изчислява по формулата:
k

x0 

i

i 1

(3)

k

3. Изчисляване на вътрешногруповата дисперсия чрез формулата:
k

b2 

ni

 x

j

 xi

i 1 j 1

nk

2
,

(6)

7. Съпоставяне на емпиричната и теоретичната
характеристика на F-критерия на Фишер и определяне приема ли се или се отхвърля нулевата
хипотеза. Нулевата хипотеза се отхвърля, ако е
изпълнено условието:
Fem  FT .
(7)

j

x

2
m
,
2
m

6. Определяне на теоретичната характеристика
FT на F–разпределението на Фишер.

ni

,

(5)

където Fem е емпиричната характеристика на
F-критерия.

2. Изчисляване на средните аритметични по
групи и общата средна величина:
а) средните по групи се определят по формулата:

xi 

2 .ni

5. Изчисляване на емпиричната характеристика
на F-критерия по формулата:

Източник: собствени изчисления

j 1

i 1

0

k 1
2
където m
е междугруповата дисперсия.

Табл. 3. Разпределение на предприятията според
балните оценки на маркетинговия потенциал
Равнище на
КонкурентоспоБрой предмаркетингособност на предпприятия
вия потенциал
риятията (бална
оценка)
Задоволително 3,09; 3,26; 4,57;
(бална оценка
3,28; 3,06
5
до 3,03)
Средно
5,26; 4,81; 5,45;
(бална оценка
4,29; 6,08; 5,77;
12
от 3,03 до 4,03) 4,66; 4,10; 4,94;
4,61; 5,12; 5,53
Добро
5,97; 4,16; 5,46;
(бална оценка
6,00; 5,97; 4,06;
13
над 4,03)
5,42; 5,86; 4,98;
4,92; 6,24; 5,59; 5,65

x

 x  x

(4)

където
b2 е вътрешногруповата дисперсия;
k – брой на групите;
n – брой на единиците.

Получената стойност за регресионния коефициент b1 позволява да се установи какви
средни изменения настъпват в следствието y в
резултат на единица изменение на фактора x.
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Регресионният модел се подлага на проверка
за адекватност чрез метода за статистическа
проверка на хипотези. Като подходящ критерий
се използва F-критерия на Фишер. Проверката
са извършва чрез използване на формулите:
S2ŷ
Fem  2 ,
(9)
Sост
n

 ŷ  y 
i 1

n

 y  ŷ 

2

i

S 2y 

i

p 1

n

2
Sост


Стандартната грешка се оценява по формулата:
i 1

i

n 1

(13)

2

i

S 2ŷ 

 2y – оценката на общата дисперсия.

По отношение на оценката на общата дисперсия се използва формулата:

(10)

,

n

 yi  ŷi 

2

i 1

i

,

np
където
S 2ŷ (обяснената, факторната вариация) и

 2y 

(11)

За установяване на силата на зависимост
между влиянието на външните фактори за конкурентоспособност (xi) и маркетинговия потенциал (yi) на предприятията се прилага метода на
корелационния анализ. За тази цел най–
подходящо е да се определи коефициента на
корелация на Пирсън между влиянието на външните фактори за конкурентоспособност (xi) и
маркетинговия потенциал (yi) на предприятията
по формулата:
 2y

,

n

2

(14)

Получените резултати от направения дисперсионен анализ относно влиянието на равнището на въздействие на външните фактори за
конкурентоспособност (xi) върху равнището на
маркетинговия потенциал (yi) на предприятията
позволяват да се установи дали влиянието на
външните фактори за конкурентоспособност е
съществено или несъществено. Изчислената
стойност на емпиричната характеристика на Fкритерия на Фишер Fem=16,89. Теоретичната
стойност на F-критерия при равнище на значимост   0,05 е FT=3,32 и при равнище на значимост   0,01 е FT=5,39. Следователно
Fem  FT , което дава основание за отхвърляне
на нулевата хипотеза и за приемане на алтернативната хипотеза, че различията в равнището
на въздействие на външните фактори за конкурентоспособност влияят съществено върху равнището на маркетинговия потенциал на изследваните хотелиерски предприятия.
При регресионния анализ на зависимостта
между оценките на външните фактори за конкурентоспособност и на маркетинговия потенциал
на предприятията – източници на проучването
се получава изчислена стойност на регресионния коефициент b=0,95. Следователно увеличението на средната бална оценка на външните
фактори за конкурентоспособност с единица
води средно до нарастване на балната оценка
на маркетинговия потенциал на предприятията
с 0,95.

Адекватността на регресионния модел се
потвърждава, ако е изпълнено условие (7):
Fem  FT .

S 2y

i 1

i

С оглед определянето на това каква част от
общите промени в y, се дължи на промени в изследваните фактори се изчислява коефициентът на детерминация (на определението) по
формулата:
K дет  R 2
(15)

2
Sост
(остатъчна вариация) са две самостоятелни и независими оценки на общата дисперсия;
р – брой на всички променливи, участващи в
регресионното уравнение;
n – брой на единиците в изучаваната съвкупност;
yi – фактически значения на зависимата променлива;
ŷ i – теоретични значения на зависимата променлива, изчислени въз основа на регресионното уравнение;
y i – средно значение на зависимата променлива [7].

Ry / x   1

 y  y 

(12)

където
R y / x е коефициентът на корелация на Пирсън;
S2y – стандартна грешка на оценката;
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Изчислената стойност на коефициента на корелация на Пирсън R y / x  0,76 показва, че съ-

тимизиране на управлението на конкурентоспособността, насочени към непрекъснат мониторинг на динамичните промени във външната среда на предприятията и разработването и прилагането на
ефективни, адекватни на конкурентната
среда маркетингови стратегии.

ществува силна зависимост между равнището
на влияние на външните фактори за конкурентоспособност и равнището на маркетинговия
потенциал на хотелиерските предприятия.
Чрез стойността на коефициента на детерминация Kдет=0,58 се установява, че съществена част (58,0%) от общите промени в явлението
следствие маркетингов потенциал се дължат на
промените в явлението фактор влияние на
външните фактори за конкурентоспособност.
Регресионният модел се подлага на проверка
за адекватност чрез метода за статистическа
проверка на хипотези. Като подходящ критерий
се използва F-критерият на Фишер. При равнище на значимост   0,05 FT=4,17 и Fem=38,96
се потвърждава, че линейният модел е адекватен на зависимостта между влиянието на външните фактори за конкурентоспособност и маркетинговия потенциал на предприятията. При равнище на значимост   0,01 FT=7,56, т.е. отново
се потвърждава адекватността на линейния модел.
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Заключение
В заключение резултатите от изследването
на зависимостта между равнището на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност и маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия, функциониращи на територията на Бургаска област дават основание да се
направят следните обобщаващи изводи:
1. Външните фактори за конкурентоспособност оказват съществено влияние върху
маркетинговия потенциал на изследваните хотелиерски предприятия.
2. Нарастването на оценката на равнището
на влияние на външните фактори за конкурентоспособност с единица води до
нарастване на оценката на маркетинговия потенциал с 0,95.
3. Констатира се наличието на силна зависимост между оценката на влиянието на
външните фактори за конкурентоспособност и на маркетинговия потенциал на
хотелиерските предприятия.
4. Установява се, че голяма част (58,0%) от
общите промени в явлението следствие
маркетингов потенциал се дължат на
промените в явлението фактор външни
фактори за конкурентоспособност.
5. Голямото значение на влиянието на
външните фактори за конкурентоспособност за маркетинговия потенциал на хотелиерските предприятия изисква непрекъснати, целенасочени действия за оп-
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EXAMINATION OF THE EFFECT OF EXTERNAL FACTORS OF ENTERPRISE
COMPETITIVENESS ON THE MARKETING POTENTIAL OF ENTERPRISES
Rayna Dimitrova, Vyara Kyurova
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
Аbstract
The external factors of competitiveness have an immediate impact on the competitiveness and the competitive potential of enterprises, which important element is the marketing potential of an enterprise. The development of the marketing
potential is an extremely important prerequisite in order to boost the competitiveness and the competitive potential of
enterprises. In this context, of importance is the examination and evaluation of the impact of the external factors of competitiveness on the marketing potential of the enterprise. Based on the results from an empirical research, done through
statistical methods for dependency, the effect of external factors on the marketing potential of enterprises is evaluated.
Conclusions and recommendations are then given based on the research.
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ТЕОРИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИ И
ВИРУСНИЯТ МАРКЕТИНГ
Пенка Горанова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Идеята за вирусния маркетинг е да накара потребителите да изпращат маркетинговите съобщения по между
си. Като основните преимущества на вирусния маркетинг, могат да се посочат: ниските разходи, доброволният
принцип и ефективното таргетиране на потребителите. Ето защо, този тип техника е не просто ефикасен, но и
изключително ефективен инструмент на промоционалния микс, предпочитан от все повече маркетингови експерти. Целта на доклада е да представим връзката между теорията на разпространението на иновациите и вирусния маркетинг, като представим кампаниите, които най-успешно използват вирусен маркетинг в България.
Ключови думи: вирусен маркетинг, промоционален микс, социални мрежи, маркетингови съобщения.
Keywords: viral marketing, promotional mix, social networks, marketing communications.
JEL: М31, М37.

Увод
Идеята за вирусния маркетинг е да накара
потребителите да започнат, да изпращат маркетинговите съобщения по между си. Това е маркетингов подход, който цели популяризиране на
продукт, дейност или услуга, като провокира
приятели, роднини, колеги или съмишленици по
интереси активно да споделят и доброволно да
разпространяват подадената информация. В
унисон с техническата еволюция препоръката
„от уста на уста” се разпространява още побързо, благодарение на улеснението чрез бутони от вида „сподели”, „препрати на email” и
„препоръчай”. Най-благодатната среда за разпространение са социалните мрежи. Социалните
мрежи дават възможност на активни потребители, които вече се установили контакт помежду
си, да поддържат връзка с вече съществуващи
приятелски и професионални кръгове, които
респективно могат постоянно да бъдат надграждани. Като основните преимущества на вирусният маркетинг, могат да се посочат: ниските
разходи, доброволният принцип и ефективното
таргетиране на потребителите. Ето защо, този
тип техника е не просто ефикасен, но и изключително ефективен инструмент на промоционалния микс, използван и предпочитан от все
повече маркетингови експерти. Успехът на една
вирусна кампания може да се обясни чрез Теорията за разпространението на иновации използвана от Ев. Роджърс. Тя се отнася до предоставянето на информация, абстрактни идеи, концепции и практики на определена целева група,
която може да се различава по своите размериот близки по интереси хора до организации, дори и до цели културни или социални общности.

1. Особености на иновационния процес
Маркетинговите проучвания показват, че
времето, от въвеждането до насищането на даден маркетингов сегмент с продукти се движи в
широк диапазон - от дни или седмици до години.
Това поставя два въпроса. Първият въпрос е
какво определя бързината за разпространяване
на дадена иновация в един пазарен сегмент?
Бързината на разпространение е функция на
следните фактори:
Типът на групата – означава, че не всички
потребители приемат еднакво промяната.
Типът на решението – основава се на релацията „личност-група”. По-бързото разпространение е сигнал за по-малка степен на обвързаност с решението.
Маркетинговите усилия – изразяват се в
пълно използване на маркетинг-микса.
Наличието на осъзнати нужди – иновацията
се разпространява по-бързо, ако е налице поголяма осъзнатост на нуждите.
Съвместимостта – свързана е с употребата
на иновацията и с индивидуалните или груповите ценности.
Относителното предимство – сравнението се
извършва със съществуващите методи за задоволяване на необходимостта.
Сложността – отчита трудностите при възприемане на иновациите и обратнопропорционалната им зависимост при разпространение.
Забележимостта – налице е правопропорционална зависимост - силна забележимост и силно разпространение.
Пробването – използва се релацията „нисък
риск - бързо разпространение”.
Рискът – свързан е с изпробването на иновацията и може да бъде физически, икономически,
социален и психологически. С други думи, ино-
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вационният процес крие много рискове, което
води до сериозни последици [2].
Вторият въпрос, който трябва да се разреши, е: в какви случаи този, който купува
иновация относително рано, се различава от
този, който я купува по-късно.
Бас приема, че поведението на потенциалните потребители на една иновация се влияе от
два комуникационни канали – масмедии и междуличностни комуникации [4]. В зависимост от
това, какъв е основният източник на информация, на който се доверяват индивидите при вземане на решение за покупка, авторът разграничава две групи потребители – иноватори и имитатори. Първата група, тази на иноваторите
черпи информация, единствено от масмедиите
(външно за социалната система въздействие),
докато втората група потребители – имитаторите се влияе най-вече от информацията, получена от междуличностните комуникации (вътрешно за социалната система въздействие). „Основната теза е, че всяка продадена единица
продукт редуцира бъдещия пазарен потенциал.”
[5].
Именно взаимодействието между иноватори
и имитатори обуславя етапа на ускоряване на
дифузионния процес. В модела е заложена идеята, че колкото повече потребители закупуват
един продукт, толкова по-голям става социалния натиск върху останалите не употребяващи.
С други думи, вероятността за покупка в период
t се увеличава с нарастване броя на закупилите
иновацията.
Аналитичният вид на модела на Бас се представя със следното уравнение:
Nt 
m  Nt  ,
nt   pm  Nt   q
(1)

m

I

Той дефинира дифузията като „ процес, в който
по комуникационни канали между членовете на
дадена социална система се разпространява
информация за иновациите.” [6]. Теорията се
отнася до предоставянето на информация, абстрактни идеи, концепции и практики на определена целева група, която се различава по своите размери - от близки по интереси хора до организации, дори и до цели културни и социални
общности. „Дифузията на иновацията е разпространяване на вече успешно внедрени иновации в процесите или продуктите на други предприятия от отрасъла и /или в други сфери на социалната политика.” [3]. Също така тя демонстрира процеса на разпространение на иновациите сред хората, протичащ на етапи, свързани с
приема на продукта сред петте групи потребители (фиг. 1). „Необходимо е да се изтъкне, че
тук става дума не за поведението на отделния
индивид спрямо иновацията, а на възприемането й от отделни групи потребители.” [1]. Първата група са иноваторите, които са 2,5% от
възприемащите иновацията. Те се отличават с
готовността си да рискуват, с дързостта и самоувереността си. Космополитни са във възгледите си и затова трябва да имат възможност да
получават и обработват информация. Втората
група са рано възприемащите и тя обхваща
13,5% от възприемащите. Те пресмятат риска от
иновацията, но се безпокоят от неуспеха. Ползват се с голям авторитет и влияние в социалната референтна група, където са лидери. Трета
група е ранно мнозинство и представлява 34%
от потребителите, които са предпазливи и се
отнасят с респект към иновациите. За разлика
от предишните две групи тази изразходва повече време за вземане на правилно решение.
Четвърта група е късно мнозинство и към нея
се отнасят 34% от възприемащите. Основна
тяхна характеристика е скептицизмът. Те възприемат иновацията по-късно от средното време
в резултат на социален натиск или намалена
годност на стария продукт. Петата група са
изоставащи и обхваща последните 16%. Иновациите се възприемат от тях с неохота. Те са в
плен на традицията. Изоставащите потребители
имат ограничени контакти с масмедиите.

II

където:
n(t) – броят потребители, купили новия продукт в периода t.
N(t) – кумулативният брой потребители, купили поне веднъж новия продукт до период t.
m – потенциалният брой потребители
Успехът на една вирусна кампания може да
се обясни и чрез Теорията за разпространението на иновации лансирана от Евърет Роджърс.
Ранни
последователи13,5%
Новатори2,5%

Ранно
мнозинство34%

Късно
мнозинство34%

Фиг. 1. Възприемане на иновациите във времето
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Теорията на разпространението на иновацията отчита следните особености на разпространението [3, 6]:
- специфична комуникация, насочена към
разпространението на иновационните
идеи;
- новостите на идеите поражда несигурност в процеса на дифузия по отношение
на прогнози, структура, информация;
- разпространението на информацията води до намаляване на несигурността в си-

туации, изискващи избор на алтернативни варианти на иновационно поведение;
- дифузията на иновациите е вид социална
промяна, свързана с изменения в съществуващите до момента структури и
функции.
Основните елементи на Теорията на разпространението на иновацията са представени в
табл. 1.

Табл. 1. Елементи на Теорията на разпространението на иновацията
Характеристики
Всяка идея, процес или предмет, който бива считан за нов от определен човек
или група от хора.
Начинът, по който информацията достига до целевата група.
Комуникационен канал
Социална система (общност) Всяка организация или група, които са свързани по някакъв начин от общи
интереси и/или цели.
Представлява времето за вземане на решение за иновацията, фактическото
Време
време, нужно на индивида или групата да се адаптира към нововъведението.
Елементи
Иновация

Източник: Roger, E. Diffusion of innovation, 5 edn. New York. Free press. 2003. p. 11.

Именно тези елементи са залегнали в цялостния принцип на действие на вирусния маркетинг. Основната функция на дифузията е придвижването и достигането на иновацията до
максимален брой потребители. Тъй като те доброволно разпространяват информацията, рекламодателите не могат да контролират тяхното
„позитивно” отношение през цялото време. Вирусният маркетинг използва механизма на безплатно разпространение на информацията от
интернет потребителите, и то доброволно чрез
линк, материал, въпрос, игра, мнение, клип.
 На практика за тях не се инвестира в
реклама, тъй като те се рекламират „безплатно, като се препредават от „уста на
уста“ в Интернет (Word of mouth). Целенасочените вирусни кампании днес, са
добре обмислени и планирани. Основните комуникационни канали, които ползват
са социалните мрежи, форумите, блоговете, местата за коментари в онлайн медиите. „Допълнителните функции на дифузията - икономическа, социална, стимулираща и психологическа се свързват
с предимствата на вирусния маркетинг”
[7]. Първо предимство, разходите намаляват, а вирусният маркетинг на практика
излиза в пъти по-евтино. Това е в следствие на факта, че цената за разпространение на дадено рекламно съобщение на
практика се поема от хората, които го
споделят по между си, а не от самата
компания.

Следователно икономическата функция е
свързана подобряване на стопанските резултати и създаване на предпоставки за следващи
икономически обороти. Тъй като цената на импресия е обикновено много по-ниска в сравнение
с други форми на медиите, бизнесът е в състояние да достигне до много широка аудитория на
по-ниска цена в сравнение с други форми на
реклама в традиционните медии.
- Второ предимство се отчита при определяне на целевата група, тъй като по
стандартния начин се изисква много време и разходи от страна на специалистите.
Социалната функция се изразява в предварителното познанство с конкретните
хора - разпространителите на съобщението, които могат лесно и бързо да установят към кого да го насочат, което на
практика е сложна и важна задача за всеки един маркетолог в традиционния маркетинг. Положителната страна в случая е,
че хората предават рекламното съобщение на познати от своето обкръжение, за
които знаят, че се интересуват от дадената информация и ще я оценят положително, след която твърде вероятно ще
реагират на нея.
- Третото предимство изразява доброволен принцип на действие и е свързано с
психологическата функция на дифузията.
В случая на вирусния маркетинг съобщенията се разпространяват доброволно от
определен индивид към някой, когото те
психологически познават, което увелича-
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ва шансът им да бъдат приети попозитивно в сравнение с платените традиционни рекламни послания.

е първата агенция провеждаща такава кампания.
През 2004 година фирмата популяризира автомобилната аудиосистема Sony CDX-M9900, чрез
атрактивна игра. В играта потребителите се
превъплъщават в ролята на таен агент, който
получава своите задачи директно на екрана на
CDX-M9900. Целта на играта е да бъде открита
и върната открадната златна арфа, като за целта агентът е принуден да използва Sony CDXM9900. Резултатите от кампанията са изключително добри за три седмици над 7 000 интернет
потребители са участвали в играта.
СИБанк [9, 10] провеждат вирусна рекламна
кампания за ипотечните кредити. Кампанията е
под наслов „Направи новина” и залага главно на
изненадата и истинското забавление, за да достигне до голям брой интернет потребители, тъй
като целевата група е широката публика от работещи и активни хора. Стартът на „вирусната”
кампания е през юли 2006 година и започва с
изпращането на имейли с „новини” от служителите на банката към техните приятели и колеги.
Кампанията стимулира участниците да се шегуват със свои приятели, като им изпращат псевдоновини, свързани със самите тях. Кампанията
се разпространявала вирусно и за първите седем месеца потребителите се връщат многократно на сайта на кампанията, за да изпращат
псевдоновини, за което говори цифрата от половин милион посещения на уебсайта за периода от 7 месеца, това прави около 70 000 посещения всеки един месец. Това е не само добър
резултат, но и гениален първи успешен опит, за
вирусна кампания реализирана на територията
на България. Кампанията на банката е не само
успешна, но дори получава номинация в категорията „Интернет реклама” на конкурса на БГ
сайт 2006 година. СиБанк предлагат още една
интерактивна игра за ипотечни кредити под наслов „Мисли бързо”. Посланието на кампанията
до участниците е, че да вземеш ипотечен кредит от СИБанк е толкова лесно, бързо, изгодно
и удобно, че не е необходимо да се мисли дълго.
Резултатът от тези две кампании е, че СИБанк
решават да рискуват използвайки вирусен маркетинг в България. Те се впускат да използват
нещо което не е било толкова популярно в България и инвестират труд, усилие и време в създаването на тези кампании.
SANI KONS Partnership TN [11]. Фирмата се
развива в сферата на хранително вкусовата
промишленост и по-точно в производството на
снаксове. В средата на 2010 година патентова
марката снаксове с името „Зайо Байо”. Фирмата
започва вирусна маркетингова кампания под
наслов „Спечели екскурзия” – в нея всеки желаещ да участва, може да спечели пътешествие
до една от 3-те екзотични дестинации – Перу,

2. Вирусният маркетинг като средство за
разпространение на иновациите
Вирусният маркетинг може да се определи
като маркетингов подход целящ популяризиране
на продукт, дейност или услуга, като в същото
време провокира потребителите активно да
споделят и доброволно да разпространяват подадената информация.
Вирусният маркетинг осигурява стабилни
преимущества, но не всеки продукт или услуга
може да се пригоди правилно към динамиката
на този тип маркетинг, което от своя страна може да доведе до нежелани последствия. Недостатъците му се свеждат до: трудности в измерването, липса на контрол, етични и правни
проблеми.
- Измерване - Когато компаниите залагат
на традиционни рекламни съобщения в
медиите, те се базират на точни предварителни изследвания, изчисления и планиране. Една от най-проблемните области на вирусния маркетинг е невъзможността за точно измерване на ефективността.
- Липса на контрол – що се отнася до контролирането на вирусните кампании безспорно традиционните реклами дават далеч по-големи възможности пред вирусните. При вирусните кампании липса сигурност, при кой точно пристига съобщението, докато при традиционната реклама използвана от компаниите в пресата
или медиите, те имат пълен контрол над
времетраенето на рекламата, както и ясна представа до каква публика ще стигне
тя. При традиционната реклама, компанията има контрол над нея от началото
до самия край, което на практика й дава
възможност по всяко време да разреши
проблемите.
- Етични и правни проблеми – проблемите
в случая до голяма степен произлизат
именно от липсата на контрол. Именно
той е може би един от основните проблеми на вирусния маркетинг. Някои маркетолози смятат, че той може да се нарече игра с мозъците на потребителите, която сякаш прекрачва тънката граница
между иновативната и измамната реклама.
3. Успешни вирусни кампании у нас
Агенцията Сайбърмарк [8], която се счита за
пионер в употребата на вирусен маркетинг у нас
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Лапландия, Серенгети – Танзания и предметни
награди, сред които: таблети ASUS, фотоапарати Nikon, смартфони Samsung и телевизори
Philips. Резултатите от проведената кампания,
разбира се не закъсняват и през април 2013 година кампанията на брандът „Зайо Байо” е отличена с първо място в категорията „Най-добър
вирусен маркетинг” на престижните награждавания на Webit Awards.
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Заключение
Вирусният маркетинг е подходящ за популяризирането на нов продукт или услуга, като всяка вирусна реклама се изготвя специално за
подпомагане и засилване на познаваемостта им.
Провеждането на кампания в интернет провокира интереса на целевата публика, задържа потребителя по-дълго време и така той прекарва
повече време с марката или услугата и запомня
съобщението по-лесно, отколкото е възможно
при другите видове реклама.

THEORY OF DIFFUSION OF INNOVATION AND VIRAL MARKETING
Penka Goranova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The idea of viral marketing is to get users to enter, send marketing communications to each other. This is a marketing
approach that aims to promote a product, activity or service, provoking friends, relatives, colleagues or associates interest to actively share and spread voluntarily submitted information. In line with the recommendation of the technical evolution “word of mouth” spread even faster, thanks to the facility using the keys of the “share”, “forwarded email” and “recommend”. The most fertile environment for distribution is social networks. Social networks enable active users already
established contact with each other to keep in touch with existing friendly and professional circles, which respectively can
be continually upgraded. As main advantages of viral marketing includes: low cost, voluntary and effective targeting of
consumers. Therefore, this type of technique is not only efficient, but also extremely effective tool of promotional mix
used and preferred by more and more marketing experts. The success of a viral campaign can be explained by the theory of the spread of innovations used by E. Rogers. It refers to the provision of information, abstract ideas, concepts and
practices of the target group, which may differ in their dimensions from near-interest organizations to people, even to the
whole cultural and social communities.
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Резюме

Успехът във всеки бизнес до голяма степен се дължи на иновацията и непрекъснатото успешно прилагане на
все нови идеи. Човек винаги трябва да е в крак с времето и непрекъснато появяващите се нови похвати и технологии. Без иновации нещата забавят своя ход и сякаш спират на едно място, и не могат да разгърнат своя пълен
потенциал. Контролът при вирусния маркетинг е твърде ограничен, а за да се избегнат негативните реакции е
необходимо да се постигне добра възвращаемост от инвестициите. За целта са изведени основни насоки, чрез
които може да се повиши ефективността на маркетинга. Вирусният маркетинг е явление, което е направено както
за големите бизнес организации, така и за фирми, които тепърва „прохождат”. Това явление не зависи от големината на бюджета, а разчита на креативността на рекламиращият и изисква творческо мислене. Така се дава
равен старт както на „големите”, така и на „малките” в бизнеса.
Ключови думи: вирусен маркетинг, ефективност, социални мрежи, рекламни съобщения.
Keywords: viral marketing, efficiency, social networking, advertising messages.
JEL: М31, М37.

него за разлика от останалите похвати е в пъти
по-силен, но се достига най-трудно и отнема
много време. На второ място може да се постави вирусният маркетинг, който зависи от съобщението, което ще бъде пуснато и таргета,
към който ще бъде насочено. На трето място
поставяме в класацията buzz маркетинга, тъй
като при него обхватът е най-голям, но ефектът
трае най-малко. Вариациите на вирусния маркетинг са представени в табл. 1.
Как може да се определи колко точно нови
потребители може да доведе всеки от потребителите, които решат да проведе и да помогне за
разпространяването на вирусната кампания.
Отговор на тези въпроси може да даде „вирусното уравнение”, което гласи, че броят на новите потребители, които един „стар” потребител
може да привлече, зависи от броя на изпратените покани за включване в кампанията (N), изпратени от потребителя и процентното отношение на решилите да се включат в кампанията
(Cr):
Вирусен индекс=V=N.Cr≥1
(1)

Увод
Вирусният маркетинг макар и с това име не е
никак ново явление. Буквално преведено, понятието може да се разглежда като понятие
включващо в себе си всеки маркетингов подход
или стратегия, при които хората са насърчавани
да си препредават едно маркетингово съобщение. Той се развива на базата на отдавна известни маркетингови техники като личната препоръка, „маркетинг от уста на уста”, мрежовият
маркетинг и др. Името на този похват в маркетинга е заимствано от начина, по който се разпространява и препредават маркетинговите послания при неговото прилагане, а именно при
експоненциално нарастване на броя на „заразените”. Като цяло се получава един процес на
непрекъснато препредаване на информация,
поради което не се налага използването на медийни комуникации. Идеята е да се напипа пулса на аудиторията, от какво тя се вълнува и какви са нейните нужди, тя трябва да бъде спечелена за каузата, за да може да послужи като
проводник на посланията на рекламодателя, ако
всичко върви според плана то ще се забележи
едно препредаване на информация и при всяко
препредаване по-нататък по веригата получателите и препредаващите ще се удвояват, спрямо
първоначалния брой.

Вирусният индекс показва относителния размер на новата група потребители в сравнение с
предишния период. Например, когато V=1,1 всяка нова група потребители е 1,1 пъти по-голяма
от размера на предишната група. Когато V<1,0 всяка новата група потребители е по-малка от
предишната, а броят на следващата нова група
потребители ще е нула. Всъщност „V” е измислена стойност (магическо число), а V=1 е измислен праг (магически праг). В контекста на
онлайн маркетинга, вирусното уравнение може
да бъде приложено чрез регулярно набиране на

1. Кампания на вирусния маркетинг
Като еквивалент на понятието „вирусен маркетинг” се срещат също така: buzz маркетингът,
маркетингът „от уста на уста”. Ако направим
класификация отчитайки силата на въздействие
върху потребителите на първо място е маркетингът от уста на уста, където ефектът при
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Табл. 1. Вариации на вирусния маркетинг
Вариации на вирусния маркетинг Характеристики
Спираловиден вирусен маркетинг
Изразява желанието на даден индивид да сподели смешно, интересно
изживяване с други хора.
Отрицателен вирусен маркетинг
Потребителите предупреждават свои познати за негативни емоции и
опит, които са имали в следствие на употребата на даден продукт.
Зависим вирусен маркетинг
Проявява се при желанието на определени индивиди да споделят преживяванията си при употреба на конкретен продукт/стока или услуга.
Измамен вирусен маркетинг
Дадена компания се опитва да продаде продуктите си на клиентите, като
предлага някакви допълнителни бонуси, с които да ги привлече.
Полезният вирусен маркетинг
При него индивидите споделят своят опит и наблюдения относно качествата на даден продукт.
Типът маркетинг – „предай ната- Съобщение, което насърчава потребителите да го препращат на други
тък”
хора. Най-ефективни в този случай са кратките забавни видеоклипове,
които хората доброволно препращат на свои приятели. Обявяват се
награди за тези, които са препратили съобщението или са дали имейл
адреса на свой познат.
Източник: Блог „Млад маркетинг” [http://www.mladmarketing.eu/].

информация за Cr от информационната система
(CRM) на компанията.
Нека видим един пример от практиката, за
полезността и начина на действие на вирусното
уравнение. Да предположим, че почитател на
дадена марка изпрати на 5 свои приятели покана да се включат във вирусна кампания (V=5).
Да предположим също така, че шансът всеки
един от получателите на покана реално да се
включи в кампанията е 50% (=0,5). В този случай V=5.0,5=2,5. Ако вирусната кампания стартира с 10 човека, тогава размера на групите
потребители, включили се в кампанията ще бъде, както следва:
а) Първа група – 10 нови участници, които
изпращат 50 покани за нови участници.
б) Втора група – 25 нови участници, които
изпращат 125 покани за нови участници.
в) Трета група – 63 нови участници, които
изпращат 315 покани за нови участници.
Както се установи вирусното уравнение е
много просто, макар и да не взема в предвид подетайли неща и ефекти като появата на времеви лаг при изпращането на вирусното съобщение и др. Но дори и с тези пропуски формулата
спомага да се предвидят броят на новите потребители, които са се регистрирали в резултат
на препратени съобщения от настоящите потребители. Контролът при вирусния маркетинг е
твърде ограничен, а за да се избегнат негативните реакции е необходимо да се постигне добра възвращаемост от инвестициите. За целта
има някой основни насоки, чрез които можем да
повишим ефективността на маркетинга:
- Не всяко предаване на информация гарантира привличането на клиенти - Когато
даден човек предаде съобщението на вирусната реклама на някой друг, то това не
означава, че получателя ще го предаде нататък или ще се заинтересува от него и да

-

-
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прекъсне процеса. Ако това съобщение се
предава по електронен път, то тогава то може да бъде изтрито, както и да се даде отказ
за приемане на бъдещи подобни послания.
Персонализиране на изпратеното послание – това е много важен аспект. Шансът на
дадено съобщение да бъде откликнато се
увеличава многократно, ако на него е обозначено, че е изпратено от някой познат за
получателя човек. Когато нещо е персонално адресирано до дадена персона/личност,
получателят се чувства малко или много задължен поне да му обърне подобаващото
му внимание, а не да го захвърли като спам,
както би направил с всяко друго писмо, което по-нищо не се отличава от всекидневния
спам – писма без получател и тема. Найважното за постигане на по-добра ефективност на вирусния маркетинг е още в самото
заглавие да е уточнено кой изпраща посланието.
Предлагане на допълнителни стимули Вирусната реклама работи най-добре, когато е придружена от някакъв вид ценен, материален стимул, поощряващ хората да
предадат нататък конкретното съобщение.
Трябва обаче да не се злоупотребява с количеството, давани поощрения, за да се избегне така нареченото „спам разпространение на съобщения”. Като пример за успешна
капания на принципа на вирусен маркетинг с
допълнителни стимули, може да се посочи
фирма, произвеждаща женски спортни дрехи, която провежда социално ангажирана
кампания. Като пример за успешна капания
на принципа на вирусен маркетинг с допълнителни стимули, може да се посочи фирма,
произвеждаща спортни дрехи, която провежда социално ангажирана кампания. Те
могат да пуснат в действие вирусна марке-
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тингова кампания, която награждава с една
тениска и 1 евро дарения към фондация за
борба с някоя неизлечима болест, за всеки
свой клиент, който изпрати определено тяхно съобщение до 5 свои приятели например,
от които поне трима да се регистрират за
участие в същата кампания. Това е пример
за една обещаваща кампания.
Проследяване и анализиране на резултатите - Както при всяка друга маркетингова
стратегия и тук задължителни елементи за
постигане на ефективност са проследяването и анализирането на резултатите, с цел
оптимизиране на представянето за в бъдеще.
Непрекъснато насърчаване на изпращането на съобщения между приятели – за да
бъде постигнато препращането на рекламни
съобщения, е необходимо да се заложи на
постоянното им прикачване към всеки един
изпратен имейл. Това им гарантира дългосрочност и мащабност на рекламното действие.

на марката с помощта на пазара на търговската
марка и иновативни рекламни услуги [1].
Като основни методи за разпространение на
вирусни маркетингови услуги могат да се разгледат следните:
- целеви услуги;
- уеб маркетинг;
- интернет търсачки и блогове;
- социална медии;
- телевизия и радио;
- различни форми на печат и директен
маркетинг;
- развитие SEO Web;
- изходящи/входящи Call Center услуги;
- интегриране на SmartPhone.
За да се постигне желаният вирусен ефект, е
желателно фирмите да се придържат към няколко основни принципи [9]:
- Съдържанието на вирусното послание да
е интересно, скандално, завладяващо
вниманието, което би довело до неговото
безпроблемно и бързо разпространение
в съвременните средства (от типа на
мейлинг групи, социални мрежи, форуми,
сайтове тип YouTube и пр.).
- Предварително да се помисли къде и под
каква форма се възнамерява да се пусне
посланието, дали под формата на цветна
Powerpoint презентация или една изпълнена с движение и обемна Flash анимация.
- Броят на продуктите или услугите, които
се предлагат, да може да нарасне многократно. Вирусът се разпространява
сред непредвидимо голям брой хора, ако
внезапно се окаже, че за някой от тях не
са останали продукти, то привлекателността на посланието ще се загуби.
- Дали вирусното съобщение да е под
формата на важна новина. Колкото покреативен е рекламиращият толкова поголяма е възможността за успех. Както и
да се помисли за евентуално пречки, които биха довели до „счупването” на модела на съобщението и тяхното отстраняване.
- Да се предложат бенефиси за постигане
на удовлетвореност от покупката за
крайния потребител, ако той реши да
сподели и разпространи тази чужда идея.
- За постигане на забавление при изготвянето на едно вирусно послание се използва хуморът като огромна движеща сила,
тъй като потребителите харесват нещата,
които ги карат да се усмихват. Heiniken се
стремят винаги и с всяка следваща своя
реклама да бъдат все по-иновативни и
все по-забавни.

2. Вирусни маркетингови услуги (VMS)
Разбира се не всеки е способен сам да си
създаде успешна, иновативна и работеща вирусна кампания. Както в сферите на правото,
счетоводството и ИТ технологиите и при маркетингът, в частност вирусният маркетинг има
компании които търсят възможността за професионалната си изява в тази сфера. Желаят да
покажат опитът си в Guerilla маркетинг стратегиите, познанията по използването на тези похвати използвайки интернет и мобилните технологии с надеждата за привличане на повече потенциални клиенти, продажби, печалби от традиционните маркетингови стратегии, като ги
пригодят за съответния случай.
Тук се намесват Вирусните маркетингови услуги (Viral Marketing Services), които включват в
себе си пълен набор от услуги: маркетинг, реклама, медии и посредничество. Услуги които се
използват от споменатите вече външни фирми,
които може да бъдат наети за тези услуги. Компания която се занимава с VMS обикновено
създава впечатление за един много специфичен
пазар или аудитория, определен от клиента.
Колкото повече импресии обаче са създадени
на един клиент, толкова по-голям е шансът той
да бъде привлечен като потенциален клиент на
клиентските продукти или услуги. VMS компаниите базират успеха си на възможността да успеят да свържат много форуми в една медия, за
да създадат огромен пазар предназначен за
техния клиент. Тези компании не са отговорни
за „търсенето на вода”. По-скоро те са отговорни за „създаването на води”, чрез разпознаване
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Важно е да се отбележат и трите основни
принципа, на които се основава разпространението на вирусните маркетингови услуги, а
именно [2]:
- социален профил Gathering;
- подробен анализ на пазара;
- Real-Time;
- ключова дума;
- дълбочинен анализ.
С прилагането на тези три важни дисциплини
на рекламния модел, VMS е в състояние да отговори на целевите нужди на клиента с ефектно
ценово предимство. Продуктите и услугите се
променят според промяната в търсенето на
потребителите. Поради това, фирмите са признали, че маркетинг методите трябва да се променят. Маркетинг отдела в дадена фирма има
за цел да постави бизнеса си в най-горещата
точка на клиентския интерес на възможно найниска цена. Нека не забравяме, че в началото
на 20-те години, радиото е било средство за
достигане до масовата публика, следвана от
телевизия в края на 40-те години. Телевизия
запазва първото място от гледна точка на масовата рекламна аудитория докато интернет не я
„превзе” в средата на 90-те. Сега хората споделят информация, пишат коментари според интересите си и създават интернет мрежи по начин, който не бихме могли да си представим:
- Две трети от интернет населението на
света вече посещава социалните мрежи
или блогове поне веднъж седмично [3].
- 220 милиона души посещават найизвестните 25 социални мрежи всеки месец [4].
- Facebook има 500 милиона активни потребители [5].
- Социалните медии надвишават интернет
трафика на сайтовете за възрастни.
- Времето, прекарано в посещение на социални мрежи надвишава времето, прекарано в електронната ни поща [6].
- 52% от хората, които четат новини онлайн ги споделят чрез социалните мрежи
[7].
- 59% от анкетираните възрастни хора заявяват, че използват своите мобилни телефони, за да останат свързани с тяхната социална мрежа [8].

Поради статистиката, като тези, фирми - големи и малки – са установили, че услуги като
вирусен маркетинг са приложими в тяхната
практика. Тъй като цената на импресия е обикновено много по-ниска в сравнение с други
форми на медиите, бизнесът е в състояние да
достигне до много широка аудитория на пониска цена в сравнение с други форми на реклама в традиционните медии. Както и много
компании въвеждат ключови думи в корпоративните си сайтове, за да подобрят Search Engine Optimization, което е най-добрият метод да
повишите Page rank в Google, надявайки се да
изградят стабилен интернет бизнес. Това обаче
е само един от компонентите на силата на вирусния маркетинг, който може да използваме.
Вирусен маркетинг е въпрос на общуване.
Заключение
Вирусният маркетинг е явление, което е направено както за големите бизнес организации,
така и за фирми, които тепърва „прохождат”.
Това явление не зависи от големината на бюджета, а разчита на креативността на рекламиращият и изисква творческо мислене. Така се
дава равен старт както на „големите”, така и на
„малките” в бизнесът. Вирусният маркетинг
улеснява хората да предават доброволно дадено маркетингово послание от уста на уста, независимо дали начинът на предаване на дадено
съобщение се извършва очи в очи между приятели или непосредствено през мрежата с пост,
mail, клип или др. Вирусният маркетинг премахва границите на въображението и всеки сам
решава как да го използва.
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Abstract

Success in any business is largely due to the continuous innovation and successful implementation of new ideas
there. One should always keep pace with the times and constantly emerging new techniques and technologies. Without
innovation slows things and seemed to stop at one place and can not reach their full potential. Control in viral marketing
is very limited, and in order to avoid negative reactions necessary to achieve a good return on investment. For this purpose are outlined guidelines by which we can increase the effectiveness of marketing. Viral marketing is a phenomenon
that has been done for large business organizations and companies who are just “walk”. This phenomenon does not
depend on the size of the budget, but relies on the creativity of advertising and requires creative thinking. This gives
equal start both “big” and “small” business.
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Резюме
Трудово-производителните кооперации (ТПК) са един от основните субекти на социалната икономика в ЕС и
допринасят за решаване на редица икономически и социални проблеми на значителна част от българското население, както и за реализация на приоритетите на концепцията за устойчиво развитие. Целта на доклада е на
основата на анализ на организационната дейност на ТПК да разкрие основните проблеми и на тази основа да
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обединяват в 15 регионални съюзи, които също
членуват в Националния съюз на ТПК и 31 специализирани кооперации за хора с увреждания
В тях работят 1180 член-кооператори с различни физиологични и психо-соматични заболявания и недъзи. Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации (НС на ТПК) е независима организация, която доброволно обединява
на
национално
ниво
трудовопроизводителни кооперации (ТПК, трудовопроизводителни кооперации за инвалиди
(ТПКИ), Регионални съюзи (РС) на ТПК) и работи в съответствие с кооперативните принципи и
кооперативната демокрация. НС на ТПК е юридическо лице, регистриран е в кооперативния
регистър на Софийския градски съд, притежава
печат, емблема и рекламно-търговска марка.
НС на ТПК може да се сдружава с търговски
дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и да образува кооперативни
(ЕООД или ЕАД) и междукооперативни предприятия (ООД или АД) за отделни дейности в интерес на членовете си съгласно Закона за кооперациите. Участва в Европейско кооперативно
дружество (SCE), учредено по Регламент (ЕО)
№1435/2003 г. НС на ТПК извършва своята дейност при спазване на Закона за кооперациите,
българското законодателство и своя устав.
Кооперациите са малки и средни производствени предприятия с персонал между 7 и 500
души, като преобладаващата част са между 30
и 100. Имуществото е собственост на кооперацията и се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Председател.
Главна цел в организационната дейност на
Съюза е укрепването и развитието на системата, съхранение нейната цялост и единство в
процеса на приобщаване към Европа. Основни-

Увод
България като страна член на Европейския
съюз
споделя
и
подкрепя
основните
стратегически приоритети на концепцията за
устойчиво развитие на ЕС, които целят
постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Насочването на усилията
по посока на тези „три подсилващи се взаимно
приоритета”, предполага не само изграждане на
икономика, основаваща се на знания и
и
иновации,
която
ще
е
екологична
конкурентоспособна и ще създава високи
равнища на заетост, но и ще динамизира
процесите за социално и териториално
сближаване [2, 4, 6].
Ролята на кооперативната система придобива особено голяма значимост в настоящия момент, когато самия Европейски съюз се изгражда като съюз на равноправни социални държави.
Трудово-производителните кооперации (ТПК)
като един от основните субекти на социалната
икономика в ЕС допринасят за решаване на редица икономически и социални проблеми на
значителна част от българското население, както и за реализация на принципите на концепцията за устойчиво развитие [1, 3, 5].
Целта на доклада е на основата на анализ на
организационната дейност на ТПК да разкрие
основните проблеми и да посочи предложения
за нейното усъвършенстване.
1. Анализ на организационната дейност на
ТПК
По-голямата част от българските трудовопроизводителните кооперации са обединени в
Национален съюз на ТПК. В съюза членуват 223
кооперации с около 10 хиляди кооператори от
цялата страна. На териториален принцип те се
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те насоки в организационната дейност са насочени към:
1. Организация и провеждане на редовните
Общи събрания в ТПК и РС на ТПК, усъвършенстване дейността на управителните съвети в системата на НС на ТПК,
подобряване на членските и имуществените отношения в системата.
2. Издигане ролята на Регионалните съюзи
за организационното укрепване на системата и подобряване на отношенията на
НС на ТПК, РС на ТПК и ТПК и ТПКИ с
национални и общински структури, организации на бизнеса и неправителствени
организации.
3. Изграждане на нови кооперации.
4. Информационно обслужване на системата.
Анализът на организационната дейност на
ТПК е осъществен на основата на информация
от годишните отчети на ТПК и ТПКИ, Отчетният
доклад на Управителния съвет на НС на ТПК за
периода 2007–2011 г. и проведено анкетно
проучване,
в
което
взеха
участие
председателите
на
17,1%
от
трудовопроизводителни кооперации, на 33% от трудовопроизводителни кооперации на инвалиди и на
31,2% от районните кооперативни съюзи.
Емпиричният анализ от проучването дава
основания за извода, че организационната и
стопанската дейност на всички видове
кооперации
от
системата
на
ТПК
се
осъществява на основата на законовите уставни
изисквания. Всички проучени ТПК и ТПКИ
редовно провеждат годишни общи събрания.
Предмет на обсъждане и вземане на решения
са главно стратегически въпроси свързани с
проблемите на тяхното развитие и проблеми на
производствената им дейност – съответно по
71% от изследваните ТПК и ТПКИ. На следващо
място по важност член-кооператорите са
поставили
съществуващите
финансови
проблеми (56%), които са пряко свързани с
възможността за осъществяване на успешна
производствена и социална дейност. Следвани
са от проблемите свързани със запазване и
опазване на имуществото, посочени от 42% от
изследваните ТПК и ТПКИ. Този висок процент е
разбираем, тъй като данните от проучването
показват, че в условията на икономическа криза,
имуществото на кооперациите от системата на
НС на ТПК се използва в по-ниска степен в
сравнение с предшестващи периоди. Голяма
част от материалната им база е предоставена
за ползване с договори за наем. Положителна
тенденция през последните пет години е
намаляване на даденото под наем имущество общо с 13,7%.

29% от изследваните ТПК и ТПКИ посочват
като важен въпрос разглеждан на Общите
събрания намирането на нови партньори, което
е пряко свързано с възможността за
разнообразяване на дейността, реализация на
по-голямо количество продукция, повишаване
на приходите от дейността.
Развитието на човешките ресурси е
обсъждано на Общите събрания на 29% от
анализираните ТПК и ТПКИ. В повечето от
кооперациите от системата на НС на ТПК се
наблюдава влошена възрастова структура на
персонала.
Преобладава
персонала
от
възрастовите групи над 45 години, като особено
тревожен е високият дял на работещите в над
пенсионна възраст.
Табл. 1. Възрастова структура на персонала зает в
ТПК и ТПКИ
ТПК ТПКИ
Дял на ТПК със заети на възраст меж20
56
ду 18 и 34 г. в %
Дял на ТПК със заети на възраст над
44
71
65 г. в %

Най-рядко – 12% - на Общите събрания са
обсъждани
механизмите
и
схемата
за
разпределение на доходите на кооперацията.
За в бъдеще важността на този въпрос ще
нараства особено в ТПК, където има голям брой
неработещи член-кооператори.
За
подобряване
организацията
по
провеждането на Общите събрания спомагат
изготвяните от НС на ТПК методически
материали, които са съобразени с вида и
характера на събранията в ТПК и Регионалните
съюзи, с приоритетите, към които трябва да
насочат усилията си техните ръководства с
оглед икономическото им и организационно
развитие.
Анализът на изследваните кооперации и
Отчетният доклад на НС на ТПК дава
възможност да се направи извода, че се
подобрява дисциплината в организацията и
провеждането на събранията, за което
доказателство е фактът, че ръководствата на
над 80% от ТПК и ТПКИ спазват определения от
Закона срок за провеждане на събранията – 30
април, а броят на отлаганите без причина
намалява значително.
Потвърждение
за
важността
на
провежданите Общи събрания е високата
оценка за тяхната работа на голяма част от
изследваните ТПК и ТПКИ - 86% я оценяват
като добра, 7% като много добра и само 7%
считат,
че
е
била
незадоволителна.
Доказателство за високата оценка е, че над 92%
от председателите на ТПК и ТПКИ получават
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нов 4 годишен мандат на проведените последни
отчетно-изборни събрания, което гарантира
стабилизиране
на
ръководния
състав.
Независимо
от
това
изискванията
на
концепцията за устойчиво развитие поставят повисоки изисквания към професионалните
качества, знания и опит на председателите на
ТПК и ТПКИ. Това налага предоставяне на
възможности
за
преквалификация
на
ръководните кадри, за усъвършенстване на
техните знания с оглед разкриване на нови
възможности за развитие пред ТПК и ТПКИ,
разширяване на конкурсното начало при
определяне на кандидатите за ръководни кадри.
При анализа на данните от проучените ТПК и
ТПКИ се констатира липсата на подобни насоки
за усъвършенстване на управленската дейност.
Основните предложения за подобряване
работата на Общото събрание могат да се
обобщят в няколко направления. Първото от тях
е свързано с постигане на по-висока активност и
деловитост на самите участници и обхваща
предложения свързани с изразяване на
конкретни мнения и предложения; по-висока
активност на член-кооператорите на самите
събрания; възможност за свободно изказване на
мнения и др. Второто направление е насочено
към организиране на дневен ред, който отговаря
най-пълно на нуждите на развитието на
кооперацията и на нуждите на хората и е
свързан с предложения за предварително
проучване на въпросите, вълнуващи хората и
обсъждане
възможността
те
да
бъдат
разгледани на събранието; предложения за
включване навреме на всички наболели
въпроси с оглед намиране на тяхното
навременно решение и осигуряване на
възможност
за
ефективна
дейност
на
кооперацията.
Доказателство
за
важността
на
провежданите Общи събрания е фактът, че за
периода 2007-2012 г. в изследваните ТПК и
ТПКИ са проведени 46 броя извънредни
събрания, като най-голям е техния брой през
2007 г. – 35. По-големият брой проведени
извънредни Общи събрания през 2007г. се
обяснява с провеждане на отчетно-изборна
кампания през същата година. За същия период
в 57% от проучените ТПК и ТПКИ не са
провеждани извънредни събрания.
Организационното укрепване и развитие на
ТПК и ТПКИ се потвърждава и от високата
оценка за дейността на Управителните им
съвети. 71% от проучените ТПК и ТПКИ
оценяват като добра тяхната работа, 24%
считат, че тя е много добра и само 5% я
оценяват като незадоволителна. Основните
предложения за подобряване работата на

Управителните съвети са свързани с търсене на
сътрудничество със сродни организации и други
кооперации от гледна точка на осигуряване на
нови партньорства, нови клиенти, внедряване
на добри производствени практики.
Развитието
и
усъвършенстването
на
членствените взаимоотношения е изключително
важна насока за организационно укрепване на
системата на НС на ТПК. В тази връзка е нужно
да се отбележи, че все още 23 ТПК не са
изпълнили изискванията на чл. 6, ал. 1 от
Устава
на
Съюза,
регламентиращ
едновременно членство в двете нива от
структурата на съюза. Решаването на този
проблем
може
да
се
подпомогне
от
организирането на срещи с ръководствата на
тези кооперации с цел изясняване на причините
и търсене на начини за преодоляване на
разнопосочността в техните интереси.
Друг важен проблем разкрит при анализа на
членствените взаимоотношения е намаляването
на събраните планирани в бюджета средства от
членски внос с 10%. През анализирания период
намаляват самите издължавани суми. Налице е
изоставане сред кооперациите от Разградска,
Софийска,
Ямболска,
Монтанска
и
Силистренска област. Преобладаващата част от
тези ТПК и ТПКИ са разположени в малки
населени места и имат големи имуществени,
финансови
и
производствени
проблеми.
Силното негативно влияние на икономическата
криза върху производствената дейност на ТПК и
ТПКИ е основната причина за този спад, както и
намаляването на сумата на получаваните
наеми. От друга страна някои ръководители на
кооперации
проявяват
занижена
съюзна
дисциплина и отговорност, което налага
засилване на помощта и контрола от страна на
управителните и контролните съвети на
регионалните съюзи относно изпълнението на
членските задължения на кооперациите в
региона. Организационното укрепване на
кооперациите в системата на ТПК е пряко
свързано с опазването и по-ефективното
управление на недвижимата собственост на
ТПК, която носи значителни доходи на
кооперациите. При анализа на изследваните
кооперации се наблюдава повишаване на
приходите
получавани
от
имуществото
отдавано под наем, като тази тенденция е посилна за кооперациите, при които преобладават
работещите член-кооператори.
Регионалните съюзи на ТПК и НС на ТПК
активно участват в провеждането на отчетноизборните кампании, като съдействат за
изготвяне на графиците на събранията, тяхното
посещаване, участват пряко в тяхната работа.
Над 95% от проведените Общи събрания са
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посетени от представители на Националния и
регионалния съюзи, което спомага членкооператорите да бъдат навреме и по-подходящ
начин
запознавани
и
приобщавани
с
приоритетите и целите за развитие на НС на
ТПК и произтичащите от тях задачи, които
намират място в приеманите от общите
годишни събрания насоки за бъдеща дейност на
ТПК и ТПКИ. Положителна роля играят
организираните от НС на ТПК
регионални
инструктивни съвещания, изготвяните за тях
писмени указания, съобразени с вида и
характера на събранията в ТПК и ТПКИ и
регионалните съюзи, оказваната методическа
помощ. В работата на регионалните съвещания
участват над 80% от председателите на ТПК и
ТПКИ, което е свидетелство за ползата и
необходимостта от тази инициатива. Може да се
направи извода, че се повишава нивото на
предоставяната
от
Регионалните
съюзи
методическа помощ на ТПК при подготвянето и
провеждането на общите им събрания.
Създаването на успешни партньорства с общинските власти, регионалните структури на
бизнеса и неправителствените организации
способства за организационното и икономическото укрепване на ТПК. Тази дейност е все още
в своето начално развитие и е целесъобразно
ръководствата на ТПК и регионалните съюзи на
ТПК да бъдат по активни в своите взаимоотношения с общините, навреме да ги запознават с
успехите и проблемите, които стоят пред кооперациите и помощта, от която се нуждаят за тяхното решаване. За постигане на организационна
и икономическа стабилност на ТПК е желателно
да се увеличи съвместното участие с общините
в проекти по европейски програми, да се разширява обхвата на публично-частното партньорство за развитие на социални дейности в съответните селища, НС на ТПК работи активно за провеждането на европейска политика в областта
на социалната икономика и кооперативното
движение в България чрез Икономическия и социален съвет, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и други структури.
От анализа на проучените кооперации и отчетни материали може да се отчете активизиране помощта на НС на ТПК за участие на ТПК и
ТПКИ в европейски програми и фондове с цел
привличане на средства за успешно решаване
проблемите за технологично обновяване на
производството и подобряване квалификацията
на кадрите.
Съществен принос за подобряване междукооперативното сътрудничество и организационно укрепване имат стартиралите два проекти
с партньор Irecoop – Toscana. В резултата на
първия от тях „EUROCOOPNET” ще се постигне

взаимно опознаване на кооперативни структури,
изучаване на добрите практики и установяване
на сътрудничество от взаимен интерес. Това ще
задълбочи партньорството при разработването
на проекти, финансирани от ЕС. Вторият проект
„EUROFORM” ще подпомогне установяването
на партньорство в областта на обучението.
Необходимо е да се ускори подготовка на
проекта за изграждане на европейска социална
мрежа (Eurosocialnetwork) с партньори от Италия, Швеция и България.
При извършения анализ се вижда началната
форма на развитие на оказана методическа помощ от страна НС на ТПК към ТПК и ТПКИ и
осигуряването на консултантски услуги за участие в проекти за техническо и технологично обновяване по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, както
и по Програмата за развитие на селските райони. Подходящо е да се изградят по региони консултантски звена към всички РС на ТПК за оказване на помощ на ТПК и ТПКИ при разработването на проекти.
От анализа на проучените кооперации и
останалите информационни материали може да
се направи заключение, че се работи активно по
създаването на добри взаимоотношения с
браншовите организации с цел запознаване и
внедряване
на
добрите
производствени
практики и челен опит по създаване на
собствена търговска мрежа, организиране на
съвместно участие в изложения в страната и
чужбина с цел създаване на нови контакти.
Трябва да се отбележи доброто сътрудничество
между НС на ТПК и Българската стопанска
камара чрез участието в създадения от нея
Икономически
съвет.
Съвместно
с
ръководството на камарата са изготвени
законодателни промени при определянето на
местните данъци и такси. Възстановено е
членството на НС на ТПК в Българската
търговско-промишлена палата. През 2010 г. е
установен
контакт
с
ръководството
на
Българската асоциация на производителите и
износителите на облекло и текстил, резултат от
което е участието на 2 ТПК и 2 ТПКИ в
организираното от асоциацията изложение Bi
Gait. Тези контакти позволиха представител на
Съюза да бъде включен в консултативния съвет
за облекло към МИЕ и да участва в
разработването на Стратегията за развитие на
бранша до 2020 г.
Тъй като това сътрудничество е в своята
начална фаза на развитие е подходящо
Регионалните съюзи да организират посещения
в чужбина на ръководни кадри от ТПК с цел
изучаване и внедряване достиженията на
сродни кооперативни структури. Нивото и
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ролята на междукооперативните връзки в НС на
ТПК заслужават добра оценка, но е необходимо
да продължат усилията на НС на ТПК и
Регионалните съюзи за тяхното разширяване и
задълбочаване,
което
спомага
за
организационното укрепване на съюза.
Организационното укрепване на НС на ТПК
се постига и чрез изграждане на нови
кооперации и приемането им за членове на
съюза, като за изследвания период са приети 5
нови ТПК, от които 2 са за трудоустроени лица.
За ускоряване на този процес Регионалните
съюзи на ТПК е подходящо да установят тесни
контакти с бюрата по труда в регионите и
съответните браншови организации и заедно с
и
тях
да
проучат
квалификационната
професионалната структура на безработните
хора в региона. На тази основа да се разработят
нагледни
материали
за
популяризиране
предимствата на кооперациите, да се привлекат
местните медии в отразяване и популяризиране
на инициативата, да се организират срещи с
тези хора и да се промотират предимствата от
създаването на кооперации, да се разясни
тяхната социално-икономическа същност и
цели, да се окаже методическа помощ при
изготвяне на уставите и регистрацията на
новите кооперации.
При анализа на изследваните кооперации се
наблюдава влошаване на производственоикономическата дейност на по-малките ТПК,
работещи в малки селища и отдалечени от
големите градски областни центрове. Те имат
ограничен финансов и кадрови потенциал, което
ограничава възможностите им за развитие. Поподходящо е те да бъдат преобразувани в
ТПКИ. По този начин те ще имат възможност да
получават
средства
за
технологична
модернизация и подобряване на социалната
среда чрез проекти към Агенцията за хората с
увреждания
и
Агенцията
за
социално
подпомагане
при
значително
по-изгодни
условия, да бъдат подпомагани от държавата,
да ползват данъчни облекчения и да създадат
работни места за хора с увреждания.
Анализът на информационното обслужване
при проучените кооперации и чрез отчетните
материали
показва
сравнително
добро
навлизане и прилагане на компютърната и
телекомуникационната техника, което улеснява
отношенията с финансовите институции, с
партньорите, с другите кооперации, подобрява
възможностите за строг финансов контрол, за
по-добър контрол на складовите наличности и
запаси. Над 65% от кооперациите имат поне 1
компютър, над 78% от тях ги използват за
обработка на счетоводната информация,

нараснал е броят на кооперациите, които
ползват компютрите си в мрежа.
Положителна оценка заслужава новия сайт
на Съюза на български и английски език, като
особено посещаван е разделът „Търсенепредлагане”, където кооперациите от системата
предоставят данни за възможни сделки.
Подходящо е той да се развитие в секция за онлайн търговия с цел улесняване маркетинга на
произвежданите стоки и услуги. Като успех може
да се отчете факта, че всички постоянно
работещи кооперации – 144 на брой – имат
електронен адрес. Желателно е да се
разработят и актуализират съществуващите
сайтове на тези кооперации, както и на
регионалните съюзи.
Заключение
На основата на направения анализ може да
се направи заключението, че за изследвания
период се подобрява организационната дейност
в ТПК и ТПКИ:
- Организационната и стопанската дейност
на всички видове кооперации от
системата на ТПК се осъществява на
основата
на
законовите
уставни
изисквания.
- Всички проучени ТПК и ТПКИ редовно
провеждат годишни общи събрания.
Подобрява
се
дисциплината
в
организацията
и
провеждането
на
събранията.
- Провежданите Общи събрания получават
висока оценка за тяхната работа на
голяма част от изследваните ТПК и
ТПКИ.
- Преобладаващата
част
от
ръководителите имат значителен стаж и
опит, което гарантира стабилизиране на
ръководния състав.
- Липсват
възможности
за
преквалификация на ръководните кадри,
за усъвършенстване на техните знания с
оглед разкриване на нови възможности
за развитие пред ТПК и ТПКИ, за
разширяване на конкурсното начало при
определяне на кандидатите за ръководни
кадри.
- Някои ръководители на кооперации
проявяват занижена съюзна дисциплина
и отговорност, което налага засилване на
помощта и контрола от страна на
управителните и контролните съвети на
регионалните
съюзи
относно
изпълнението на членските задължения
на кооперациите в региона.
- Повишава се нивото на предоставяната
от Регионалните съюзи методическа
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-

-

-

-

помощ на ТПК при подготвянето и
провеждането на общите им събрания.
Създаването на успешни партньорства с
общинските
власти,
регионалните
структури на бизнеса и неправителствените организации е все още в
своето
начално
развитие
и
е
целесъобразно ръководствата на ТПК и
регионалните съюзи на ТПК да бъдат по
активни в своите взаимоотношения с
общините, навреме да ги запознават с
успехите и проблемите, които стоят пред
кооперациите и помощта, от която се
нуждаят за тяхното решаване.
Работи се активно по създаването на
добри взаимоотношения с браншовите
организации с цел запознаване и
внедряване на добрите производствени
практики и челен опит по създаване на
мрежа,
собствена
търговска
организиране на съвместно участие в
изложения в страната и чужбина с цел
създаване на нови контакти.
Има увеличаване на помощта на НС на
ТПК за участие на ТПК и ТПКИ в
европейски програми и фондове с цел
привличане на средства за успешно
решаване проблемите за технологично
и
обновяване
на
производството
подобряване
квалификацията
на
кадрите. Подходящо е да се изградят по
региони консултантски звена към всички
РС на ТПК за оказване на помощ на ТПК
и ТПКИ при разработването на проекти.
За изграждане на нови кооперации и
приемането им за членове на съюза е
подходящо регионалните съюзи на ТПК
да установят тесни контакти с бюрата по
труда в
регионите и съответните
браншови организации и заедно с тях да

-

проучат
квалификационната
и
професионалната
структура
на
безработните хора в региона и да
промотират
създаването
на
нови
кооперации
като
им
оказват
и
методическа помощ.
Има сравнително добро навлизане и
прилагане
на
компютърната
и
телекомуникационната техника.
Обучението на човешките ресурси и научното обслужване постепенно се превръщат в приоритет за съюза, като първостепенна цел е развитие на обучението за придобиване на нова професия и
специалност.
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THE IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL ACTIVITY OF THE CRETIR
WORKING COOPERATIVES – AN OPPORTUNITY TO REACH THE GOALS OF THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Albena Miteva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Credit Working Cooperatives (TPK) are one of the main actors of the social economy in the EU which contribute to
find solution to many economic and social problems of a substantial part of the Bulgarian population and to implement
the priorities of the Sustainable Development concept. The report is based on an analysis of the organizational activity of
TPK and on this basis to reveal the major problems and to make suggestions for its improvement.
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Резюме
В статията са дадени препоръките на Световната здравна организация за определяне на оптималното равнище на данъчните ставки върху тютюневите продукти. Представени са начините за промяна на политическия
процес в дадена страна, в контекста на данъчното облагане на тютюневите продукти. Посочена е необходимостта от стратегическо планиране на процесите, свързани с промяна на дадена политика. Представен е модела
на Кингдън (за многото потоци) използван при определяне на стратегически план на базата на който даден въпрос, в определен момент и определен контекст може да се превърне в политика.
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Все повече доказателства сочат ясно, че
чрез увеличаването на данъците върху тютюневите продукти, ще бъде предотвратен значителен брой преждевременни смъртни случаи, тъй
като младежите ще бъдат възпрепятствани [1]
да употребяват тютюневи продукти, а възрастните ще спрат или намалят тяхната употреба,
което води до значително намаляване на
здравната [2] и икономическа тежест [3], причинени от употребата на тютюневи изделия [4, 5].
Всяка страна би трябвало да разполага с индивидуална стратегия, ориентирана към нейните собствени предизвикателства и възможности.
ЕС е въвел минимални данъчни ставки върху
тютюневите продукти, а всички данъчни равнища над минимума се определят от всяка държава-членка. За определяне на оптималното равнище на данъчни ставки в дадена страна, могат
да се използват следните насоки:
- увеличението на акциза върху тютюневите продукти може да се използва, за да
се намалят смъртността и заболеваемостта, причинени от употребата на тютюн. За тази цел равнищата на акциза
върху тютюневите изделия трябва да бъдат поне 70% от цената им на дребно;
- опростените структури на данъка дават
по-добри резултати в международен
план;
- специфичните акцизи върху тютюневите
изделия са за предпочитане, тъй като
чрез тях нараства делът на акцизите в
цената на дребно;
- безмитната търговия с тютюневи продукти трябва да бъде премахната, защото тя
неутрализира, а в най-малките по тери-

-

-

-

-

-
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тория страни е възможно дори да обезсмисли повишаването на акцизите;
увеличаването на данъците върху тютюневите изделия е добър инструмент за
увеличаване на приходите в бюджета на
всяка страна;
специфичните данъци върху тютюневите
продукти се напасват автоматично според нивото на инфлацията;
данъците върху тютюневите продукти
трябва да се увеличат дотолкова, че да
се ограничат възможностите на масовия
потребител да закупува тези продукти;
увеличаването на акцизите на тютюневите продукти трябва да бъде не самоцелно, а част от националната стратегия за
намаляване на употребата на тютюневи
продукти на всяка страна;
част от приходите от данъците върху тютюневите продукти би следвало да се използват за насърчаване на здравословния начин на живот;
увеличаването на данъците върху тютюневите продукти не намалява заетостта;
капацитетът на администрациите, занимаващи се с данъчно облагане на тютюневите продукти трябва да се подсили,
пазарите на тютюневи продукти трябва
да се анализират и да се оценява въздействието на увеличаването на данъците върху тези продукти върху икономиката на съответните страни. В този процес
е удачно да се използват активно нови
технологии (вкл. технологии за проследяване на пратките), за да се ограничат
възможностите за избягване на данъци,
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както и лицензионни режими (за да има
администрацията ясна представа кои
точно са фирмите, които се занимават с
производство и дистрибуция на тютюневи продукти);
- наказанията при незаконна търговия с
тютюневи продукти трябва да бъдат посериозни, бързи и сурови [6].
Какво да направят лицата, отстояващи
здравните интереси на населението, за да повлияят на данъчните политики в полза на своите
държави?
Рамковата конвенция за контрол на тютюна
(РККТ) на Световната здравна организация
(С3О) е международно споразумение, което има
за цел „да защити сегашното и бъдещото поколение от разрушителните здравни, социални и
икономически последици от употребата на тютюневи изделия и излагането на цигарен дим”,
като приложи набор от универсални стандарти,
които да изтъкнат опасностите от употребата на
тютюн и да ограничат използването му във
всичките му форми по целия свят. Всички страни, които са страна по РККТ, трябва да отчитат
свързаните с общественото здраве цели, когато
определят данъчните си политики. Те са изложени в членове 6 и 15 на споразумението (табл.
1).

в дадена страна. Трябва да се има предвид. че
по принцип, данъчното облагане на тютюневите
продукти не се различава от останалите процеси, свързани с определена политика. Поради
факта че застъпниците на контрола върху тютюна не са толкова добре запознати с данъчното облагане на тютюневите продукти, както и с
други политики за контрол върху тютюна, трябва
да се обърне специално внимание върху стратегическото планиране, за да има промяна по
този въпрос (независимо дали на национално,
европейско или международно ниво).
Често се получава така, че, застъпниците за
контрол върху тютюна, знаят как да влизат в
диалог с министерството на здравеопазването,
но, независимо колко добре се ориентират в
сложната система на данъчното облагане на
тютюневите изделия, (след преминаване на
обучения по изграждане на необходим административен потенциал), трябва да успеят и да се
ангажират с целия процес на вземане на решения - само така подобен диалог ще има устойчиво въздействие. Трябва да има диалог и с
министерството на финансите и с парламентаристите, работещи в тази област.
Стратегическото планиране е много важно за
дадена организация (или коалиция), когато се
планира да се работи в областта на контрола
върху тютюневите продукти. Независимо дали
организацията вече е отделила много време на
член 6 или на член 15 от РККТ (табл. 1), стратегическото планиране винаги се занимава с поне
един от следните няколко ключови въпроси
(фиг. 1).
- Защо сме тук?
- Къде искаме да отидем?
- Какво ще направим, за да отидем там?

Табл. 1. Рамкова конвенция за контрол на тютюна
на Световната здравна организация
Член 6
Член 15
Страните
по
договора Страните по договора
трябва да:
трябва да:
1. Признаят, че данъчни- 1. Наблюдават и събират данни за
те мерки са ефикасно
трансграничната
и важно средство за
търговия с тютюнеограничаване на употви продукти, вкл. за
ребата на тютюневи
нелегалната търгоизделия.
вия.
2. Прилагат данъчни и
ценови политики по 2. Приемат закони и
мерки за борба с
отношение на тютюнелегалната търгоневите изделия, за да
вия с тютюневи издопринесат за изпълделия
нението на свързаните
със здравето цели, 3. Унищожават фалшивите и контранасочени към намалябандните тютюневи
ване на употребата на
тютюневи изделия.
изделия.
3. Забранят или ограни- 4. Приемат и прилочат продажбите и вножат мерки за набса на безмитни тютюлюдение и контрол
неви продукти и такивърху разпрострава без акциз от лица,
нението на тютюпътуващи в чужбина.
неви изделия.
Източник: WHO technical
administration, 2011.

manual

on

tobacco

Ключови въпроси на
стратегическото
планиране

Защо сме тук?

Къде искаме да
отидем?

Какво ще
направим за да
отидем там?

Фиг. 1. Стратегическо планиране

В този контекст, прилагането на модела на
многото потоци при вземането на решения, разработен през 1984 г. от J. W. Кingdоn [7], може
да бъде много полезен при оформянето на
стратегическия план. Накратко, моделът на
Kingdon подчертава съществуването на три
отчетливи, но допълващи се процеси (или потоци) при вземането на решения.
Тезата на Kingdon е, че именно „съчетаване-

tax

Има многобройни начини, по които може да
се предизвика промяна на политическия процес
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то” на тези три потока позволява в определен
момент и в определен контекст даден въпрос да
се превърне в политика (фиг. 2). Тези три потока
са:
1. Потокът на проблемите;
2. Потокът на политиките;

3. Потокът на политиците.
Как моделът на Кингдъм може да бъде приложен към облагането с данъци върху тютюневите изделия е обяснено в същността на трите
потока (фиг. 2).

Модел на многото потоци (процеси) при взимане на решения. Модел на Kingdon

Поток на проблемите

Поток на политиците

Поток на политиките

Дадена ситуация трябва
да бъде идентифицирана
и формулирана като
проблем или въпрос, за да
има шанс да се превърне
в политика

Парламентът и всички
клонове на правителството
(изпълнителни, законодателни, съдебни) трябва да бъдат
ангажирани за осъществяване на дадена политика

Идентифицирането на „лидери”
(парламентаристи, журналисти, политици, експерти, приятели, съмишленици, съюзници) и установяването на
добри контакти с тях, ще насочат
политиците в желаната посока

Вземане на решение за

Какво – Стратегии
и задачи които
трябва да бъдат
решени

Кой- организациите
/ хората, които са
отговорни за всяка
една от стратегиите

Кога- сроковете в
които стратегиите /
задачите трябва да
бъдат изпълнени

Колко- размерът на
финансовите ресурси
предвидени за изпълнение
на всяка една стратегия

Фиг. 2. Модел на Кингдън за многото потоци при вземане на решение

въпроси, за да стигнете достатъчно далеч и да повлияете върху данъчното облагане на тютюневите продукти.
Логиката на потока на проблемите е, че дадена ситуация трябва да бъде идентифицирана
и подробно формулирана като проблем или
въпрос, за да има и най-малкия шанс да бъде
превърната в политика. Ето защо е важно да
бъдат изпълнени някои от следните условия (в
зависимост от анализа на дадена организация в
определен момент):
1. Да се отдели време за наблюдаване аргументите срещу повишаването на данъците, представяни от тютюневия бизнес и
представители на правителството. Някои представители на правителството повтарят аргументите на бизнеса само защото
никой не е оспорил тези аргументи в личен
диалог с тях. Докато застъпниците за контрол върху тютюневите продукти са по-малко
и времето, с което разполагат, е крайно ограничено, тютюневият бизнес разполага с

Същност на потока на проблемите
Дали данъчното облагане на тютюневите
продукти е въпрос, който дадено правителство и
по-специално министерство на финансите в
дадена страна, ще посочи като един от приоритетите за съответната бюджетна година зависи
от:
- как дадената организация на застъпниците за контрола върху тютюна трябва да
представи своите аргументи, за да привлече вниманието на правителството;
- как смятате, че вашите аргументи ще се
преборят с другите финансови проблеми,
с които вашето правителство трябва да
се справи в момента;
- знаете ли как и можете ли да опровергаете твърденията на вашите опоненти;
- разполагате ли с достатъчно факти? Можете ли да ги изкажете ясно пред журналист (или представител на министерството на финансите, или парламентарист)?
- трябва да можете да отговорите на тези
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

добре платени служители, които поддържат
такива контакти и затвърждават фалшивите
аргументи.
Да се подготвят и представят контрааргументи, базирани на национални данни
– например през 2009 г. в Украйна е предложено увеличаване на данъка и министърпредседателят е твърдял, че той ще бъде
пагубен за заетостта (НПО в Украйна се
свързват с правителството и оспорват твърдението на министър-председателя като
представят национални статистики, показващи, че производството на цигари наскоро
е нараснало, докато заетостта в тютюневите
фабрики е намаляла, което доказва. че върху заетостта влияят фактори, различни от
данъците).
Да се наблюдават (когато е възможно)
подробно икономическите данни, свързани
с тютюна, включително месечните данни:
- приходи;
- производство;
- износ;
- внос;
- цени;
- индекс на потребителските цени (CPI);
- заетост и т.н.
Да се намерят данни за минали години, за
да се подобри точността на данните и да
се определят тенденции. Както е посочено
в предишния пример, това може да помогне
за намирането на фактически контрааргументи.
Да се разработят специфични за страната послания (например в страните, където
CPI за тютюневите продукти е много понисък от общия CPI). Цигарите стават поевтини в сравнение с други продукти. Следователно посланието би могло да бъде:
„когато цените на здравните продукти се покачват, цените на цигарите трябва да бъдат
увеличени поне в същата степен”, (Например - През 2012 г. Обединеното кралство
прилага политика за ръст на цените на тютюневите продукти с 5% над инфлацията).
Да се наблюдават всички изследвания и
доклади за данъчното облагане на тютюневите продукти и контрабандата. Особено онези от тях, поръчвани от тютюневата
индустрия, страдат от пропуски при представянето и интерпретирането на данните, но
с качествени национални данни и с помощта
на опитни международни експерти могат да
бъдат изработени подходящи контрааргументи. Например бизнес докладите
обикновено надценяват дела на нелегалния
пазар, използвайки грешни методи.
Да се разработят медийни послания за

широката публика в подкрепа на увеличаването на данъците и за противодействие на бизнеса.
Същност на потока на политиките/решенията
Необходимо е да се знае:
- кога ще се гласува следващият бюджет и
кой ще участва в процеса;
- дали има политика, която подкрепя данъчното облагане на тютюневите продукти;
- да се намери политиката за данъчно облагане на тютюневите продукти в интернет (или някъде другаде) и трябва ли да
се направи нещо, за да има достъп до
това законодателство;
- дали други организации, например от тютюневия бизнес, знаят повече от вас за
данъчното облагане върху тютюневите
продукти, и ако да, защо;
- какви са наличните механизми за промяна или внасяне на предложения в сегашната политика за данъчно облагане на
тютюневите продукти? Кой/какво може да
помогне на министерството на финансите да направи предложение за реформа
на данъчното облагане на тютюневите
продукти;
- важно е също така да се отбележи, че
политиката за данъчно облагане на тютюневите продукти не е отговорност само
на министерството на финансите.
Други клонове на правителството като министерството на здравеопазването, но също
така и парламентът, имат интерес и потенциал
да въздействат върху политиките за данъчно
облагане на тютюневите продукти. В действителност всички клонове на правителството (изпълнителни, законодателни и съдебни), които са
отговорни за приемането и прилагането на данъчни политики в областта на тютюна, могат и
трябва да бъдат ангажирани. Въпреки че министерството на финансите има склонността да
действа самостоятелно в повечето държавни,
това до голяма степен се дължи на факта, че
другите правителствени клонове рядко оспорват
неговата позиция.
Същност на потока на политиците
Необходимо е да:
- познавате някого в правителството,
който може да ви помогне;
- имате влиятелни приятели/съюзници и
ако не, защо;
- всички съзнаваме важността на политическите лидери и не трябва да подценяваме значението на тези хора за данъчното облагане на тютюневите продукти;
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-

вашето министерство на здравеопазването да разбира данъчното облагане на
тютюневите продукти (ако не го разбира,
работете с тях);
- познавате парламентарист, който е заинтересован от въпроса. Работете още
по-тясно с него, защото той може да ви
помогне повече отколкото си представяте;
- политическите събития, като например
наближаващи избори или смени в правителството, могат да доведат до
това даден въпрос и политика да бъдат
включени или изключени от дневния ред.
Динамиката и специфичните нужди, създадени от едно политическо събитие наистина
могат да променят дневния ред. В потока на
политиката консенсусът обикновено се получава по-често в резултат от сделка, отколкото
от убеждаване. По този начин повече внимание
се отделя за оценка на разходите и ползите
от едно политическо предложение, отколкото
от доказване на неговата аналитична важност и
адекватност.
Идентифицирането на „лидери” и установяването на добри контакти с тях е много важно,
за да може потокът на политиците да се канализира в желаната посока, (желана от вашата
НПО например).
И накрая, след като са идентифицирани погорните условия, от ключово значение е да се
вземе решение за следното (фиг. 2):
1. Какво - стратегиите и задачите, които
трябва да бъдат решени.
2. Кой - организациите/хората, които са
отговорни за всяка една от стратегиите/задачите: в най-добрия случай екипът трябва да включва застъпници за
контрол върху тютюневите продукти, както и експерти с икономическо образование, с цел да бъдат разработени планове
на национално ниво за въвеждане на режим върху тютюна, който обръща внимание на проблеми, свързани както с
общественото здраве, така и с финансите. Желателно е да се свържете с международни организации, за да получите
допълнителна помощ за вашата стратегия, или политическа подкрепа (например от СЗО и други организации или
да работите с колеги от съседни страни).
3. Кога - сроковете, в които стратегиите/задачите трябва да бъдат изпълнени.

4. Колко - размерът на финансовите ресурси, предвидени за изпълнението на
всяка една стратегия/задача (работни
дни или бюджет, необходим за наемането на икономист или консултант, който да
ви помогне).
Трябва да се знае, че твърде малко организации, коалиции и екипи отделят достатъчно
време на въпросите по-горе. Ако се направи
всичко, посочено по-горе, няма да има провал.
Задължително трябва да се отдели време и
усилия за процеса на планиране: отделянето
на една година за планиране е по-добре от
работата по даден въпрос години наред без
план, особено, когато става въпрос за данъчното облагане на тютюневите продукти.
Заключение
В заключение може да се каже, че за да се
предизвика промяна на политическия процес
свързан с дадена политика (в случая данъчната
политика върху тютюневите продукти) в дадена
страна е необходимо стратегическо планиране,
т.е. изготвяне на стратегически план, който позволява в определен момент и определен контекст даден въпрос да се превърне в политика.
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Резюме
Работата дава представа за приходите от акцизи върху тютюневите изделия в България за периода 20072013 г. Направено е сравнение на стойностното изражение на минималния акциз, в евро, в ЕС и България и е
представено изпълнението на европейските изисквания у нас във времето. Представена е връзката между данъчното облагане върху тютюневите изделия и тяхната цена, респективно влиянието на цената върху потребителите по отношение на тютюнопушенето. Подробно е представена структурата на акциза в България за различните тютюневи продукти и факторите влияещи върху потреблението им.
Ключови думи: тютюневи продукти, акциз, цени, държавен бюджет, законодателство.
Key words: tobacco products, excise duty, prices, state budget law.
JEL: H24, I18, I19.

Приходите от акцизи са изключително важно
постъпление в бюджета на България. За разлика от по-развитите страни-членки на Европейския съюз, през последните години [1] осигуряването на приходната част на бюджета на България (табл.1), (Съгласно информация за Държавна финансова статистика, Консолидиран държавен бюджет, Приходи и разходи на консолидирания държавен бюджет по вид) зависи от:
- в голяма степен от данъците върху потреблението (непреките данъци);
- в значително по-малка степен от преките
подоходни данъци;

- от корпоративните данъци.
През последните години, стойността на приходите от акцизи в България е по-голяма от
съвкупната стойност на приходите от подоходните и корпоративните данъци. Това доказва
както важността на приходите от акцизи за публичните финанси на България и формирането
на приходната част на консолидирания държавен бюджет, така и необходимостта от изостряне на вниманието на управляващите при формулирането и изпълнението на нашата държавна политика (разбира се в контекста на европейските изисквания) в областта на акцизите.

Табл. 1. Приходи от акцизи върху тютюневите изделия в България за периода 2007-2013 г.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Приходи от акцизи върху тютюневите про1348
1715
1784
1685
1697
1803
1850
дукти (млн. лв.)
Процентна промяна в приходите от акцизи
+2%
+4%
-5,5%
+1%
+6,2 %
+2,6%
спрямо предходната година
Процентна промяна в приходите от акцизи
+37%
за периода 2007-2013 г.
в % от всички данъчни приходи
7,0
7,7
8,8
8,9
8,2
8,4
7,9
в % от БВП
2,2
2,5
2,6
2,4
2,3
2,3
2,3
Източник: Министерство на финансите, Национален статистически институт.

Влиянието на приходите от акцизите на цигарите върху бюджета на България е голямо –
през 2013 г. акцизите формират близо 18% от
данъчните и 14% от общите приходи (по данни
на Министерство на финансите). Акцизите върху
цигарите формират 44% от всички приходи от
акцизи и близо 8% от общите приходи в бюджета, което се равнява на 2,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната (табл. 1).
През 2013 г. данъчните постъпления от акциза върху тютюневи изделия в България са 1,8
млрд. лв., а държавата ни облага тютюневите
изделия с 502 млн. лв. повече в сравнение с

2007 г. (първата година от членството ни в Европейския съюз) - (табл. 1, фиг. 1). Това е резултат от повишаването на акцизите, което е
извършено както с оглед изпълнението на европейските изисквания за акцизите върху тютюневите изделия, така и в резултат на нашата национална акцизна политика (табл. 2). Именно в
резултат на нашата национална акцизна политика, България решава от 2010 г. да повиши
акциза доста над минималните европейски
изисквания: вместо просто да достигне до минималното европейско изискване от 64 евро за
1000 къса цигари (табл. 2 и 3), България увели-
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по-високи акцизни приходи за държавния бюджет.
% от БВП

млн. лв.

чава акцизите до 75 евро за 1000 цигари (фиг.
2). Това е направено с оглед да се гарантират

2008

2009

2010

2011

2013

2012

2013
години

години

СППЦД (средно претеглена цена на дребно)
Доход от акцизи
Задължителен минимален акциз 64 евро/1000 къса цигари

Приходи от акцизи върху тютюневите продукти, млн. лв.
Приходи от акцизи върху тютюнените продукти, % от БВП

Източник: Национален Статистически институт, Министерство на финансите.

Източник: Excise Duty Tables 2007 - 2013, Европейска комисия.

Фиг. 1. Приходи от акцизи върху цигарите в България през периода 2007-2013 г.

Фиг. 2. Изменение на дохода от акцизи върху цигарите и СППЦ на дребно в България през периода
2007-2013 г., при задължителен минимален акциз 64
€/1000 цигари

Табл. 2. Акциз върху цигарите в България за периода 2007-2013 г.
2007
2008
2009
2010
2011
Минимален акциз на 1000 цигари в България (според българсНеНеНе75,67
75,67
кия Закон за акцизите и данъчприлоприлоприлоевро
евро
ните складове, раздел 4 „Акцизжимо
жимо
жимо
на ставка”)
Ад валорен акциз
54%
35%
40,5%
23%
23%
(в % от продажната цена)
Специфичен акциз
20,96
51,64
51,64
3,32
18,91
(евро/1000 цигари)
(41 лв.)
(101лв.)
(101лв.)
СППЦД (средно претеглена пазарна цена на дребно)
58,80
63,29
74,01
105,33
112,49
(евро на 1000 къса цигари)
Доход от акцизи
35,07
41,07
50,93
75,87
77,52
(евро/1000 цигари*)

2012

2013

75,67
евро

75,67
евро

23%

23%

51,64
(101лв.)

51,64
(101лв.)

109,93

117,85

76,93

78,75

Забележка: * - в номинално изражение.
Източник: Национален статистически институт, Министерство на финансите, Закон за акцизите и данъчните складове,
раздел 4 „Акцизна ставка”, Директиви 2010/12/ЕС, 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО.

Табл. 3. Акциз върху цигарите в България: доколко страната ни изпълнява изискванията на ЕС
Изисквания за
ЕС
България
България
България
ЕС
до 31.12.2017
след
към
към
до 31.12.2014
31.12.2014
(съгл. прехо31.12.2010
31.12.2013
ден период)
Задължителен минимален
75,67евро/ 75,67 евро/
64 евро/
90 евро/
75,67 евро/1000
акциз на 1000 цигари, спо1000 цига1000 цига1000 цигари
1000 цигари
цигари
ред изискванията на ЕС*
ри
ри
Ад валорен акциз
Минимум
Минимум
23%
23%
23%
(в % от продажната цена)
57% *СППЦД
60% *СППЦД
Специфичен акциз
Между
Между
Между
51,64%
51,64%
(евро/1000 цигари)
5%-76,5%
7,5%-76,5%
5%-76,5%
СППЦД (средно претеглена
пазарна цена на дребно)
105,33
117,85
(евро /1000 цигари)
Доход от акцизи
Минимум
Минимум
Минимум
75,87%
78,75%
(евро/1000 цигари)
57% от СППЦД 60% от СППЦД 57% от СППЦД
Забележка: * - съгласно изискванията на Директиви 2010/12/ЕС, 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО.
Източник: Закон за акцизите и данъчните складове, Директиви 2010/12/ЕС, 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО.
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Равнището на данъчно облагане е основен
фактор при определянето на цената на тютюневите изделия в България, която от своя страна влияе върху навиците на потребителите по
отношение на тютюнопушенето. Продажната
цена на тютюневите изделия задължително
включва [2]:
- дължимия акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;
- дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона за данък върху добавената стойност;
- дължимите митни сборове;
- други данъци, вноски и такси, дължими
съгласно действащите нормативни актове;
- разходите за производство, реализация и
маркетинг;
- други.
В България акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз [3]. Данъчната основа за определяне
на специфичния акциз е количеството късове, а
на пропорционалния акциз – продажната цена.
Акцизната ставка за цигарите е:
1. на специфичния акциз - 101 лв. на 1000
къса;
2. на пропорционалния акциз - 23% от продажната цена;
Размерът на акциза не трябва да е по-малък
от 148 лв. за 1000 къса.
В България данъчната основа за облагане с
акциз за пурите и пуретите е количеството късове. Акцизната ставка за пури и пурети е 270 лв.
за 1000 къса.
Данъчната основа за облагане с акциз за тютюна за пушене (за лула и цигари) е количеството тютюн за пушене, измерено в килограми.
Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и
цигари) от 1 януари 2012 г. е 152 лв. за килограм.
Изменението и допълнението на Закона за
акцизите и данъчните складове от 01.01.2009 г.
увеличи акцизната ставка на цигарите на 41
лева за 1 000 къса и 40,5% от продажната цена.
Вследствие на това, българските фирми производители регистрираха в Министерството на
финансите по-високи цени, в сравнение с действащите през 2008 г. цени на дребно за вътрешния пазар, средно с 0,60 лева за кутия с 20
къса цигари.
България промени за пореден път размерът
на акцизната ставка на цигарите от 01.01.2010
г., когато тя вече е 23% от продажната цена
плюс 101 лв. за 1000 къса.
Акцизната ставка на тютюна за пушене се
увеличи от 4,50 лв. за 100 грама плюс 10% от

продажната цена през 2009 г., на 100 лв. за килограм през 2010 г.
Рязкото покачване на акциза на тютюневите
изделия доведе до увеличение на цените на
дребно на всички произвеждани в България
цигари средно с 1,30 лева за кутия с 20 къса и
0,60 лева за кутия с 10 къса. Близо 180% е увеличението на продажните цени на тютюна за
пушене. Това от своя страна доведе до спад в
продажбите и загуба на пазарен дял за българските производители. (През 2010 г. спрямо 2009
г., тежестта на облагането с акциз нараства 2
пъти (табл. 1 и 2), но държавата събира 5,5%
по-малко приходи и регистриран 43% спад в
обема на обложените цигари).
Присъединяването на страната към Европейския съюз лиши правителството ни от възможността да налага по-ниски акцизи на поевтините цигари българско производство спрямо по-скъпите вносни марки. Постепенно намаляват разликите в цените между „евтини” и „скъпи” цигари. През периода 2009-2010 г. в резултат от икономическата криза, ръстът на безработица и по-високите цени в резултат от повишените акцизи, обемът на легално обложените
цигари се свива.
Поредното повишаване на акцизите на цигарите след 31.12.2017 г. би повишило тяхната
цена с между 15-18% (или 0,69-0,80 лева на
кутия цигари). За да бъдат избегнати шоковете
за потребителите, Европейската комисия препоръчва увеличението да става плавно [4]. Следователно, през оставащите четири години може да очакваме два сценария: или плавно увеличение на облагането с 15-20 стотинки на кутия годишно, в случай че правителството иска
да предотврати по-голям шок за потребителите
в бъдеще, или рязко поскъпване на цените на
цигарите от 1.01.2018 г. След тази дата, в резултат от европейското изискване за нови увеличения на минималните акцизи, делът на данъчната тежест от крайната цена ще се повиши
до около 83%. В резултат на това съществува
опасност след като и крайната цена на тютюневите продукти се повиши, потреблението да се
свие и/или да се появят стимули за избягване на
облагането.
През последните години върху потреблението на тютюневи продукти в България, влияят
различни фактори:
- Спадът във вътрешното търсене в периода 2010-2011 г. и като цяло забавеното
потребление през 2012-2013 г. в резултат
от Световната финансова криза (в сравнение с периода непосредствено преди
нея) води до по-ниско потребление на
тютюневи (както и на всички други) про-
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дукти и оттам – по-малко приходи от акцизи върху цигарите.
- Повишаването на общата смъртност на
населението през последните четири години (по данни на НСИ близо 2/3 от починалите лица поради болест или по други причини са били пушачи, като над 90%
от починалите поради болест лица са
били пушачи). Демографската ситуация в
страната е известна, като резултат – потребителите (т.е. платци на акциза) намаляват.
- Мерките за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места, които активно се дискутираха в последните години също допринесоха за леко понижаване на тютюнопушенето сред активните
пушачи. Според различни социологически изследвания, след наложената забрана, спадът на продажбите в зимните месеци е по-рязък от традиционния (над 1011% при спад в предходни години от 89%). Според други социологически изследвания близо 10% от пушачите са
променили навиците си, като 1/6 от тях
са спрели пушенето, а останалите са намалили броя консумирани цигари.
- Други фактори, като кампании за насърчаване на здравословния начин на живот,
промяна на навиците на потребителите и
др., възпират част от потенциалните пушачи да започнат да пушат.
- Не на последно място развитието на контрабандни канали и нелегалното производство (за което няма официална статистика) също допринасят за по-ниска
събираемост на акцизите.
Въпреки посочените негативни фактори, значението на приходите от акцизи за държавния
бюджет на България е очевидно. В случай, че се

предприеме адекватна политика за неутрализиране на тяхното действие, приходите от акцизи
върху тютюневите изделия ще имат още поголямо значение при формирането на бюджетните приходи.
Политиката по определяне на акцизите, мерките за увеличаване на ефективността на митниците по събиране на приходите и предотвратяване на контрабандата, както и създаването
на цялостни благоприятни условия за повишаване на потреблението като цяло, са от изключителна важност за гарантиране на стабилни
държавни финанси.
ДДС и акцизите съставляват близо 80% от
крайната цена на цигарите в България към момента (фиг. 3). Отварянето на българската икономика и членството в Европейския съюз ускориха процеса на догонване на средноевропейските цени. Процесът на сближаване на цените в
българската и европейската икономика се вижда
по-ясно при инвестиционните стоки (напр. машини и оборудване), и по-слабо при потребителските стоки. Догонването е по-бързо при
стоките, които са обект на внос и износ. Тютюневите продукти принадлежат към голямата
стокова група на краткотрайните потребителски
стоки, при които цените през 2003 г. са 55% от
средноевропейското равнище, а в края на 2012
г. – 68% (фиг. 4).
При тютюневите изделия догонването на цените е задвижено от повишението на акцизните
ставки. От 2010 г. насам обаче цените на цигарите застиват на едно място спрямо средноевропейското ниво. В повечето други отрасли
сближаването на цените е трайно, докато единствено при тютюневите продукти се наблюдава
задържане на цените от 2010 г. до края на 2013
г.

Източник: Excise Duty Tables 2007 - 2013, Европейска комисия

Фиг. 3. Структура на средно-претеглената продажна цена на цигарите в България в лева по компоненти
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а)

б)

Източник: Евростат.

Фиг. 4. Средно-претеглени продажни цени на цигарите и някои други стоки в България, като % от цените в
ЕС: а) други стоки, б) дълготрайни и краткотрайни стоки

България се оказва страната с най-малко повишение на цените на цигарите в Европейския
съюз – от декември 2012 г. до юли 2013 г. цените в България са се увеличили едва с 0,2%, при
средно повишение от 4% за ЕС. В Румъния например цените на цигарите са се увеличили с
8%, в Гърция – с 4%, а в Турция – с 16%. В 23 от
27 страни-членки на ЕС (без Австрия, България,
Финландия и Малта) има повишение на специфичния или адвалорен компонент на акцизите
през 2013 г. [5]. В резултат на това, общата
данъчна тежест върху цигарите, която включва акциз и ДДС, нараства в 13 от 27 страничленки, сред които Белгия, Кипър, Чехия, Германия, Гърция, Финландия, Франция, Холандия,
Полша, Румъния, Словения и Великобритания
през 2013 г. [6].
България има известна свобода да прецени с
колко да повиши специфичния акциз и с колко
пропорционалния. Решението дали и с колко да
се повиши специфичния или пропорционалния
акциз, влияе върху цените на цигарите по различен начин в зависимост от пазарния сегмент.
Като цяло повишаването на специфичния акциз
ще доведе до по-силно поскъпване на поевтините цигари. От друга страна, неравномерната промяна на цените в различните сегменти
неминуемо ще окаже влияние върху потреблението на тютюневите изделия, а оттам и върху
събираемостта на акцизните приходи.
Влияние върху разглеждания сектор в България оказва и държавната политика за подпомагане на тютюнопроизводителите, осъществявана основно от Фонд „Тютюн”. Увеличаването на помощта за тютюнопроизводителите
и промяната на схемите за премиране водят до
по-ниски разходи за тях, но в същото време
изкупните цени се нормират от Министерският
съвет. Същевременно осигуряването на безплатни семена за тютюнопроизводителите се
разглежда от ЕС като нерегламентирана дър-

жавна помощ за сектора и тази политика е прекратена от 2010 г., което повиши разходите на
тютюнопроизводителите.
Държавната политика за подпомагане на тютюнопроизводителите е съгласувана с Европейската политика за подпомагане на тютюнопроизводителите, която е указана в следните
регламенти: Регламент (ЕИО) №2075/92 на Съвета от 30.06.1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн и Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета от 22.10.2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти.
Заключение
1. Акцизите, с които се облагат тютюневите
изделия в България, формират значителна
част от общите данъчни постъпления в държавния бюджет на страната, поради което е
абсолютно необходимо изпълнението на
националната акцизна политика за повишаване на акциза доста над минималните европейски изисквания (вместо 56 евро за
1000 къса цигари в ЕС у нас акцизът е 75
евро за 1000 къса цигари).
2. Рязкото покачване на акциза на тютюневите
изделия в България доведе до спад в продажбите им и загуба на пазарен дял за българските производители.
3. Влиянието на негативни фактори (спад на
вътрешното търсене, респективно по-ниско
потребление на тютюневите продукти, повишаването на общата смъртност на населението, ограничаване на тютюнопушенето
на обществени места, кампании за насърчаване на здравословен начин на живот, развитие на контрабандни канали и нелегално
производство) върху потреблението на тютюневите продукти води до намаляване събираемостта на акциза. Въпреки това зна-
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чението на приходи от акцизи за държавния
бюджет на България е очевидно.
4. Политиката по определяне на акцизите,
мерките за увеличаване на ефективността
на митниците по събиране на приходите и
предотвратяване на контрабандата, както и
създаването на благоприятни условия за
повишаване на потреблението като цяло, са
от изключителна важност за гарантиране на
стабилни държавни финанси.
5. Задържането на ръста на цените на тютюневите изделия в България не може да продължи дълго, (в момента цените на цигарите
в България са сред най-ниските в ЕС). Тази
ситуация трябва да бъде разглеждана в контекста на слабото вътрешно потребление и
минималния растеж на заетостта в страната, които оказват директно влияние върху
покупателната способност на потребителите, а оттам върху продажбите на цигари и
постъпленията в държавния бюджет. Повишаването на производствените разходи за
производителите (поради необходимостта

да спазват все по-стриктни изисквания) и
ръста на акцизите, които ще доведат до
увеличаване на цените на тютюневите изделия в България, неизбежно ще бъдат поети от крайния потребител.
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THE IMPORTANCE OF THE TOBACCO PRODUCTS EXCISE FOR THE STATE
BUDGET OF BULGARIA
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University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper presents the tobacco products excise income in Bulgaria for the period 2007–2013. A comparison of the
minimum levels of tobacco products excise in Bulgaria and in the EU has been done and conclusions for extend to which
Bulgaria fulfils the EU requirements have been formulated. The link between the tobacco products price and their respective taxation has been outlined as well as the influence of the price on the tobacco products consumption. The structure
of the excise on different tobacco products in Bulgaria has been analysed as a factor influencing tobacco products consumption.
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Саша Грозданова
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Резюме
В доклада се акцентира върху състоянието на производството и търговията на базисни храни от растителен и
животински произход. Разглеждат се възможностите за развитие на износа и вноса и използването им за формиране на устойчив ресурс за подобряване на продоволствената ситуация в света.
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Сериозните предизвикателства в развитието
на съвременното общество са свързани с решаването на проблеми, породени от промени в
климата, от влошаване на екологичното състояние на околната среда, от нарастващо търсене
на ресурси. Развитието на човечеството показва
обаче, че основно предизвикателство остава
осигуряването на населението с храна. Това
определя важността на оценката на състоянието на производството и търговията на основни
храни от растителен и животински произход.
Намаляването на риска от недостиг на храна
се свързва с постигането на относителна независимост от външни източници на вътрешното
потребление, т.е. с възможностите в отделна
страна потребностите на населението да се
задоволяват за сметка на вътрешното производство като се минимизира ролята на вноса.
В същото време, трябва да се подчертае, че
изолиране от процесите, свързани с производството и потреблението на продоволствие, които
вървят в глобалното пространство, не е по възможностите на никоя страна. Независимо от
функцията която има – на износител или на
вносител на храни, състоянието на селскостопанското производство и движението по отношение на потреблението на храни в другите
страни в света са от съществено значение за
решенията, които се вземат от правителствата
на всяка страна, както по отношение на собственото й производство, така и по отношение на
участието й в световната търговия с продоволствени стоки.
В основата за формиране на устойчив ресурс
за подобряване на продоволствената ситуация
в света главно по значение е положението, в
което се намира основния източник на храни –
селското стопанство. Като цяло в световен мащаб, въпреки известна нестабилност, е налице
ръст на аграрното производство, в това число и
на производството на основните видове зърнени култури. Техният относителен дял при задо-

воляване на потребностите от хранителна енергия е съществен, независимо от общото икономическо положение на страните, поради което
от състоянието на производството им се формира и преценката за продоволствената ситуация в света.
При изхранването на голяма част от населението в света основна роля има пшеницата. В
страни като Алжир, Турция, Египет и др., в които
тази зърнена култура исторически заема съществена част от хранителния рацион, средно потребеното от човек количество е 2-3 пъти повисоко от това за света. Производството на човек от населението в различните страни също е
в широк диапазон - например през 2011г. в Румъния то е 331,7 кг, в Унгария – 404,8 кг, във
Франция – 620 кг и т.н. Производството, а и търговията с тази зърнена култура, общо за света,
показват, че САЩ и ЕС са не само основни
производители – в тях е съсредоточено около
30% от световното производство, но и че след
задоволяване на вътрешните си потребности и
в САЩ, и в ЕС се формира положителна разлика, която е обект на реализация извън териториите им. В същото време, при задоволяване на
вътрешните си потребности те осъществяват и
внос, за който е характерно, че се състои от
количества с подчертано високо качество [1].
За структурата на потребление на пшеницата
може да се каже, че тя остава сравнително стабилна, с водещо място в нея на запазване на
дела й за продоволствени цели. Оценката на
тенденциите в развитието на производството е
за плавното му увеличаване в близките тричетири години като позициите на водещите
страни-производители и износители се очаква
да се запазят.
Важно място и като производство и като
обект на търговски обмен заема и друга зърнена
култура – царевицата. Основен производител, и
потребител, и износител в света са САЩ. Там е
съсредоточено над една трета и от световното
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производство и от световното потребление.
Водеща е и позицията им като износител. Стабилен дял в световния износ на царевица имат
Аржентина и Бразилия. Сериозни са и количествата изнасяни от Украйна, но те са насочени
главно към балансиране на търсенето на руския
пазар.
Втори по производство на царевица в света е
Китай. Характерно е, че той използва почти изцяло произведените обеми за бързо нарастващото си вътрешно потребление, като осъществява и неголям внос, и по същество се явява
нето вносител. Вносът, независимо от сериозното вътрешно производство, има определено
значение и за покриване на вътрешните потребности на ЕС. Въпреки постоянното му участие и
като износител в световната търговия с царевица, през последните години ЕС остава нето вносител [2].
Основно, определящо значение потреблението на царевица има в качеството си на ресурс
за изхранване на животните. Производството й
и в бъдеще, вероятно, ще е най-динамично развиващият се сектор в световното производство
на зърнени култури. Увеличаването на производството на птиче месо и на свинско месо ще
засили значението на вноса й като фуражно
зърно за голяма част от страните, за да задоволи нуждите им, свързани с развитието на вътрешното им производство, както на посочените
по-горе видове месо, така и общо на месо и
млечни продукти.
Месото и млечните продукти са другата важна продоволствена група за формирането на
устойчив ресурс за подобряване на продоволствената ситуация в света. Въпреки ръста на производството на храни от животински произход в
световен мащаб, поради постоянно повишаващото се потребление, се запазва състоянието
на несъответствие в значителна степен между
предлагането и търсенето им.
В общото производство и потребление на
месо, с най-голям дял са месото от едър рогат
добитък (ЕРД), свинското месо и пилешкото
месо. Традиционно най-голямо е потреблението на месо от ЕРД в страните, които са и лидери
в производството му – САЩ, Бразилия, Аржентина и ЕС. В тях са съсредоточени около половината от световното производство и потребление на този вид месо. От тях се осъществява и
почти половината от световния износ.
В същото време трябва да се отбележи, че
САЩ и ЕС, са и традиционни вносители на месо
от ЕРД. Потреблението в тях на колбаси и други
видове месни продукти, при които се използва
този вид месо, дават основание да се предполага, че и в бъдеще и САЩ, и ЕС, въпреки лиди-

ращите позиции на производители ще останат
нето вносители на месо от ЕРД.
Значителна част, малко под половината, от
общото потребление на месо в света, се задоволява от свинското месо. Най-голям производител и потребител е Китай, но първостепенна
роля в потреблението на човек от населението
има свинското месо, въпреки тенденциите на
спад, в страните от ЕС. Този вид месо е и сериозно перо в износната листа на съюза, въпреки
лидерската позиция при износа на САЩ.
В действителност, за не малко страни с традиции в потреблението на свинско месо, вносът
е важен и покрива голяма част от вътрешните
им потребности. Япония, в която свинското месо
е един от основните потребявани видове месо и
в която липсват условия за производството му,
вносът на свинско месо е ресурсът, покриващ
потребностите на страната. Русия и Мексико са
другите две страни, реализиращи значителни
количества внос. На практика от тези три страни
се извършва около половината от световния
внос на свинско месо. Ролята му за покриване
на вътрешните им потребности е от найсъществено значение, което състояние, вероятно, ще се запази и в бъдеще.
Основни производители и износители на пилешко месо са САЩ и Бразилия. Те са и найголемите му потребители. ЕС, въпреки немалките количества внос на пилешко месо, е нето
износител и тази позиция по всяка вероятност
ще се запази, поради традициите на високо потребление на свинско месо и запазване, около
сегашните нива, на потреблението на пилешко
месо и в бъдеще. Вносът ще продължава да
има много важна роля за задоволяване на вътрешното потребление преди всичко в редица
арабски страни – Кувейт, Ирак, Саудитска Арабия, ОАЕ и Япония. В тях е съсредоточена около една трета от световния внос на пилешко
месо [3].
В структурата както на производството, така
и на търговията с храни широко са застъпени и
други продукти от животински произход – мляко
и разнообразната гама от продукти на база на
преработката му. Основни и като производители, и като потребители на тази група храни са
страните с развити икономики. Производството
в тях е до голяма степен обект на държавна
поддръжка чрез прилагане на сложни системи
за регулация.
САЩ и ЕС участват в международната търговия с млечни продукти, в т.ч. на масло и сухо
обезмаслено мляко, използвано широко от
страните вносителки за производство на широка
гама от млечни продукти. И ако при ЕС активността е и при износа, и при вноса, като тенденцията е към намаляване на обемите им, то САЩ
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ще останат и в бъдеще символични вносители,
засилващи позициите си основно като износители на сухо мляко [4].
Следва да се отбележи, че търсенето е донякъде ограничено в много от страните, главно
поради финансови причини или трайно установена структура на потребление на храни, при
която липсват традиции за потребление на мляко и млечни продукти. Може като изключение да
се посочат Китай и Япония, за които вносът има
съществена роля при задоволяване на вътрешното потребление. Прогнозите са за увеличаване на относителния дял на вносните млечни
продукти, независимо от ръста на производството в тези страни, главно поради очаквания
ръст в потреблението им. Вносът на определени млечни продукти – главно сирена, ще продължи да задоволява специфични потребности
и в страни с достатъчно като обем производство.
От изложеното по отношение на потреблението по основните групи храни от растителен и
животински произход, логично следва и тяхната
водеща роля в световния продоволствен внос.
В по-голямата си част това е обективно необходим внос, налагащ се от недостига на местното
производство, свързан е пряко и има съществен
принос за изхранване на населението.
Като резултат се формира, от една страна,
голяма група държави, които не са в състояние
да произвеждат в относително достатъчни за
изхранването на населението си количества
базисни храни. Те са силно зависими от вноса
на стоки от основните продуктови групи. Този
внос се превръща във важен фактор и в гаранция за жизнеспособността на населението им.
Те са в такава зависимост от световните продоволствени пазари, при която възникването на
тях на резки промени може да доведе и води до
широкомащабни социални катаклизми.

В развитите страни вносът на продоволствие
също се увеличава. Съществена отличителна
черта е обаче предназначението на този внос.
При едните страни това е внос преди всичко
задоволяващ потребности от асортимент и качество, от непроизвеждани поради климатични
условия продукти или отстраняващ сезонността
на предлагането им и гарантиращ потребление,
съответстващо на приетите стандарти и норми
за хранене. При другите страни вносът се явява
в ролята на важен съставен количествен компонент преди всичко за базисните, за жизненоважните продукти. Ето защо, производството и
формирането на ресурс за реализация на основни продоволствени продукти ще става вероятно по-интензивно, поради което следва да се
обръща внимание и да се изисква отговорно
поведение, съобразено със следването на рационален и устойчив модел на производство,
който да е съобразен и с опазването на природните екосистеми. При условие, че екологичните
проблеми придобиват все по-голяма значимост,
производството и на храни трябва да бъде в
съответствие с природните процеси, т.е. последствията при използването на технологии с
най-добри показатели за стабилността на наличието на количество от определен вид продукти,
трябва да са съобразени и с възможността за
запазването на природните селскостопански
ресурси.
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нието хранителна енергия, определена според
физиологичните норми за хранене.
Пшеницата е водеща, както при предлагането, така и при потреблението на основните видове зърнени. Тя е и с най-висок относителен
дял, малко под 70%, в общото производство на
зърнени в страната. Под формата на хляб, тестени продукти и брашно една четвърт от общото
потребление на пшеница се използва за задоволяване на продоволствените потребности на
населението ни [1]. Приблизително такъв е и
делът използван за други цели на вътрешна
употреба (храна за животни, семена, запаси и
др.). Останалите количества се реализират като
износ.
При другата основна зърнена култура – царевицата за зърно, предлагането се отличава с
трайно формирала се тенденция на увеличаване, въпреки колебанията, например през 2007 г.
и 2012/2013 г., регистрирани при производството й. Те се отразяват като намаление на предлаганите количества за износ, без да влияят
върху обема на вътрешното потребление.
За страната ни, при основните зърнени култури – пшеницата и царевицата за зърно, обща
характеристика при предлагането и потреблението са: много високият коефициент на самоосигуреност, поддържането на големи преходни
годишни запаси, символичната позиция на вноса и активната позиция на страната като износител.
По отношение на предлагането и потреблението при другата основна група храни – тези с
животински произход, действителността показва
по-различна картина. Обемът на вътрешното
производство в общо предлагания ресурс трайно намалява, като най-силно това състояние е
изразено при месото.
Общото предлагане на месо в страната през
2011 г. е в размер на 463,8 хил. тона, което е
около 6% повече в сравнение с предходните

Продоволствените баланси като информационна основа, представляваща система от показатели, които характеризират обемите на предлагания и на потребения ресурс по основни
видове продукти, дават възможност за проследяване на тенденции и позволяват да се изведе
една сравнително надеждна картина за развитието на процесите и структурните изменения
по отношение на набавянето и използването на
храни.
Следва да се отбележи, че продоволствените баланси са важни и за установяване на наблюдение и оценка на отсъствието или наличието на проблеми вследствие на дела и ролята на
вноса в обемите на разполагаемата наличност
от храни. Зависимостта от вноса е важен аспект
при преценка на продоволствената ситуация в
страната, аспект, обхващащ и продоволствената й сигурност и показващ степента на несамостоятелност при снабдяването с храни и набавянето им от външни източници.
Трябва да се има предвид, че поддържането
на висок дял при предлагането на ресурси от
собственото селскостопанско производство, е
сериозен индикатор, че вътрешното производство изпълнява възложените му главни функции,
които по своята същност са свързани със задоволяване на първостепенните човешки потребности. В тази връзка са важни възможностите за
увеличаване на капацитета на националния
ресурс и поддържането му в състояние на основен източник на предлагане на достатъчно хранителни продукти, които биха гарантирали продоволствената стабилност на страната.
Производството на основни зърнени култури
има важно място в продоволствения баланс на
всяка страна, включително и на нашата, поради
високия им относителен дял в общото потребление на храни. Потребените количества зърнени продукти задоволяват съществена част от
необходимата за жизнеспособността на населе-
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две години. Това се дължи на увеличения внос,
който през 2011 г. е съответно с около 12% и
26% повече в сравнение с 2010 г. и с 2009 г.
Увеличеното общо производство на месо през
2012 г. с 2,5% спрямо предходната, в т.ч. нарасналият добив на птиче месо с 3,6% и този на
червено месо с 1,3%, не променят силната зависимост на потреблението от вноса. Той е и
около 15% от общия аграрен внос. В същото
време равнището на предлагане надхвърля
вътрешните потребности, което осигурява и
нарастване на количествата изнесено месо.
Вътрешното потребление общо за всички основни видове месо за 2010 и 2011 г. е съответно
с 6% и 1% по-ниско спрямо 2009 г. През 2010 г.
спадът се дължи основно на намаленото потребление на птиче месо – с около 15% в сравнение с предходната година, а през 2011 г. - на
спада в потреблението на месо от едър рогат
добитък – с около 11%, в сравнение с 2009 година. Трябва да се отбележи неизменно високото ниво на потребление на свинско месо, което
е между 46% и 49% от общото количество на
всички видове, използвано за вътрешно потребление месо. Висок е и делът на потребеното
птиче месо. За същия период той съставлява
между 38% и 43% от общо потребените количества от всички видове месо. Въпреки известни
колебания през годините, традиционно двата
вида месо – птиче и свинско, покриват между
85% и 90% от цялото вътрешно потребление.
Следва да се отбележи, че количествата на
вноса на свинско месо и на птиче месо са и с
най-голям дял в общия внос на месо - покриват
приблизително между 92-96% от реализирания
внос. Като цяло, тенденцията на нарастване на
вноса на месо на двата най-широко застъпени
вида във вътрешното потребление, както и силната зависимост на месопреработвателната
промишленост от външни за страната източници
на месни суровини, отрежда на вноса на месо и
в бъдеще основно място в предлагания за потребление ресурс. Изключение от тази тенденция прави само потреблението на месо от дребен рогат добитък, при който вътрешното предлагането покрива напълно потреблението [2].
Характерно за външните източници на предлагане, т.е. за внесените количества месо в
прясно, охладено и замразено състояние, и по
отношение на месото от едър рогат добитък, и
по отношение на свинското месо е, че с малки
изключения, това са страни от ЕС.
От изложеното дотук е видно, че за баланса
при предлагането и потреблението на тази важна продоволствена група, вносът е със съществено значение. Предлагането на месо от дребен
рогат добитък, и по-точно на агнешко месо, е
единственото, което е достатъчно да задоволи

вътрешното потребление. При птичето месо и
при свинското месо, които са и с най-голям дял
както в общо предлагания ресурс, така и в общо
използвания ресурс на месо, възможното увеличение на вътрешното производство, ще окаже
положително влияние за смекчаване на трайно
наложилата се отрицателна тенденция на увеличаване на дяла на вносната продукция във
вътрешното потребление. Това важи и особено
за свинското месо, при което потребностите на
населението се покриват основно от вноса.
Обобщението, което се налага по отношение,
както на предлагането, така и на потреблението
на разгледаните продукти е, че делът в тях на
произведените количества месо в страната е
много малък. Самоосигуреността с тези продукти за последните четири години намалява от
60% на 53%, като най-критично, на фона на общата ниска степен на самоосигуреност с месо, е
положението при свинското месо – самоосигуреността е под 40%. Можем определено да подчертаем, че при този продукт е налице опасна
за продоволствената сигурност на страната ни
зависимост от вноса.
При другата група продукти с животински
произход – млякото и млечните продукти, общото предлагане, формирано като наличности от
вътрешното производство и от вноса, през 2012
г. е около 3,4% по-ниско от 2010 г. и около 3,6%
по-ниско от предходната 2011 г. За отбелязване
е обаче, че това предлагане надхвърля вътрешното потребление и е предпоставка за имащата
място тенденция през последните шест години
на увеличаване на износа. И износът - над 80%,
и вносът – над 99% на мляко и млечни продукти
са съсредоточени в границите на страните от
ЕС. Такова положение привидно свидетелства
за успешна пазарна интеграция на страната ни
в общия европейски пазар, но е и донякъде
предпоставка за възможен пазарен риск.
При съпоставка на износа и на вноса трябва
да се отбележи доминиращата позиция на вноса, която е стабилна и според данните, въпреки
наличието на известен спад през 2010-2012 г.
(през 2011 г. е регистриран спад във вноса с
4,7%, през 2012 г. – с около 7%, в сравнение на
предходните години), вносът надвишава към 2,5
пъти изнесените от страната продукти от тази
продоволствена група. Основни причини за намалените обеми на вноса са свиването на вътрешното потребление на млечни продукти и
увеличените средни вносни цени, при всички
продукти, обект на външни доставки. През тези
години обаче при предлагането на сирена, заквасени млека, сметана вносът е увеличил обема си с около 50%, като при сиренето и изварата относителният му дял в общия аграрен внос
за 2012 г. достига до 1,9% [3].

83

ПРЕДЛАГАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

За млякото и млечните продукти може да се
обобщи, че вътрешното производство е с голяма тежест по отношение, както на предлагането,
така и на потреблението.
Предлагането и потреблението на зеленчуци
и плодове, от основните за модела на хранене у
нас видове, еднозначно може да определим
като силно зависими от вноса.
При зеленчуците от шест продукта – картофи, домати, пипер, краставици, зеле, кромид
лук, само при зелето през 2012 г. е регистриран
6% ръст на производството в сравнение с предходната година. При останалите продукти намалението е за доматите, пипера, кромид лук зрял
съответно с около 9%, 29% и 38% [1-3]. Страната ни е нето вносител, като единствено при
краставиците се наблюдават състояния на превишаване, или паритет на изнесените и внесени
количества. Най-нисък е коефициентът на самоосигуреност при лука, пипера и доматите.
Тази ситуация, засягаща продукти от групата на
зеленчуците, които са със съществена роля в
хранителните традиции на населението ни, по
всяка вероятност ще остане стабилна и в близко
бъдеще, въпреки очакваното увеличение на
вътрешното производство през 2013 г., свързано с по-благоприятните климатични условия и
увеличените производствени площи. Еднопосочно негативно действие ще имат и факторите
свито потребление, несигурна икономическа
среда, и „натискът” на вноса.
При предлагането и потреблението на основни видове плодове се налагат идентични
констатации. Свитото, само дори през последната 2012 година, производство общо на плодовете с повече от 24%, в т.ч. на ябълките с над

23%, на крушите – с над 30%, на черешите – с
над 35%, в сравнение с предходната, затвърждава вноса като основен ресурс при предлагането [1-3]. България е нето вносител, с нисък
коефициент на самоосигуреност, с натиск освен
от вноса при традиционно предлагани от вътрешните производители и с традиции в потреблението плодови видове и с натиск от разширяването на асортимента и доставките на нетрадиционни, екзотични за потребителските навици
на населението плодове.
Изложеното дава представа по отношение на
положението при предлагането и потреблението
на основни храни, които формират и картината
на продоволствената ситуация като цяло. Ясната тенденция в развитието на продоволствения
баланс на страната, като следствие от състоянието на балансите при най-широко застъпените в хранителния режим на населението продукти, изискват действия за изменение на ситуацията. Недостигът на вътрешен ресурс увеличава
степента на зависимост на продоволственото
потребление от продукти от внос, което оказва
натиск върху продоволствената сигурност на
страната и я прави уязвима.
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Резюме
Oчакванията на производителите на стоки с утвърдени марки и гарантирано качество са за регулиран пазар,
а очакванията на потребителите – за защита от рисковете да придобият фалшифицирани стоки, чрез осигуряването на адекватна закрила на интелектуалната собственост, и по-специално закрила на търговските марки. През
последните години рискът от фалшифициране и пиратство в глобален мащаб е един от най-сериозните проблеми за световната търговия. Този проблем е породен от социално-икономическите условия на финансова криза в
международен и национален мащаб, както и от ниската покупателна способност на потребителите. В борбата с
фалшифицираните стоки водеща роля играят митниците. Основната цел на настоящата разработка е да се
представят основните правила в областта на граничните мерки и контрола на митниците върху фалшифицираните стоки, като се извърши анализ на действията на митническите администрации в ЕС и в България, както и
да се очертаят бъдещите перспективи в търсене на ефективни мерки за недопускане на пазара на стоки нарущаващи правата върху търговски марки, в контекста на устойчивото потребление.
Ключови думи: права на интелектуална собственост, борба с фалшивите стоки; мерки за контрол извършвани от митниците; устойчиво потребление.
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продавач са различни и една фирма може да
просперира единствено, ако задоволява максимално изискванията на клиента и пазара.
В отношенията клиент-продавач все повече
надмощие има клиентът, като производителите
се стремят да намалят случаите на изразено
неудовлетворение от страна на крайния потребител. Всеки производител се стреми да реализира на пазара своята идивидуалност с предлагането на свои утвърдени марки стоки. В много
случаи пазара допуска поява на нелоялни търговски и потребителски практики, с реализация
на стоки които имитират качеството на вече
познати и доказани на пазара стоки. От тези
действия е потърпевш потребителят.
Производителите на такива качествени стоки
с утвърдени марки изискват регулиране на пазара, а потребителите очакват да бъдат защитени от рисковете да придобият фалшифицирани стоки. Това налага осигуряването на възможно най-бърза и адекватна закрила чрез въвеждането на системата за закрила на индустриалната собственост, и по-специално закрила
срещу евентуални нарушения на търговските
марки, чрез която тези продукти ще се реализират на пазара.
Основната цел на настоящата разработка е
да се представят основните изисквания и правила в областта на граничните мерки и контрола
на митниците върху фалшифицираните стоки,
като се извърши анализ на борбата с този вид
стоки от страна на митническата администрация

Увод
Задоволяването на човешките потребности и
стремежи е основна задача на развитието.
Целта на устойчивото развитие е да „посрещне нуждите на настоящето, без да прави
компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват собствените си нужди”.
Като основни сили в обществото, всички организации имат важната задача да работят за достигане на тази цел.
Изискването за иновационни подходи и начини на мислене е сред най-големите предизвикателства пред устойчивото развитие.
В съвременните условия на силна конкуренция, фирмите все по-често насочват своите усилия в създаването и поддържането на нови
продукти с цел да разширят пазарния си дял, да
задържат настоящите си потребители, да привлекат нови потребители. Европейската промишленост е конкурентоспособна на световния пазар и допринася значително за икономическия
растеж и заетостта. Последиците от потреблението в Европейския съюз (ЕС) се усещат в световен мащаб, тъй като ЕС е зависим от вноса на
енергия и природни ресурси, освен това една
все по-голяма част от потребяваните в Европа
продукти се произвежда в други части на света.
Повече от всякога е необходимо да бъдат възприети по-устойчиви начини на потребление и
производство [10].
Ако през XX век е съществувал пазар на
продавача, то днес отношенията клиент-
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в ЕС и Република България и се очертаят политиките, стратегиите и перспективите в търсене
на ефективни мерки в борбата със стоки нарущаващи правата върху търговски марки, в контекста на устойчивото потребление.

говската марка като форма на собственост.
Правата на собственост по отношение на търговската марка могат да бъдат установени чрез
регистрация на марката в Държавния регистър
на марките, който се води и поддържа от Патентното ведомство на Република България. Правото върху марка включва правото на притежателя и да я използва, да се разпорежда с нея и
да забрани на трети лица без негово съгласие
да използват в търговската дейност знак, който
е идентичен или сходен на марката за стоки или
услуги, идентични на тези, за които марката е
регистрирана. Освен регистрация на марката,
Законът за марките и географските означения
предвижда и предприемане на мерки за граничен контрол от митническите органи, когато
имат съмнения, че стоките, които се изнасят,
внасят или транзитират са в нарушение на права върху интелектуалната собственост.
С оглед приемането от 01.01.2007 г. на България в Европейския съюз, разпоредбите относно мерките за граничен контрол се прилагат, в
съответсвие с действащите регламенти в тази
област.
В Регламент (ЕО) №1383/2003 е дадено определение за „фалшифицирани” (наричани също „имитирани”) стоки, в което се включва:
1. стоките, включително техните опаковки,
върху които е поставена без разрешение
производствена или търговска марка,
идентична на производствената или търговска марка, валидно регистрирана за
същия тип стоки, или която не може да
бъде отличена в основните си аспекти от
тази производствена или търговска марка,
и която поради това нарушава правата на
титуляра на въпросната марка;
2. всякакъв знак за марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за
употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях), дори представен отделно, при същите условия, както стоките,
визирани в точка 1;
3. опаковките, на които има марки на фалшифицирани стоки, представени отделно,
при същите условия, както стоките, визирани в точка 1.
На основание разпоредби от цитирания погоре регламент, митническите органи могат да
предприемат действия по задържане на стоки,
за които подозират, че нарушават права върху
интелектуална собственост, въз основа на подадено писмено заявление от титуляря на права (правопритежател, лицензополучател на изключителна лицензия или упълномощено лице)
на национално или на общностно ниво. След
като митническите учреждения са уведомени за
наличието на одобрено заявление, митнически-

Защита на правата върху интелектуалната
собственост
В световната практика съществуват множество механизми за регулиране и контрол на
предлаганите от производителя/търговеца, утвърдени както по качество, така и по марка стоки. В рамките на действащата на територията
на Република България правна система, защитата на правата върху обекти на индустриална
собственост е регламентирана чрез множество
нормативни актове, в това число:
- международни договори и конвенции, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България като част от
нейното вътрешно законодателство;
- законови норми на националното ни право, които уреждат изчерпателно възникването и съдържанието на правата на
индустриална собственост, редът и средствата за упражняването им, мерките и
процедурите за тяхната защита срещу
нарушения.
- правни норми, предвидени в регламентите и директивите на институциите на Европейския съюз, които се прилагат пряко
или се въвеждат чрез вътрешни нормативни актове в националното законодателство на Република България свързани
с мерките за граничен контрол на внасяните, транзитираните или изнасяните
стоки.
Понятието „марка” се ползва под найразлични наименования: фабрична марка, запазена марка, регистрирана марка, търговска марка или само марка. В международната практика
понятието е обединено в общото „търговска
марка” или „trade mark”. Още в първата директива на ЕС от 1988 г. относно хармонизацията в
законодателството в областта на търговските
марки се използва това понятие, като оттук терминът се възприема в текстовете на всички европейски законодателства [1].
Дефиницията за търговска марка е „Марката
е знак, който е способен да отличава стоките
или услугите на едно лице от тези на други лица
и може да бъде представен графично. Такива
знаци могат да бъдат думи, включително имена
на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви
комбинации от такива знаци.” [4]. Законът за
марките и географски означения разглежда тър-
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те служители могат да предприемат действия по
контрол и задържане на стоки, за които има основание да се смята, че са фалшифицирани.
Съгласно действащата процедура, стоките се
задържат за срок от 10 дни, който тече от датата на уведомяването на правопритежателя. В
рамките на този срок правопритежателят има
право да идентифицира задържаните стоки и да
получи мостри от тях. Този десетдневен срок на
задържане може да бъде еднократно продължен с още 10 работни дни, при предоставяне от
страна на заявителя на мотивирано искане подкрепено с доказателства, че възнамерява да
предприеме действия за установяване факта на
нарушението. Когато митническото учреждение,
задържало стоките, в срок от 10 дни, респективно 3 дни за бързо развалящи се стоки, не е било
уведомено за започната процедура за установяване на нарушение върху права на интелектуална собственост, то ги освобождава, в случай
че са изпълнени митническите формалности [8].
Когато се осъществява задържането на стоките, правопритежателят има правото да се
произнесе дали счита, че дадената стока нарушава неговите права, но той трябва да докаже
факта на евентуално извършено нарушение в
последващо гражданско производство. Функцията на граничните мерки е да обезпечи едно
бъдещо исково производство и в този смисъл
въпросът за наличието или липсата на действително извършено нарушение на права на интелектуална собственост се решава не от митническите служители, а от съда като единствен
компетентен орган.

-

любители на фалшивите стоки, които
имат изявено негативно отношение към
големите компании и техните марки, тъй
като оригиналните марки се продават на
прекалено високи цени и създават нечестни условия на пазара, затова предпочитат да надхитрят системата и да и се
опълчат;
- потребители, които искат да демонстрират социален статус, но не притежават
възможностите за закупуване на маркови
стоки и затова купуват стоки-имитиращи,
наподобяващи оригиналните или т. нар.
стоки менте.
Относително ниската цена на фалшивите
стоки насърчава най-много тяхното потребление, въпреки че купувачите съзнават, че качеството на продукта е по-ниско и ще го употребяват
за по-кратко време. Изследвания сред потребителите обаче сочат, че много хора, закупили
фалшива стока, смятат, че качеството и се доближава много го оригиналната, и това е мотив
за последваща покупка на такава стока.
По данни на ООН, всяка година обемът на
търговията с фалшифицирани стоки е над 200
милиарда евро – обем, сравним с търговията
със забранени наркотични вещества.
Ако преди 20 години на фалшифицирането
се е гледало като на проблем главно за производителите на облекла, часовници и скъпи чанти с търговска марка, днес производителите на
фалшифицирани стоки са разширили своя размах до фалшиви електроуреди, автомобилни
части, детски играчки и лекарства.
През последните години опасни фалшификати заливат Европа. Преодоляването на тяхното
разпространение изисква да се работи по-бързо
от фалшификаторите. За целта е необходимо
тези стоки да се идентифицират, да се разкрият
новите маршрути за разпространение на фалшифицираните стоки, за да се защити здравето,
сигурността на гражданите и икономиката на
Общността [6].
Без значение дали са фалшификати, копия,
имитации или просто не отговарят на стандартите, които са създадени именно за да ни предпазват, целта на тези незаконни продукти е да
заблудят и измамят потребителя. Те не само ни
заблуждават, като имитират оригиналните продукти, без изобщо да могат да се сравняват с
тях по качество, но и реално застрашават нашето здраве и безопасност [7].
Фалшифицирането като дейност обхваща
много и различни стокови групи в това число и
лекарства. Фалшифицираните лекарства и множество медицински изделия могат да имат сериозен риск върху здравето и живота на консуматорите.

Фалшифицираните стоки – световен проблем
През последните десет години рискът от
фалшифициране и пиратство в глобален мащаб
се превърна в един от най-сериозните проблеми
за световната търговия. Този проблем е породен от социално-икономически условия на финансова криза в международен и нациоанален
мащаб, както и от ниската покупателна способност на потребителите. Благодарение на това,
много търговци и производители използват ситуацията за да предлагат на пазара стоки с ниско качество или такива, които имитират утвърдени търговски марки. Предлагането на такива
стоки на пазара се формира от пазарното поведение на следните категории потребители, а
именно:
- такива, които са измамени, мислейки си,
че купуват оригинална стока или утвърдена търговска марка;
- такива, които съзнателно избират да си
купят стока, която имитира утвърдена
търговска марка;
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На фиг. 1 е представен анализ по години на
броя регистрирани случай на задържани от митническите органи стоки, за които се подозира, че
нарушават права на интелектуална собственост
за периода от 2001 г. до 2012 г. Видно е, че ежегодно се наблюдава увеличаване на броят случаи на задържани стоки в ЕС, от 5 056 случая
през 2001 г. до пика от 91 254 случая през 2011
г., съответно 90 473 случая през 2012 г.
През 2012 г. митническите органи в държавите-членки на ЕС имат почти 91 000 случаи на
задържания, като са задържани почти 40 милиона артикула, с търговска стойност приблизително 1 милиард евро.
Всеки случай обхваща определен брой изделия, които могат да варират от един до няколко
милиона броя, да включват артикули от различни стокови групи: хранителни продукти, алкохолни и други напитки; продукти за грижа за тялото - парфюми и козметика; дрехи и аксесоари;
обувки; слънчеви и други очила; портфейли, часовници; бижутерия; мобилни телефони, части и
аксесоари за тях; електрическо, електронно и
компютърно оборудване; CD, DVD, касети, касети с игри; играчки, игри, игрови конзоли; спортни
артикули; тютюневи изделия – цигари, пури,
електронни цигари, хартия за цигари; медицински продукти; други - машини и инструменти;
превозни средства и части за тях; канцеларски
материали; запалки; етикети; текстилни изделия
- хавлии, спално бельо, килими, матраци; опаковъчни материали и др. [12].

Фалшивите облекла също представляват
здравен риск. Химическите вещества, използвани в производството на текстилни изделия и
обувки в Европа, подлежат на строги анализи и
ако се установи, че са вредни, използването им
се забранява. Що се отнася до фалшивите изделия обаче, не е изключено те да съдържат
химикали, които не са били тествани и които
могат да са опасни за здравето.
Всяка година доставчиците на оргигинални
автомобилни части понасят между 5 и 10 млрд
евро загуби, заради фалшиви автомобилни части. Проблемът обаче не се състои само в загубите на законния бизнес. Става въпрос за безопасността, тъй като шофьорите, които са били
излъгани да купят фалшиви автомобилни части,
се излагат на изключително голяма опасност.
Опасността може да се крие дори в продукти,
при които на пръв поглед няма голям риск, например играчките. Понякога в състава на фалшивите играчки се съдържат материали, които
представляват химична или физична опасност
за здравето на потребителите (например бои,
съдържащи канцерогенни химични вещества,
или пък отделими малки части, които са забранени съгласно законодателството на ЕС относно безопасността на детските играчки [7].
Ежегодното публикуване на резултатите от
действията на митниците на външните граници
на Европейския съюз (ЕС) дава възможност за
измерване на мащаба на митническата дейност
по прилагане на правата на интелектуална собственост. Докладът на Европейската Комисия за
дейността на митническите администрации на
държавите-членки за прилагане на правата за
защита на интелектуална собственост за 2012
година съдържа статистическа информация за
задържанията, извършени в съответствие с
митническите процедури, както и данни за вида,
количеството и стойността на стоките, техния
произход, начина на транспортиране и вида на
право върху интелектуалната собственост, което може да е било нарушено [5].
100000

Фиг. 2. Основни категории задържани фалшиви
стоки през 2012 г.

80000
60000

Както е видно от фиг. 2 основните категории
стоки, задържани от митническите органи в 27те държави-членки на Европейския Съюз през
2012 г. по стокови групи са както следва: цигари
(30,86% от общото количество задържани стоки); други стоки - машини и инструменти, превозни средства и части за тях, канцеларски материали, запалки, етикети, текстилни изделия и
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Брой регистрирани случаи

Фиг. 1. Брой регистрирани случаи на задържани
фалшифицирани стоки на територията на ЕС
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метика (3,58%) и всички останали категории
(31,35%).
Фалшифицираните стоки, които са задържани при опит за внасяне в ЕС произхождат основно от Китай, Турция, Хонконг и Обединени
Арабски емирства [12].
Благодарение на развитие на интернет и
електронната търговия бяха открити нови възможности за реализация на все по-голям асортимент стоки, а на потребителите бе предоставен по-лесен и по незащитен избор от стоки на
изгодни цени от единния европейски и световен
пазар. При пазаруването онлайн, хората се доверяват най-вече на търговската марка и нейната репутация. Измамните уебсайтове са все поусъвършенствани, поради което е трудно да бъдат разпознати. Митническите служители на ЕС
все пак имат средства за борба с тази незаконна търговия. Те обръщат много повече внимание на колетните пратки, тъй като това е обичаен начин за получаване на стоки, закупени по
интернет. Разработването на специални подходи за наблюдение на колетни пратки и пощенския трафик е един от приоритети на плана за
действие на ЕС в областта на митниците за периода 2013-2017 г. [12].
През 2012 г. българските митници са предприели действия по предотвратяването на нарушения на права върху интелектуална собственост в 466 случая, като задържаните артикули
възлизат на 2 019 205 бр. Сред задържаните у
нас стоки преобладават облекла, парфюми, авточасти и аксесоари; обувки и маратонки; детски
игри и играчки; канцеларски материали; мобилни телефони, аксесоари и части за тях; лекарствени продукти; електронна и компютърна техника; аксесоари; текстил и др. Най-често задържаните търговски марки са: Nike, Adidas, Armani,
Davidoff, Tommy Hilfiger, AG, Toshiba, Pierre
Cardin, Barcelona, D&G, Christian Dior, Toyota,
Chanel, Hugo Boss, Ariel [2].

са в нелоялна конкуренция с истинските, като по
този начин застрашават много работни места в
Европа.
Европейската Комисия и държавите-членки
на ЕС, работят усилено за по-доброто прилагане на правилата, предпазващи гражданите и
бизнеса от стоки и продукти, които не отговарят
на стандартите за безопасност; борят се с фалшифицирането му във всичките му форми.
През месец септември 2013 година в София,
заместник–председателят на Европейската Комисия Антонио Таяни представи кампанията „Не
на фалшификатите в ЕС”, която цели да се насърчи по-тясното сътрудничество между Европейската комисия, националните органи и търговските сдружения, за да се преустанови производството и движението на фалшифицирани
стоки. И което е по-важно, тя има за цел да предупреди потребителите за вредите от фалшифицирането и да им припомни, че могат да се
преборят с него чрез собствените си действия и
избора, който правят [3].
От 01.01.2014 г. ще се прилага нов Регламент (ЕС) №608/2013 относно защитата на правата върху интелектуална собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на
Регламент (ЕО) №1383/2003 [9].
С оглед засилване на правоприлагането, с
Регламент (ЕС) №608/2013 се разширява обхвата, като се включват и някои нови права на
интелектуалната собственост, а именно търговските наименования, топологиите на полупроводникови изделия и полезните модели и устройствата. С новия регламент се насърчава обменът на информация и данни по отношение на
стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост между митническите органи на
Европейския съюз със съответните органи на
трети държави [11].
От представения анализ на данни относно
големия брой осъществени задържания на
фалшифицирани стоки от митническите органи
в България и в целия ЕС през 2012 г. може да
се направи извода, че фалшифицирането на
маркови стоки е такова мащабно явление, с което независимо от всички предвидени в законодателството мерки, властите все още не могат
да се справят напълно. Необходимо е непрекъснато да се разработват нови, по-ефективни
кампании за повишаване на осведомеността на
потребителите, да се изготвят нови стратегии за
реакция, да се разработват нови по-ефективни
инструменти за упражняване на правата на собствениците на търговски марки и за задълбочаване на контрола върху търговските потоци по
границите за изземване на фалшифицирани
продукти.

Изводи и препоръки
Борбата срещу трафика на фалшифицирани
стоки се реализира чрез защитата на правата
върху интелектуална собственост. Интелектуалната собственост е сравнително ново понятие
(от 50-те години на ХХ век), определящо изключителните права на творенията на човешкия ум
и човешкия интелект. Реализирана в контекста
на пазарната икономика, тя има огромно значение за изграждането на висококачествени стоки
и услуги, насърчава изследователската и развойната дейност.
Търговията с имитиращи стоки оказва неблагоприятно въздействие върху европейската икономика, тъй като вреди на законния бизнес и
подкопава иновационния дух. Фалшивите стоки
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Устойчивото развитие е обективна необходимост на бъдещето, но още от сега следва да
се предприемат ефективни действия за неговото осъществяване. Устойчивото потребление
следва да се изгражда чрез ангажиране на
всички за цялостно решаване на проблемите по
веригата глобално – частно, чрез осигуряване
на прозрачност на информацията, чрез разясняване на проблемите пред обществеността.
В контекста на устойчивото развитие и устойчивото потребление, благополучието на
гражданите на ЕС може да бъде подобрено, а
отрицателното въздействие върху здравето им
да бъде сведено до минимум, чрез намаляване
на употребата на фалшифицирани стоки и чрез
информираност в посока разумно потребление.
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Abstract
The expectations of producers of quality and name brand products are for regulated market and the expectations of
consumers – for protection against risks of acquiring counterfeit goods through the provision of adequate protection of
intellectual property rights, in particular the protection of trademarks. Over the past ten years the risk of counterfeiting
and piracy on a global scale has become one of the most serious problems for world trading. This problem is caused by
socio-economic conditions of financial crisis at international and national levels and the low purchasing power of consumers. In the fight against counterfeit goods customs play a leading role. The main objective of this paper is to present
the basic rules for border control and customs control of counterfeit goods, as well as to make an analysis of the actions
of customs administrations in both the EU and Bulgaria, and to outline future prospects for effective measures for not
allowing to market of goods infringing trademark rights, in the context of sustainable consumption.
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Резюме
Проблемите на сигурността съпровождат човечеството от началото на съществуването му. Проблемът за
икономическа сигурност никога не е съществувал сам за себе си, той винаги е бил една от най-главните задачи
на държавата. Икономическата сигурност оказва пряко влияние върху мястото и ролята на страната в световните икономически и политически процеси. Националните икономически интереси са в основата на всяка стратегия
за икономическа сигурност. Формулирането на примерен модел на стратегия за икономическа сигурност на Република България дава основание да се определят целите, задачите и структурата на икономиката на страната.
Разработването й ще спомогне за изграждане и поддържане на високо равнище на икономическа сигурност на
българската държава в условията на глобализация, а нейната реализация ще рефлектира към целенасочена
външна и вътрешна политика в различни сектори на икономиката и като цяло. В статията се разглеждат две
основни стратегии за гарантиране на икономическа сигурност на държавата, както и основни положения на примерен модел на стратегия за икономическа сигурност на Република България.
Ключови думи: модел, стратегия, икономическа сигурност.
Key words: model, strategy, economic security.
JEL: C51, H11, O11, B22, G18.

Предмет на изследването е изработването
на примерен модел на стратегия за икономическа сигурност.
Целта на изследването е чрез анализ на теоретичните постановки за изграждане на стратегия за икономическа сигурност и съобразено с
националните ни особености да се дадат насоките и основните положения за изработването
на примерен модел на стратегия за икономическа сигурност на Република България.
За реализирането на целта са поставени
следните задачи:
- да се изясни и дефинира същността на
стратегията за икономическа сигурност;
- да се изследват и анализират двете базови стратегии за икономическа сигурност;
- да се дадат задължителните елементи за
изработването на примерна стратегия за
икономическа сигурност на Република
България;
- да се направят основни изводи, препоръки и предложения по темата.
Обхватът на изследването е ограничен в
следните насоки:
- разгледани са само същността на стратегията за икономическа сигурност и двата
основни вида стратегии за икономическа
сигурност, поради ограничението за обема му;
- изследването на темата е направено до
края на 2013 г.;
- стратегията е за България, но е използван широк международен опит.

Увод
Вече над двадесет и пет години българската
държава е обхваната от огромни промени, свързани както със смяна на политическата, така и с
трансформация на икономическата система.
Тези процеси са обективни и необратими.
Новата икономическа система, установена
през последните години, се отличава с няколко
характерни черти: глобалност; сливане на икономиката с политиката; реорганизиране и раждане на нови геоикономически центрове и зони,
изместващи големите геополитически пространства; световен икономически преход, движен от
два фактора - иновациите и новосформираните
широки по обхват и гъвкави производствени
структури. Тези обстоятелства променят разбирането за новите предизвикателства и тяхното
преодоляване [4].
Стратегическото управление се осъществява
от ръководни служители, като вземането на
решения е свързано с перспективно мислене и
правилно управление на всички ресурси.
Актуалността на темата на изследването е
плод на необходимостта от извършването на
задълбочен анализ на технологията и елементите на една примерна стратегия за икономическа сигурност на Република България. Такава
стратегия би била от голямо значение за справяне с новите предизвикателства в съвременния свят.
Обект на изследване е икономическата сигурност.
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В процеса на изследване са прилагани различни методи за събиране, обработка и анализ
на информацията: изучаване и анализиране на
научна литература; изследване на практики,
сравняване и др.
За информационна база на изследването са
използвани следните източници: публикации;
литературни източници; електронни източници и
др.

ческата си сигурност и националните си икономически интереси [5].
Основните въпроси, произтичащи от анализа
на заплахите и рисковете при избора на стратегия за сигурност, най-общо могат да се сведат
до:
- вероятни кризи и конфликти, заплашващи целите и интересите на обществото;
- степента, в която кризисните ситуации
налагат преразпределение на ресурсите;
- средствата, с които могат да се предотвратят заплахите и т.н.
Главна задача е да се определят заплахите,
защото при неидентифицирани заплахи на
практика няма никаква сигурност.
Икономическа сигурност на една държава е
такова състояние на нейната икономика, при
което отсъстват заплахите и са налице възможности при появата им да бъдат неутрализирани
така, че състоянието на динамична стабилност
да се запази. Изясняването на желаното бъдещо състояние на икономиката на страната е
основата, за да бъде формирана найподходящата стратегия за нейното развитие.
Важен проблем, пред който обществото е изправено, е така да се съчетаят факторите на
производство, че да рефлектират в създаването
на продукт с максимално високо качество на
приемлива цена.
Изводът е, че стратегията за икономическа
сигурност трябва да е обвързана със стратегията за национална сигурност, тъй като сигурността има пряка връзка с икономиката, парите и
изискването за икономическа ефективност.
Силно развитата икономика е гаранция за високо равнище на сигурност в държавата.
Фундаментът на националната сигурност е
икономическата сигурност. По тази причина (с
известна степен на предпазливост) може да се
твърди, че икономическата сигурност, проявявайки се в сферите на влияние на другите видове сигурност, прониквайки и взаимодействайки
си с тях, акумулира в себе си тяхното въздействие, като си остава в същото време основа
на националната сигурност [1].
Не може да има сигурност при слаба и неефективна икономика, както не може да има икономическа сигурност в общество, раздирано от
социални конфликти [2].

Същност на стратегията за икономическа
сигурност
Понятието „стратегия“ води началото си от
древногръцката цивилизация. Неговата етимология се корени в гръцкия термин за завладяване. Съвременното значение на думата се свързва с успешно, далновидно ръководство. Този
термин е въведен наново и адаптиран към съвременната цивилизация през XIX век от прочутия германски военен теоретик Клаузевиц [3].
Стратегията е един от елементите в четиризвенна структура на системата за управление на
организацията. Първото звено са целите, които
трябва да бъдат постигнати. На второ място са
стратегиите, т.е. начините, по които ресурсите
биват разгърнати (deployment). На трето място
са тактиките - т.е. пътищата, по които ресурсите,
които са били разгърнати, следва да бъдат актуално използвани (employment), т.е. употребени. На четвърто място са ресурсите сами по
себе си, т.е. средствата, с които се разполага.
Следователно стратегиите и тактиките свързват
целите със средствата.
Установяването на крайните цели е въпрос
на политика. С това се занимава политическата
власт (governance), а не управлението
(management), докато постигането им, обратно,
е въпрос на управлението, а не на властта.
Властта е отговорна за това крайните цели
на организацията да са ясни, легитимни, етични
и припознати като ценни от хората и институциите.
И така, стратегията е направлението и обхватът на компетентност, целта на организацията
в дългосрочна перспектива, която постига предимство чрез създадената от нея конфигурация
на ресурсите, потопени в конкурентна среда, с
оглед посрещането на нуждите на обществото и
на очакванията на участниците [3].
Стратегията за икономическа сигурност е в
тясна връзка със стратегията за национална
сигурност. Националните цели и интереси са в
основата на изработването на национална стратегия за сигурност, а националните икономически интереси са в основата на стратегията на
икономическата сигурност. В съвременния свят
добре развитите държави реализират икономи-

Видове стратегии за икономическа сигурност
В съвременните условия се прилагат две основни стратегии за гарантиране на икономическа сигурност на държавата [4]:
- стратегия за икономическа сигурност
чрез изолация и затваряне;
- стратегия за икономическа сигурност
чрез адаптация и отваряне.
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Стратегията за икономическа сигурност чрез
изолация и затваряне може да се определи още
като стратегия на крайния протекционизъм и
вътрешно самозадоволяване. При влошена
външна икономическа и/или политическа среда
държавите невинаги могат да реализират сравнителните си предимства. Международното
разделение на труда и изгодите от него се заменят от стремежа към максимално самозадоволяване и ограничаване на външната зависимост, което води до загуба на стратегическата
конкурентоспособност и възможността за икономически растеж.
Изолацията е възможна за кратък период от
време и всякакви опити за дълготрайно затваряне на икономиката могат да доведат до разпад на икономиката и задължително отваряне
на по-късен етап. Този процес е обективен и се
основава на естествената ограниченост на ресурсите, което води до ограничаване на производството и потреблението, следователно и на
икономическия растеж с всички произтичащи от
това последици за обществото. Ефектът от ограниченията не създава икономическа стабилност и условия за икономически растеж.
Стратегията за икономическа сигурност чрез
отваряне и адаптация е едно от най-големите
предизвикателства на съвременния свят, защото заедно с взаимноизгодния обмен се осъществява трансфер на негативни тенденции, повишава се неопределеността, неустойчивостта и
зависимостта на икономиката от външни фактори.
Глобализирането на световната икономика е
предпоставка за отварянето на националните
икономики и включването им в системата на
международната търговия. Понякога, вместо
постигането на икономически растеж, системата
се подлага на силен външен факторен натиск,
управлението се деформира и рязко се влошават показателите на националната икономика, а
с това и равнището на икономическа сигурност.
Стратегията за икономическа сигурност чрез
отваряне и адаптация е израз на политиката на
либерализъм в международните икономически
отношения. Понякога глобалният либерализъм
не е най-доброто решение в съвременните условия, тъй като сваля всички видове защити
пред чуждите икономически субекти, което рязко
повишава степента на икономическа зависимост. На практика икономическа активност в
държавата се подлага на международен контрол чрез огромен брой правила, налагани от
международните организации.
Държавите в съвременните условия успяват
да компенсират тези негативни въздействия по
два начина: като сключват двустранни споразумения и/или като се включват активно в между-

народни организации и съюзи. Участието в такива споразумения и организации е продиктувано както от икономически интереси, така и от
интереси, свързани с националната сигурност.
Бързо променящите се условия непрекъснато
създават нови конфигурации на интереси, в
резултат на което сътрудничеството често се
преобразува в конфронтация и обратното.
Световната практика не дава еднозначен отговор за избор на икономическа стратегия. Изборът се определя от продължителността на
въздействие на дестабилизиращите фактори,
равнището на конкурентоспособността на националната икономика и степента й на зависимост. Решението е не само икономически, но и
политически въпрос и зависи от анализа на вътрешната и външната среда.
В съвременните условия на глобализиране
на националните икономики става все по-трудно
осъществяването на национална икономическа
сигурност, поради което интересът към международните мерки за гарантирането й расте.
Създаването на система за международна икономическа сигурност е свързано с много трудности. Те са свързани с противоположните икономически интереси на отделните държави, като
гарантиране на националния икономически суверенитет, нежеланието на силните участници в
системата на международните икономически
отношения да признаят икономическото равноправие на всички държави и др.
За да се постигне икономическа сигурност
като цяло, тя трябва да се изгради на различни
равнища, в различни области и спрямо различни обекти, които са в определена зависимост и
субординация помежду си. Като субект, икономическата сигурност е единствената, която може да гарантира устойчивост и развитие на националната икономика и да отстоява националните икономически интереси в международен
план.
При анализа на двете основни стратегии за
икономическа сигурност на държавата надделява мнението за използване на стратегията чрез
адаптация и отваряне на икономиката, въпреки
някои нейни слабости. Това се налага поради
динамичните изменения в средата и невъзможността за използване на затворения модел за
постигане на икономическа сигурност на страните в дългосрочен период.
Въпреки това двата типа стратегии могат да
бъдат модифицирани и комбинирани според
целите, които си поставя държавата.
Модел на стратегия за икономическа сигурност на Република България
Изборът на модел на стратегия за икономическа сигурност е съзнателен акт. Не може да

93

Антон Маринов

се намери еднозначен отговор за избора на
определена икономическа стратегия, тъй като
нито една от двата основни типа стратегии не
може да бъдат приложени в чист вид в съвременния свят. За създаването на модел на стратегия за икономическа сигурност е важно постигането на национално съгласие, активна и трайна съпричастност и консолидация на българското общество при отчитане на националните икономически интереси на страната.
В съвременните условия за определяне на
стратегията за икономическа сигурност на ниво
държава трябва да се използват геоикономически, геополитически и геостратегически подходи [4].
При създаването на Стратегията за икономическа сигурност е важен анализът на перспективите пред националната икономика, които трябва да отчитат значението на следните основни
фактори:
- промените, които поражда глобализацията на икономическата среда;
- повишаването на равнището на икономическа сигурност на България, основано
на устойчиво икономическо развитие;
- подкрепата на голямата част от населението на страната за стратегията.
При избора и изработването на стратегия за
икономическа сигурност на Република България
е необходимо да се отчетат и съществуващите
особености и ограничения. Когато се говори за
избор, той не може да е произволен, тъй като
има своите ограничители, изискващи реалистична оценка. Те са:
- глобализация на икономическата среда и
тенденциите в световното развитие;
- възпроизводствените условия за икономически
растеж
и
социалноикономическото развитие на страната;
- историческите традиции и особености на
нашата страна и народопсихологията.
При избора на стратегия за икономическа сигурност се вземат предвид следните фактори:
равнище на брутен вътрешен продукт, качество
на живот и др. Най-важният и съществен фактор
на развитието на дадена държава и общество в
съвременния свят си остава човешкият. В съвременните условия качествените вложения в
развитието на човешкия потенциал са решаващи за икономическото развитие на държавата и
са най-ефективни от стратегическа гледна точка. Доверието и поддръжката от населението за
икономическите реформи и мерки, осъществявани от правителството на Република България,
са от особено значение за прекратяване на т.
нар. бягство на капитал от страната. Регистрирането на траен икономически растеж би спряло
изтичането на капитали от държавата. Друг

фактор при изработването на стратегия за икономическа сигурност е свързан с външноикономическата ориентация на България в световното икономическо пространство.
Стратегията за икономическа сигурност през
определен период от време трябва да се актуализира в съответствие с променените условия
на заобикалящата среда, като се отчитат интересите на обществото като цяло.
Стратегията за икономическа сигурност
трябва:
- да поставя приоритети;
- да гарантира координацията;
- да допринася за постигане на национално съгласие.
За изработването на стратегията найважното е целеполагането. Целта е главната
причина за изработване на стратегия, а средствата са различните видове политики - макроикономическата, микроикономическата, институционалната и др., които съдействат за постигане на целите.
Основната цел на стратегията за икономическа сигурност на Република България трябва
да бъде насочена към гарантирането на такова
равнище на икономическо развитие, при което
да се създадат съпоставими с европейските
условия за живот просперитет на личността,
обществото и държавата.
Постигането на основната цел се разделя на
следните подцели:
- устойчиво функциониране на икономиката в режим на разширено възпроизводство - при нормални и при екстремни условия;
- повишаване на конкурентоспособността
на икономиката;
- запазване на държавния контрол над
стратегическите ресурси и производства;
- създаване на по-добри условия за заетост като основа за запазване и повишаване на жизненото равнище на населението;
- гарантиран достъп на гражданите до образование,
медицинско
обслужване,
транспорт и повишаване на социалната
еднородност на обществото;
- устойчивост на финансовата система
чрез поддържане на ниско равнище на
бюджетен дефицит, стабилност на цените, стабилност на банковата система и
националната валута, развитие на финансовия пазар и пазара на ценни книжа;
- намаляване на равнището на вътрешния
и външния дълг на държавата и осигуряване на условията за повишаване на инвестиционната активност;
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-

развитие на научния потенциал на страната и подкрепа за водещите научни организации;
- ефективно функциониране на националния пазар посредством равномерно разполагане на производителните сили на
територията на страната;
- преодоляване на криминализацията на
икономиката и срастването й с властовите структури;
- държавно регулиране на икономическите
процеси, гарантиращо нормално функциониране на стопанството в различни фази на икономическия цикъл.
Пред стратегията за икономическа сигурност
са изправени следните по-важни задачи:
- определяне на критериите и параметрите, характеризиращи националните интереси в икономическата област;
- характеризиране на вътрешните и външните заплахи за икономическата сигурност на Република България като съвкупност от условия и фактори, създаващи
опасност от накърняване на жизненоважни икономически интереси на личността,
обществото и държавата;
- определяне и мониторинг на факторите,
подкопаващи устойчивостта на социалноикономическата система на България в
краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива;
- изграждане на система от конкретни икономически мероприятия, реализирани на
основата на качествени индикатори и количествени показатели - макроикономически, екологични, технологични и др.
Средствата за постигане на целите и задачите са:
- повишаване на икономическия растеж
чрез въвеждане на нови високопроизводителни технологии;
- повишаване на трудовата икономическа
активност на населението;
- ефективно използване и потребление на
работната сила;
- повишаване на производителността на
труда;
- въвеждане на информационни технологии;
- привличане на чуждестранни инвестиции;
- ефективно и качествено стопанско управление;
- стимулиране на потреблението и търговията.
За да се провери степента на постигане на
целта и задачите, се разработва система от
показатели, изразяващи икономическата сигурност на българската държава. Те са:

1. Конкурентоспособност на държавата - този
показател сравнява България с останалите
държави.
2. Стабилност и устойчивост на държавната
система - тази характеристика изразява
равнището на защита на националните системи от външните въздействия и поддържането на здрави вътрешни междуотраслови
икономически връзки.
3. Степен на независимост от други държави и
международната конюнктура - тази характеристика показва влиянието на външните явления и тенденции и последиците за страната. Тя показва възможността за отстояване на националните интереси чрез провеждане на самостоятелна политика на държавата.
4. Социално-икономическо състояние и обществено благосъстояние - това са характеристики на общественото устройство, натрупване на знания, квалификацията на човешките ресурси, предприемаческите умения, средствата за производство, природните ресурси и околната среда.
Така описаните показатели могат да се оценят с определена тежест и да се включат в общ
интегрален показател, измерващ икономическата сигурност на държавата.
Изводи и препоръки
Изводите, които могат да се направят, са:
ефективната външна политика, основана на
специфични интереси и цели на българската
държава, е условие и предпоставка за повишаване на равнището на икономическа сигурност;
активното членство на Република България в
международните съюзи и организации укрепва
международния й авторитет и интензифицира
външноикономическите й връзки, което е стимул
за икономическо развитие; поддържането на
високо равнище на икономическа сигурност
изисква целенасочено въздействие на държавата върху повишаване на ефективността при
усвояването на европейските фондове за подобряването на икономическата среда, стимулирането на икономиката и повишаването на
конкурентоспособността й.
Заключение
От всичко, казано дотук, следва, че икономическата сигурност е основна съставна част на
националната сигурност. Икономическата сигурност оказва пряко влияние върху мястото и ролята на страната в световните икономически и
политически процеси. Изборът на стратегия за
икономическа сигурност зависи преди всичко от
националните интереси на държавата, като тяхното реализиране е в пряка връзка със социал-
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ните, политическите и икономическите й възможности и ресурси. Успехът на стратегията,
върху който се гради икономическата сигурност,
предполага нейното възприемане и споделяне
от българското общество. Разработването й ще
спомогне за повишаване на нивото на икономическа сигурност на българската държава в условията на глобализация, а нейната реализация
ще рефлектира във всички сфери на националната икономика и българското общество.
Стратегията за икономическа сигурност се
определя като комплекс от преки и косвени фактори, влияещи върху българската икономика,
която трябва да функционира нормално и ефективно.

AN EXEMPLARY MODEL STRATEGY FOR ECONOMIC SECURITY OF BULGARIA
Anton Marinov
Academy of the Ministry of the Interior, Sofia, Bulgaria
Abstract
Security issues have accompanied mankind since the beginning of its existence. The problem of economic security
has never existed on its own account; it has always been one of the main tasks of the state. Economic security has a
direct impact on the position of the state and its role in global economic and political processes. National economic interests provide the basis of any strategy for economic security. Formulating an exemplary model of a strategy for economic
security of the Republic of Bulgaria gives grounds to define the goals, objectives and structure of the economy. Its development will contribute to the establishment and maintenance of a high level of economic security of the Bulgarian state in
the context of globalization and its implementation will reflect and generate a purposeful foreign and domestic policy in
various sectors of the economy as a whole. The article examines two main strategies for the economic security of the
state, as well as basic principles of an exemplary model of a strategy for economic security of the Republic of Bulgaria.
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ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – КОХЕРЕНТНОСТ ИЛИ ВЪТРЕШНИ
ПРОТИВОРЕЧИЯ?
Емил Калчев
Нов български университет, София
Резюме
Финансовата система в България претърпя динамично развитие след промените, доближавайки се по някои
параметри до развитите финансови системи. Тя е важен мотор за развитието на реалната пазарната икономика
у нас. На фона на успехите й се поставят въпроси, на които нито практиката, нито теорията е дала изчерпателни
отговори. Кохерентна ли е българската финансова система, или в структурата й са заложени противоречиви
елементи? В статията се представя есенцията от неоинституционалната теория на финансовите системи и тяхната типология. В тази концептуална рамка се прави опит за оценка на българската финансова система, като се
изследва кохерентността на елементите й.
Ключови думи: финансова система, капиталов пазар, банкова система, финансов сектор.
Key words: financial system, capital markets, banking system, financial sector.
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кусия в диренето на изчерпателните им отговори.

Увод
Не може да се оценени ролята на финансовата система в една икономика, без да се изследва и характеризира нейната вътрешна структура. Съответствието (съгласуваността) на елементите й (кохерентност) е от ключово значение
за качествата на всяка финансова система, в т.ч.
и за ефективността, с която тя функционира и
изпълнява задачите си в икономиката.
Тъй като финансовата система е сложен,
трудно обозрим и многообразен феномен, анализът на кохерентността на нейните елементи
не е тривиален. Той е възможен въз основа на
солидна теоретична постановка. Въпреки че
доминиращата неокласическа доктрина загърбва особеностите и динамиката на различните
типове финансови системи, в тази насока са
познати задълбочени и убедителни изследвания
[1].
Дежурното мълчаливо допускане в научната
литература, преподавателската практика и публичния дебат, че финансовата система на постсоциалистическа България (трябва да) е подобна на тази, действаща в англо-американския
свят (на чиято база е построена неокласическата доктрина), е очевидно твърде смело. Необходима е научната му проверка въз основа на
теоретичен подход и емпирично изследване на
финансовата система у нас.
Логично е, че подобно мащабно начинание
далеч надхвърля обхвата на една научна статия.
Поради това ще се ограничим до позоваване
върху налични емпирични данни и изследвания,
целейки преди всичко концептуално да поставим въпросите, характеризиращи българската
финансова система, и да насочим научната дис-

1. Теоретична постановка
Финансовата система обхваща не само финансовия сектор, както традиционно се смята,
но и корпоративното управление и стратегиите
на предприятията [2]. Схващайки я като съвкупност от тези три взаимосвързани елемента,
трябва да подчертаем, че от ключово значение
за ефективността на нейното функциониране е
те да се намират във вътрешно съответствие
един с друг. Само тогава финансовата система
е в равновесие и работи оптимално. Не само
интуитивно може да се предположи, че във финансовите системи на развитите страни тези
елементи са кохерентни, но това е доказано и
емпирично [3].
Първият елемент на финансовата система финансовият сектор, предоставя на останалите
сектори на икономиката средства за инвестиции
и финансиране, както и свързани с тях услуги [4].
Най-общо той се състои от банковата система и
организирания капиталов пазар (фондовите
борси). За да изведем същността на компонентите му, нека се обърнем към главните фактори,
влияещи на предприятията (фирмите) при избора на източник за финансиране. Те се илюстрират най-ясно от постановката за разпределяне и
преработване на информация. Според нея налице са две алтернативи - екстернализиране и
интернализиране на вътрешнофирмена информация. Ползите от екстернализирането се заключават, първо, в реакцията на ценовия механизъм - индикатор за оценката на фирмените
проекти от инвестиционната общност. Второ,
намалява се информационната асиметрия меж-
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ду предприятие и инвеститори, което съдейства
за повишаване ликвидността на капиталовия
пазар. Трето, поради постигнатата прозрачност
се минимизират конфликтите между принципал
и агент и така, четвърто, предприятията имат
по-лесен и широк достъп до финансови средства. Информация за проект получава обаче и
конкуренцията, което може да го обезсмисли и е
сериозен аргумент срещу екстернализирането.
Към това се прибавя и неговата цена – то е скъпо за фирмите. Ползите и загубите от инернализирането са огледален образ на тези при екстернализацирането. Тези два полюса предполагат и съответно организиране на средата, в която оперират фирмите: екстернализацията се
нуждае от механизъм, който максимално добре
агрегира и преработва информация, т.е. от организиран капиталов пазар; интернализацията,
обратно, предполага доверени експерти, които
събират, обработват и анализират вътрешнофирмена информация - роля, която банките отлично изпълняват [5].
Вторият елемент на финансовата система –
корпоративното управление, е твърде сложен и
може да бъде разгледан само фрагментарно.
Основният въпрос тук е как собствениците, кредиторите и служителите влияят върху решенията в предприятието и дали те защитават интересите си чрез външен или вътрешен контрол.
Позицията на собствениците се откроява между
полюсите „ликвидност” и „контрол”. Ориентираните към ликвидност собственици преследват
максимална и краткосрочна възвращаемост от
портфейла си. За да могат бързо да реагират на
нова информация, диверсифицирайки съответно портфейла си, те се стремят да купуват и
продават акциите си бързо и на справедлива
цена. Основният механизъм за това е организираният капиталов пазар. Ако собствениците
смятат, че мениджмънтът не максимизира богатството им, те могат да продадат акциите си,
или да купят нови, достигайки съответното мнозинство, позволяващо замяната му. Тази възможност е и механизмът за контрол над мениджмънта, основен компонент на който е капиталовият пазар. Собственици, преследващи преди
всичко контрол и влияние върху мениджмънта,
притежават (често) основния пакет акции. Така
те ограничават ликвидността на капиталовия
пазар и той не изпълнява пълноценно контролната си функция. Такива собственици, изграждат и подходяща структура на компанията (напр.
двустепенна), в рамките на която да контролират мениджмънта. Те по правило преследват
стабилност на предприятието, а в повечето случаи и неговия растеж.
Кредиторите (банките), защитавайки интересите си, се стремят да контролират своите

длъжници. Практиката познава дистанцирани и
тесни отношения между кредитор и длъжник.
Първите обикновено са по-краткосрочни и се
базират главно на договори и законодателството. При тях банката финансира с по-малки обеми и по-краткосрочно. Тя няма нито особен интерес, нито възможност да предпази длъжника
от несъстоятелност, разчитайки на обезпечението. Обратно, при тесните отношения банките
(често) притежават дялове в предприятието,
финансират го дългосрочно и в голям размер, а
техни служители участват в контролния му съвет. Банките в този случай имат интерес и възможност да подкрепят предприятието с цел избягване на неплатежоспособност. Дистанцираните отношения предполагат свобода и гъвкавост в действията на длъжника и не го ограничават – той често се финансира в значителен
размер и от капиталовия пазар. Тесните отношения, напротив, обвързват предприятието с
определена банка и могат да имат ограничаващ
ефект върху отношенията му с фондовата борса.
В първия случай предприятията са изложени в
по-голяма степен на риск от внезапен ликвиден
шок, който във втория би бил „по-мек” [6]. Служителите на предприятието могат да му влияят
отвън и отвътре, т.е. да го напускат и да търсят
по-добри условия другаде (навън) или да израстват (вътре) благодарение на лоялността и специфичния хуманен капитал, натрупан в предприятието. Предимствата на влиянието отвън са
свързани с по-голяма гъвкавост на компанията
по отношение на нови технологии и промяна в
пазарните условия. С напускането на служители
обаче се губи специфичен хуманен капитал,
който при втория тип поведение се запазва.
Третият елемент на финансовата система
стратегиите на предприятията, е обусловен от
разпределението на влияние, които различните
групи заинтересовани лица имат при вземането
на решенията, както и от особеностите на финансовия и хуманен капитал. По подобие на
първите два елемента на финансовата система
и тук се разглежда дихотомия: „голям скокпоследователни малки стъпки”. Първата алтернатива изисква по-малко време, но за сметка на
това е по-рискована – скокът може да не успее.
Втората, обратно, изисква повече време и последователност, но пък е по-сигурна. Ясно е, че
на дистанцирано отношение на предприятията
към служителите и банките и интензивни отношения с капиталовия пазар съответстват подобре на стратегията „голям скок”. Обратно,
стратегията „последователни малки стъпки” е
по-подходяща при дългосрочен ангажимент на
предприятието към служителите и банките.
Очертаните два типа финансови системи:
базираната (предимно) на капиталовия пазар и
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основана (предимно) върху банково посредничество, съществуват успоредно и не може да се
определи кой от тях е по принцип по-добър.
Първият е по-адаптивен, но и се характеризира
с по-висок риск. Докато вторият обратно – поинертен, но по-сигурен1. Важно е да се подчертае: първо, и двата типа не са константни, а се
променят и развиват; второ, и двата типа системи са кохерентни, т.е. елементите им са във
вътрешно съответствие, което гарантира ефективно функциониране и на двата.

на вътрешнофирмена информация и т.н. Практиката по прилагането на тези разпоредби е все
още недостатъчно развита, а ефективността на
прилагане остава основно предизвикателство.
Тенденцията за усъвършенстване на разпоредбите за разкриване на информация и все поефективното им прилагане позиционира България по-скоро при финансовите системи, базирани на капиталов пазар. От друга страна, голямата концентрация на собствеността и ниската
ликвидност на борсата говори тъкмо за противното – тя е характерна за система с доминиращо банково посредничество.
Корпоративното управление у нас бе повлияно от Бялата книга за корпоративно управление в Югоизточна Европа, чиито препоръки бяха
отразени в правната и институционална рамка.
Разбира се, усилията за изграждане на система
за корпоративно управление далеч не са завършили. И тук е нехомогенност - някои нейни
аспекти са в напреднала фаза, докато други са
на ранен стадий. Частният сектор остава в голяма степен необвързан с усилията по изграждането на системата за корпоративно управление и не е изпълнил с достатъчно реално съдържание
създадената
нормативноинституционална рамка. Същевременно налице
са белези, че капиталовият пазар е отговорил
положително на развитието на корпоративното
управление, но тези сигнали са все още поскоро слаби. В допълнение към концентрацията
на собствеността на борсата, съществуват и
ясно изразени канали за влияние и контрол на
собствениците над мениджмънта (извън капиталовия пазар). Например около 40 на сто на
публичните акционерни дружества у нас са с
двустепенна структура на управление [4], която
е характерна за банково-доминираната финансова система. От друга страна, правилата за
сливания и поглъщания са твърде либерални, в
т.ч. и поради това, че все още не са достатъчно
детайлно разписани, което е белег на базирана
на капиталов пазар финансова система. От трета страна, значителните възможности на мениджърите да влияят (да се противопоставят) активно на процеса на сливане (поглъщане), както
и неразвитият пазар на мениджъри у нас, отново ни доближават до доминираната от банките
система.

2. Финансовата система в България
Позиционирането на българската финансова
система върху скалата „екстернализиранеинтернализиране”, не е тривиално. Трудностите
произтичат от различните нива за анализ. Първото ниво се основа на статистическа оценка на
механизмите, характерни за тези критерии: организирания капиталов пазар и банковата система. Второто ниво засяга правно-нормативните
разпоредби. Тук трябва да се очертаят полюсите на скалата (въз основа опита на развитите
пазари), а след това оценени българските правно-нормативна регулация и институции върху
нея. Третото ниво е свързано с емпирично изследване на реалното поведение на стопанските
актьори в нормативната и институционална
рамка.
В табл. 1 активите на банковата система и
капитализацията на Българска фондова борса
(БФБ) София са сравнени по отношение на БВП.
Динамиката на банковите активи за изследвания 9 годишен период показва ясна тенденция
за повишаване. Обратно, след пик през 2006/7 г.
капитализацията на БФБ-София трайно спада.
Тази картина ясно показва, че българската икономика е базирана на банковото посредничество и че ролята на организираният капиталов
пазар е трайно подчинена. Към момента с голяма доза сигурност може да се предполага, че
това положение ще се запази и в бъдеще.
Правната рамка за разкриване на информация и прозрачност на управлението е изградена:
наблюдава се процес за увеличаващо се разкриване на информация, въвеждат се програми
за корпоративно управление, осъществи се преход към международните счетоводни стандарти,
действат нормативни ограничения за ползване

Табл. 1. Финансово проникване (% от БВП)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Активи на банковата система
72,6
81,5
98,2
100,4
103,7
100,7
Пазарна капитализация на БФБ19,7
31,2
51,3
118,7
17,2
15,2
София

2011
102,1

2012
106,3

2013
109,6

16,1

12,7

12,5

Източник: БФБ-София, БНБ, НСИ.
1

Финансови системи, които се доближават най-плътно до първия тип, са английската и американската, а до втория – японската
и германската.
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теми може да причислим действащата у нас.
Нейните елементи са твърде противоречиви в
себе си, а и си противоречат един на друг. Следователно, с голяма доза увереност може да
предположим, че финансовата система у нас не
работи достатъчно ефективно. Въпреки противоречивите й елементи ясно е, че банковото
посредничество има ясно изразена доминираща
роля в нея, а капиталовият пазар – подчинена,
като е твърде вероятно и това положение да се
запази в бъдеще.

Поради твърде разнородната собственост на
българските банки системата им на отношения с
клиентите е също разнородна и не е ясно, дали
те (като цяло) поддържат тесни или дистанцирани отношения с тях. По наше мнение тези отношения са по-скоро дистанцирани, което съответства на контролен механизъм, базиран на
капиталовия пазар. Последното обаче не е изпълнено у нас - капиталовият пазар е все още
твърде неефективен, спекулативен и поради
това не може в пълнота да изпълнява контролните си функции, най-малкото и поради твърде
слабата си ликвидност. Отношенията между
служителите и предприятията са също разнородни. Например, някои (по-често чужди компании) инвестират дългосрочно в персонала си,
докато други (вероятно повечето) имат неангажирано отношение, което съответства на финансова система, базирана на капиталов пазар.
Както и при другите два елемента на финансовата система, така и при стратегиите на предприятията е трудно да се покаже, че в България
те (дългосрочно) следват някакъв модел. По
всичко изглежда обаче, че тези, които се стремят към бързи и големи печалби преобладават,
което предполага наличие на ефективен капиталов пазар, които обаче в у нас все още не съществува.
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Изводи
Към момента не може да се определи към
каква от познатите и утвърдени финансови сис-

THE FINANCIAL SYSTEM IN BULGARIA – COHERENCE OR INNER
CONTRADICTIONS
Emil Kalchev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The financial system in Bulgaria has undergone rapid development after the social changes, approaching in some
parameters to developed financial systems. It becomes an important engine for the development of a real market economy country. Regardless obvious successes of the Bulgarian financial system a number of questions arise, that neither
in practice nor in theory in country have been given comprehensive answers. Is the national financial system for instance
coherent or its structure underlies contradictory elements? With this structure, is it sustainable, and does it support the
sustainability of the development of the Bulgarian economy, or it induces rather risks and shocks? This article presents
the essence of the neoinstitutional theory of financial systems and their typology. Within this conceptual framework attempt is done to assess the structure of the Bulgarian financial system and to explore and analyse the coherence of its
elements. On this basis, arguments are presented for its potential sustainability and its impact on the sustainability of the
development of the Bulgarian economy. Of course, it is not possible either to put or to analyze in depth all the issues and
problems of the financial system in Bulgaria. Our goal is to add a few touches to this problem, and the rest will leave the
discussion and further research.
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Резюме
В доклада са разгледани подробно различните детерминанти и фактори, причиняващи здравните неравенства, като основният акцент е поставен върху социо-икономическите различия. Изведени са и трите подхода към
проблема: материален; културно-поведенчески; и психо-социален, както и свързващите ги процеси. Като найчеста причина за социо-икономическите здравни неравенства се разглежда доходът и поради това в изследванията се противопоставят две хипотези: за абсолютния и за относителния доход.
Ключови думи: здравни неравенства, детерминанти, социо-икономически условия, доход.
Key words: health inequalities, determinants, socio-economic conditions, income.
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на живот и разпределението на доходите в даден регион или страна.
В доклада са разгледани подробно различните детерминанти и фактори, причиняващи
здравните неравенства, като основният акцент е
поставен върху социо-икономическите различия
в здравословното състояние.

Увод
Здравните неравенства и неравнопоставеността в здравеопазването са едни от найзначимите съвременни проблеми на здравните
системи и обществата в цяла Европа. Те съществуват сред населението на всички европейски страни, като в някои от тях нарастват
през последните десетилетия [19]. Проблемът
намира отражение в приоритетите на Европейската комисия. Намаляването на здравните неравенства е една от трите основни цели на втората Програма за действия на общността в областта на общественото здраве 2008-2013 г.
към Европейската здравна стратегия [2]. Освен
в Европа, намаляването на здравните неравенства се извежда като водещ приоритет и от Световната здравна организация (СЗО), заложен
като първа стратегическа цел в Стратегия 2020
[31].
За решаване на проблема здравната политика трябва да се основава на научни данни и
доказателства за многофакторната обусловеност на здравето. При това важен момент е изследването на основните фактори, причиняващи
здравни неравенства. Редица проучвания през
последните десетилетия се опитват да обяснят
кои са причините за здравните неравенства и да
докажат, че даден фактор може да се разглежда
като детерминанта на тези различия в здравословното състояние. Вероятно най-голямата част
от тези изследвания и изградените на тяхна
основа теории се концентрира върху социоикономическия статус, интерпретиран чрез равнището на образование, професията и заетостта и/или дохода. Други автори търсят връзката
между здравните неравенства и социалната
дискриминация на полова или расова/етническа
основа. Сред факторите, които оказват влияние,
са и средата, в която хората живеят, условията

Детерминанти на здравето
Един от първите опити да се систематизират
детерминантите на здравето датира още от
1974 г., когато в доклада си M. Lalonde ги обобщава в 4 основни групи – биологични и генетични фактори, начин на живот (или поведенческите фактори), околна среда и здравната система
[15]. Тук обаче не се извеждат изрично социалните фактори, като те донякъде присъстват като
част от околната среда, докато по-късните изследвания им отреждат водеща роля. В последствие още няколко модела се опитват да илюстрират връзката между различните детерминанти и здравето [9], като най-изчерпателният от
тях и вероятно най-използваният за целите на
здравно-политическите анализи е този на G.
Dahlgren и M. Whitehead [6], известен още като
„дъговиден модел на детерминантите на здравето“ (фиг. 1).
Основните детерминанти в модела са индивидуалните характеристики, начинът на живот,
физическото и социалното обкръжение, икономическите условия и достъпът до здравни услуги, като те се разглеждат в тяхната цялост и
общо взаимодействие, за да се анализира съвкупният им ефект върху здравето. Факторите,
свързани с индивидуалния начин на живот, като
хранене, физическа активност, тютюнопушене,
употреба на алкохол и сексуално поведение са
повлияни от социо-икономическите и културните
условия. Според повечето изследвания индиви-

101

Мария Рохова

Фиг. 1. Детерминанти на здравето – модел на Dahlgren и Whitehead [6]

дуалното поведение може да бъде причина за
25-35% от разликите при здравословното състояние [1]. Условията на живот и труд оказват
влияние върху здравето чрез преки и косвени
физически и психологически механизми. Те се
различават в зависимост от мястото, на което
хората живеят, както и от тяхната професия.
Психо-социални фактори, като негативни житейски събития, чувство на изолация и маргинализация, липса на контрол върху събитията от
живота и трудната работа за оскъдно възнаграждение, могат да допринесат за влошаването
на здравето.
През последните години все повече се налага мнението, че едни от най-значимите детерминанти на здравето в съвременното общество
са социалните [10]. Това схващане се дължи на
редицата изследвания, които показват, че здравословното състояние е особено „чувствително“
на промените в социо-икономическото обкръжение. Нараства и интересът към факторите, които оказват влияние върху социо-икономическия
статус и здравето и начините, по които те си
взаимодействат, като основа за формулирането
на мерки и политики за намаляване на здравните неравенства.

яние на населението не варира случайно, а се
дължи на систематичните разлики при разпределението на факторите, оказващи влияние
върху него. Различните „пластове” в модела
илюстрират трите основни типа детерминанти
на неравенствата:
- социо-икономически условия (условия на
живот и работа, образование, инфраструктура);
- начин на живот и здравно поведение;
- достъп до здравна и социална помощ.
Всеки от тези три типа детерминанти може
да се конкретизира допълнително във връзка с
редица характеристики като пол, възраст, инвалидност, местоживеене и етнос. Взети заедно,
те се проявяват като вариации и несъответствия
в здравословното състояние на индивиди или
групи от населението.
Подобно на социалните детерминанти на
здравето, които придобиват все по-голямо значение, през последните три десетилетия измежду детерминантите на здравните неравенства като водещи се разглеждат именно социалните. Интересът към тях е предизвикан от публикуването на известния доклад на Black (The
Black Report) през 80-те години на миналия век,
в който се разкрива връзката между социалната
класа и здравословното състояние в Англия –
по-ниското ниво в социалната йерархия се
свързва с по-лошо здраве [4]. Докладът води
след себе си редица проучвания, касаещи социо-икономическите неравенства, свързани със
смъртността в различни държави, проведени
през 90-те години на 20-ти век. В началото на
новия век социалните детерминанти на здравните неравенства вече заемат водещо място в
изследванията по темата. Те се разглеждат найвече като заемана позиция в социалната йерар-

Детерминанти на здравните неравенства
Не винаги обаче факторите, които подобряват като цяло здравословното състояние на
нацията или общностите, водят до намаляване
на здравните неравенства. Или детерминантите
на доброто здраве и детерминантите на здравните неравенства не винаги са идентични и е
необходимо да бъдат разграничавани [14].
Моделът на Dahlgren и Whitehead, използван
от СЗО, дава подробна рамка за причините за
неравенствата (фиг. 1). Здравословното състо-
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хия или от гледна точка на социо-икономическия
статус, който отрежда на индивидите принадлежност към дадена социална класа. Много от
тези изследвания търсят връзката между отделни аспекти на социо-икономическата позиция като разполагаем доход (най-често използвания показател), образование, сфера на заетост и професия и здравните неравенства. Отсъщо
на
социоделя
се
внимание
икономическия статус в ранна детска възраст и
влиянието, което той оказва върху физическото
и психическото здраве и благополучие през целия живот на човека, както и ролята му за формиране или задълбочаване на неравенствата
между групите в обществото.
Социо-икономическите неравенства по отношение на здравето произхождат от социалните неравенства и техният анализ трябва да се
основава на разбирането за социалната стратификация в обществото. Последната се гради
върху три базисни компонента, които варират
както между различните общества, така и в течение на времето: (1) механизмите за социална
мобилност, които „групират” индивидите в определени социални класи; (2) правилата за разпределение на ресурсите между социалните класи; (3) социалните процеси, които правят определени ресурси по-ценни от останалите. Тези
три компонента могат да се използват и за
идентифициране на механизмите, по които се
възпроизвеждат здравните неравенства или
степента на последните е функция на: (1) социалната мобилност и разликите между личностните характеристики на индивидите, принадлежащи към отделните социални класи; (2) разпределението на ресурсите и дължащите се на
него различия в достъпа до материални и нематериални ресурси между социалните класи; (3)
ползите от разполагаемите ресурси за избягване на здравни проблеми, които са преобладаващи в дадено общество. По този начин могат
да се обяснят вариациите в здравословното
състояние между индивидите и групите, които
се дължат на социалната стратификация

здравни неравенства възникват заради различията в материалния статус на отделните прослойки в обществото. Според теориите на М.
Вебер делението на социални класи отразява
йерархичната структура на социума, която се
формира въз основата на измерения като престиж или социален статус, свързан с професията,
образованието, дохода и други източници на
власт.
Материалният подход обяснява здравните
неравенства чрез
различията в социоикономическата позиция. Основната идея при
този подход е, че различната позиция в социалната йерархия е свързана със социоикономическата стратификация, функция на
притежаването на материални ценности, които
могат да благоприятстват или не здравословното състояние на индивида. В изследванията на
някои автори по този въпрос изрично се подчертава, че фактори, отнасящи се по принцип до
публичната инфраструктура, могат да бъдат
определящи за частните ресурси, имащи отношение към здравето, поради което трябва да
бъдат разглеждани като (нео-) материални фактори [18,26]. От тази гледна точка неравенствата в притежаването на материални ресурси,
както собственост на индивидите, така и на общностите, допринасят неизбежно за възникване
и мултиплициране на здравните неравенства.
Културно-поведенческият подход набляга
върху културните детерминанти, които определят поведението на индивидите, включително и
по отношение на здравето (модели на поведение с висок риск за здравословното състояние
като употреба на алкохол, тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност
и др.). Културно-поведенческите фактори често
се свързват с концепцията на P. Bourdieu за
„хабитуса“. Според Bourdieu всеки човек постоянно заема различни позиции, причислявайки се
към различни ценности и идеи. Или хабитуса
намира изражение в ежедневните решения за
начина на живот, предпочитанията, потребителските навици и модели на поведение. Социоикономическата позиция в съвременното общество се асоциира с редица културни фактори,
сред които знания и убеждения за рисковете за
здравето, определящи начина на поведение и
от тази гледна точка оказващи съществено влияние върху здравословното състояние [5].
Привържениците на психо-социалния подход
твърдят, че хората с по-нисък социоикономически статус в обществото имат много
по-негативен житейски опит, по-малко социална
подкрепа, сигурност и автономност на работното място и това се отразява във влошаване на
здравословното им състояние [21]. Счита се, че
основната причина, поради която това се случ-

Подходи при обясняване на здравните неравенства
Според различните фактори, които стоят в
основата на социо-икономическите здравни
неравенства, могат да се разграничат три основни подхода към проблема: (1) материален;
(2) културно-поведенчески; и (3) психо-социален
[20]. Счита се, че в основата им стоят идеите на
К. Маркс и М. Вебер [27]. От гледна точка на
Марксисткия подход, който се концентрира найобщо върху антагонизма между социалните
класи, дължащ се на разпределението на факторите на производство, социо-икономическите
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ва, е стресът, който се отразява негативно върху здравето. Когато индивидите са в стрес особено поради несигурност или загуба на работно
място, това ги прави по-уязвими към рисково за
здравето им поведение и в този случай се
включват и културно-поведенческите фактори.
Материалните фактори могат да доведат до
психологически стрес, свързан с ниския доход
или с равнището на възприемана бедност (т.е.
сравнявайки се с останалите или т.нар. относително ниво на материално лишаване), като в
този случай става въпрос за психологически
ефект, дължащ се на изградената социална
йерархия в обществото [30]. Други важни фактори от гледна точка на психо-социалния подход, са взаимоотношенията с общността и равнището на социална подкрепа, които се възприемат като много важни за доброто здравословно
състояние. Те са неразделна част от теорията
за социалния капитал, за който се счита, че е
продукт на социалните взаимоотношения и
връзки, възникващи въз основата на реципрочен социален обмен между членовете на различни общностни формирования и групи.
Материалният, културно-поведенческият и
психо-социалният подход се опитват да обяснят
възникването и възпроизводството на здравните неравенства, дължащи се на социоикономическата стратификация в обществото.
Напоследък все повече се налага мнението, че
те са свързани помежду си посредством механизмите на социализация, разглеждани като
процеси, чрез които обществото оформя рамките на поведение на своите членове и по този
начин влияе върху тяхното здравословно състояние [25]. Социализацията се определя като
„трансфер“ на нагласи, вярвания и модели на
поведение както между членовете на една общност, така и между отделните поколения. Тя е
процес, чрез който индивидите стават част от
групата, възприемат определен модел на поведение и се подготвят за ролите, които се очаква
да изпълняват като членове на общността. С
това се обяснява въздействието на социалната
класа върху жизнения път на хората, техните
социални, поведенчески и психологически особености. Изборът на поведение, касаещо здравето на човек, никога не е напълно доброволен,
той е „продукт” на изградената социална йерархия, поради което социо-икономическият контекст е важен за оформянето на индивида. В
тази връзка материалните, поведенческите и
психо-социалните фактори трябва да се разглеждат в тяхната цялост и единство, за да се
обяснят
детерминантите
на
социоикономическите здравни неравенства.
Като
най-честа
причина
за
социоикономическите здравни неравенства се разг-

лежда доходът и от тази гледна точка в изследванията се противопоставят две хипотези. Хипотезата за абсолютния доход твърди, че
съществува положителна връзка между здравето и абсолютното равнище на разполагаемия
доход. Редица изследвания в различни страни
показват, че колкото по-висок е доходът на индивидите, толкова по-добро е здравословното
им състояние [3, 12, 13, 16, 17, 24]. Свързана с
тази теория е хипотезата за бедността, според
която лошото здраве е следствие на крайните
лишения. От тази гледна точка може да се
предполага, че здравословното състояние може
да се подобри, ако се повиши разполагаемият
доход и това твърдение се подкрепя с изследвания още от втората половина на миналия век,
когато S. Preston доказва, че влиянието на увеличаването на дохода върху смъртността е значително по-голямо сред по-бедните хора в обществото в сравнение с по-богатите [23]. Резултатите от проучванията на Preston показват, че
съществува праг на дохода, след който се проявява негативното влияние на бедността върху
здравето. Следователно според тази хипотеза
здравословното състояние проявява свойствата
на вдлъбната функция по отношение на дохода,
при която положителният ефект от повишаването му намалява при по-високите равнища.
Обаче въздействието на абсолютния доход
се оказва твърде незначително (или изобщо не
се наблюдава) в богатите държави, поради което R. Wilkinson формулира хипотезата за относителния доход [28, 29, 30], която гласи, че
„здравето на индивидите е под влиянието на
разпределението на дохода в обществото“. Това твърдение предполага, че в развитите икономики не разполагаемият доход на индивида е
основна детерминанта на здравето, а по-скоро
равнището на неравенствата (неравномерното
разпределение) на доходите в обществото, което оказва въздействие чрез процесите на социално сравнение. Следователно според тази
хипотеза здравето на индивида зависи от доходите на другите хора, тъй като това поражда
„икономически стрес” поради факта, че другите
печелят повече. Продължителният стрес поради
бедността и лишенията води до влошено здравословно състояние и по-висока смъртност с
течение на времето. При потвърждението на
тази хипотеза основното затруднение е при измерване на относителния доход, поради което
различните изследвания достигат до противоречиви резултати. Част от тях доказват хипотезата, когато измерват разликата между дохода
на индивида и този на най-богатите членове на
общността [7, 8, 22]. Други отхвърлят хипотезата, тъй като използват средния доход в общ-
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ността като измерител за относителния доход
[11].
В последствие Wilkinson разширява своята
хипотеза за относителния доход в хипотеза за
неравенствата в дохода [7, 8, 22], която предполага, че неравномерното разпределение на
доходите има негативен ефект върху здравето.
Това става посредством три основни механизма: 1) в страните с големи неравенства има пониско равнище на социален капитал и взаимно
доверие и съответно социалната интеракцията
и кохезията в обществото е по-малка; (2) поради
по-ниското равнище на социална кохезия престъпността и травматизмът са по-високи, което
оказва директно влияние върху здравето на
хората; (3) обществата с големи неравенства по
правило са по-разделени и като цяло в тях може
да се отделят по-малко ресурси за различни
социални и здравни дейности.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Заключение
Можем да твърдим, че причините за здравните неравенства са комплексни и се дължат на
широк кръг от фактори, измежду които найзначими са социалните детерминанти, включващи:
- условия на живот (жилищно настаняване,
околна среда);
- здравно поведение (тютюнопушене, употреба на алкохол, физическа активност),
които от своя страна са повлияни от социо-икономическите и културните фактори;
- заетост, професия и условия на труд;
- разполагаем доход;
- образование;
- достъп до социални и здравни услуги,
включително здравна промоция и профилактика на здравето.
Или една част от здравните неравенства съществува обективно и не може да бъде премахната, тя е естествено заложена в детерминантите на здравето, но друга част от тях се свързва
с неравнопоставеността, предизвикана от фактори и причини, дължащи се на самото развитие
на обществото. От тази гледна точка някои
здравни неравенства са следствие от неравнопоставеността в здравеопазването. Неравенствата в здравното състояние са много по-широка
концепция, резултат от различни фактори, част
от които не могат да бъдат премахнати или компенсирани.
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15.
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17.
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HEALTH INEQUALITIES IN THE SOCIETY – MAIN FACTORS AND DETERMINANTS
Maria Rohova
Medical University, Varna, Bulgaria
Abstract
In the recent years, many studies tried to explain the main reasons for the existing of health inequalities and to proof
that certain factors may be considered as determinants of such disparities in health status. The article analyzes the different determinants of health inequalities, putting the accent on the socio-economic differences. The income is usually
considered as significant factor of the socio-economic health inequalities. From this point of view there are two opposite
theories – the absolute income hypothesis and the relative income hypothesis. The three main approaches are also
analyzed – material, cultural-behavioural and psycho-social, as well as the joining mechanism and processes.
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Резюме
Ангажирането на младежите в обществено-икономическия и културен живот на своето населено място е найважното условие за пълноценното им участие във взимането на решения и в други области, които ги засягат
непосредствено, на ниво местна власт. Това е необходимо условие за включването им в общественоикономическия живот на страната. Ангажираността на младите хора в посочените области е израз на желанието
им да общуват заедно и по-пълноценно в своя квартал, община, регион и на национално ниво и да имат решаваща роля в социалните промени. Моето убеждение е, че като най-непосредствена до тях, местната власт трябва да им помага в най-голяма степен за тяхната адекватна социална и културна реализация и интеграция независимо от тяхната етническа, религиозна или политическа принадлежност. Нашето достойно съществуване в
Обединена Европа не е възможно без създаването на условия, в които младите хора да изразят своите компетенции, знания, способности и умения. По-широкото интегриране на младежта в обществения живот на общините е основна необходимост именно с оглед на това, че в момента много млади хора са останали в периферията
на културния и обществения живот. Тези цели могат да бъдат реализирани чрез образование на младите хора за
придобиване на една специфична компетентност – гражданско поведение. Неговата устойчивост се постига чрез
гражданско образование. То може да се определи като набор от социални знания, умения, компетентности, ценности, отношения и демократична култура, необходими на отделната личност за интегриране в социалните
структури и активно участие в обществения живот.
Ключови думи: политики, гражданско образование, екипи, програми, устойчивост.
Key words: policies, civic education, teams, programs, resistance.
JEL: I25.

-

да окуражават младите хора да вземат
активно участие в засилване ролята на
гражданското общество на местно, регионално и национално ниво;
- да подпомагат младежката политика в
общината, като специално наблягат на
изричното участие на младите хора;
- развиване на културен диалог и толерантност с различните;
- образование в посока защитата на правата на човека, запазването на човешкото достойнство и социалното разбирателство;
- активно участие в демократизиране на
въпросите относно гражданското поведение;
- подкрепа при определяне посоките на
развитие на младежката политика в общината и региона.
Тези приоритети се постигат посредством
широк кръг дейности – курсове за обучение,
езикови курсове, семинари, младежки симпозиуми, срещи на експерти, публикации и др.
По конкретно тези политики са:
а) Формиране и изграждане на екипи - какво е
екип? Екипът не е просто съвкупност от хора
(служители, колеги, партньори), които работят заедно. Например хората, които работят
в един отдел или дори в една стая не са за-

Увод
Засилването на участието на младите хора в
различни аспекти на обществения живот е в
зависимост от разпространяването на знания,
информация и усвояването на умения, целящи
развитие на общественото съзнание, повишаване на обществената нетърпимост към нередностите и осигуряване на максимална публична
подкрепа за действия, насочени към реализация
на разнородни политики за постигане на целите.
Тук ще формулирам конкретни и дългосрочни
политики, прилагането на които ще позволи на
младите хора да участват реално в общественоикономическия живот на населеното място, с
което ще помогнат за формиране на гражданско
общество и съзнание. За целта те могат да се
сдружават в младежки организации – напр. неправителствени организации (НПО). За улеснение, в текста на статията ще ги наричам „Младежки сдружения”. Устойчивост на тези Сдружения може да се постигне чрез продължителна
работа и всеотдайност.
1. Формиране на политики
1.1. Видове политики
Политиките, които ще помогнат на младите
хора да участват трайно в общественоикономическия живот на страната, трябва да
преследват следните основни цели:
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дължително екип. Напълно е възможно тези
хора да не дават никакви допълнителни
ползи под формата на увеличена производителност, изобретателност, качество или
бързина на работа. Ето защо, не всяка група
от хора е екип. Една група от хора наричаме
„екип” само тогава, когато са налице две характеристики на тази група:
- обща цел;
- взаимна зависимост между хората при
изпълнение техните работни задачи.
б) Укрепване и разширяване на организационните структури на младежките организации
– продължаване процеса на изграждане и
укрепване на структурите на младежките организации, с цел максимално присъствие и
участие на младите хора в обществения и
организационен живот на местно, регионално и национално равнище - активно включване в провежданите в страната местни избори, парламентарни избори, президентски
избори и избори за Европейски парламент.
Създаване на реални условия и възможности за участие на младите хора на възраст
между 18 и 25 години, включително академичната младеж в дейността на младежките
организации.
в) Формиране и реализиране на политика на
взаимодействие със сродни младежки организации от други страни – осигуряване на
членство в Европейски международни организации за сътрудничество и обмяна на
опит с всички младежки организации с цел
осъществяване на съвместни международни
инициативи; взаимодействие неправителствени младежки организации в страната за
съвместни дейности по определени проблеми; активно взаимодействие с национални и
международни фондации и други донори за
реализиране на съвместни проекти за финансиране на образователни и други младежки прояви.
г) Стимулиране на младежката инициативност
- в съответствие с принципите, залегнали в
Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и региона,
младежките организации могат да работят
за постигането на следните приоритетни цели:
- политика на насърчаване на заетостта и
прилагане на нови форми за решаване
на проблема с младежката безработица
чрез прилагане на преференциални условия за кредитиране, данъчни облекчения и др.;

-

ангажиране на всички държавни институции за активно участие на младежите
в обществения живот;
- повишаване на конкурентоспособността
на младите хора в сферата на образованието, културата, спорта, екологията,
земеделието, информационните технологии, туризма и др.;
- осигуряване на възможности за социална и икономическа интеграция на младите хора, живеещи в селските и райони и
младежите в неравностойно положение;
- повишаване на качеството на общото и
професионално образование в съответствие с европейските стандарти, разширяване на чуждо езиковото обучение и
придобиване на компютърна грамотност;
- политика на мобилност като средство за
постигане на регионално икономическо
равновесие;
- подпомагане на всички форми на сдружаване на младите хора с цел прилагането на младежка политика в областта
на спорта, културата, свободното време,
младежкия обмен и социалната сфера;
- популяризиране
на
етнокултурната
идентичност на региона в страната и
Обединена Европа.
д) Програма за информационно-консултантски
центрове - с оглед на членството на Република България в Европейския съюз:
- засилване дейността на Сдруженията за
младежки инициативи по разработване и
реализиране на проекти по действащи
национални и европейски програми, и
процеса на структурирането им;
- иницииране, организиране и провеждане
съвместно с сродни младежки организации, представителите в законодателната, централната и местната изпълнителни
власти
на
информационноразяснителна дейност относно европейските изисквания;
- разкриване
на
информационноконсултантски центрове към Сдруженията, които да обслужват младите хора и
да ги снабдяват с информация по широк
кръг от въпроси - свободно време, спорт,
култура, временна работа, професионална ориентация, младежки сдружения
и др.
С реализирането на тези политики младите
хора по места ще намерят своето достойно място в гражданското общество и ще се превърнат
в пълноправни граждани на обединена Европа.
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цел да подобри обществения достъп до информация и консултации за:
финансиращи програми на национално и
европейско ниво в областта на образованието, обучението, работа и свободно
време на младите хора;
контакти на организации и институции,
имащи отношение към упоменатите обществени сфери;
предоставяне на достъп до библиотечните ресурси, свързани с политиката на
Европейския съюз, наличните програми
в рамките на ЕС и всички теми, свързани
с младежта.
д) Обучителна програма за планиране на кариерата и личностно развитие – така ще се
повишат знанията и подпомогне формирането на умения за професионално изграждане, личностно развитие и реализация на
младите хора. Например, обученията да са
по темите: планиране на кариерата и реализация на призванието; емоционална интелигентност и социална компетентност; ценностите в моя живот; комуникативни умения и
работа в екип; лидерство и разрешаване на
конфликти; гражданско участие и участие на
младите хора в обществения живот; местно
самоуправление и участие на младите хора
в процеса на вземане на решения; общуване и лобиране; изработване и управление
на проекти и др.
е) Подпомагане участието на младите хора в
политиките, които ги засягат – чрез тематични обучителни семинари младежите ще
придобият знания за същността на местното
самоуправление и възможностите за участие при формиране на местните политики.
За да бъдат провеждани секторните политики, Сдруженията поемат задължението да
изграждат подходящи структури и да приемат спогодби, позволяващи участието на
младите хора в решенията и дебатите, които ги засягат. Тези структури имат различни
форми, в зависимост от нивото, на което са
създадени. Те създадат условия за действителен диалог и партньорство между младите хора и местните и регионални власти, като дават възможност на младите хора и техните представители да бъдат пълноправни
участници в политиките, които ги засягат.
Такива структури по правило трябва да бъдат представителни и постоянни и да се занимават с всички въпроси, към които младите хора проявяват интерес. В допълнение на
това може да се предвиди и създаването на
специална структура за обсъждане или
действие по даден проблем. В определени
случаи може да е подходящо съчетаването

1.2. Дефинирани групи услуги, които да бъдат
предоставяни от Сдруженията
Изцяло в духа на Европейската харта за
участието на младите хора в живота на общините и регионите този доклад има за цел да улесни участието на младите хора в живота на общината и региона и да им предостави конкретни
услуги при формиране на умения за участие в
реализирането на местната и регионална политика. Тези услуги са в следните области:
а) Свободното време и социално-културната
дейност на младите хора – предоставяне на
конкретни мерки за рационално използване
на свободното време и осигуряване на условия, даващи възможност на младите хора
да се образоват и развиват; задоволяване
на духовните и културните им потребности.
Това ще позволи да се създадат условия за
активно участие на младежките структури в
обществено-икономическия живот на общината, региона, страната. За постигане на устойчивост Сдруженията трябва да планират
мероприятия за реализиране на младежки
програми и изяви в рамките на културната,
образователната, спортната, социалната и
други целеви програми по места.
б) Насърчаване на трудовата заетост и повишаване на компетенциите на младите хора
в определени области, като икономика, агробизнес, комуникации и др. - подкрепа на
младите хора да осъществяват професионалните си стремежи чрез партньорства,
обучения, програми за финансиране на
младежки инициативи и проекти.
в) Опазване на околната среда и културното
наследство – предоставяне на услуги за
формиране на екипи от млади хора на местно ниво, които планират и реализират различни младежки инициативи и проекти от
местно, национално и международно значение в различни сфери на обществения живот: гражданско участие, екология, превенция на наркомании и СПИН, социална интеграция и реализация, културно наследство
и традиции, междукултурен обмен, мобилност и др.
г) Предоставяне на услуги, целящи използване
мобилността на младите хора, като инструмент за постигане на по-добър регионален и
икономически баланс - чрез предоставените
услуги по това направление ще се стимулира активното участие на младите хора в обществения живот, в местното самоуправление и ефективно участие в европейските
младежки програми. Запознаване на младите хора с ЕВРОДЕСК (информационна мрежа на Европейската комисия), която има за
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на различни форми за постигане на диалог и
сътрудничество.
ж) Подпомагане изграждането на младежки
съвети, младежки парламенти, младежки
форуми – тези форми позволяват ефективно участие на младите хора в работата на
местните и регионални власти при решаване на проблемите на младите хора на местно и регионално ниво, насочени към социалните и културни промени, които се случват в тяхната общност и изискват постоянни
представителни структури като младежки
съвет, младежки парламент или младежки
форум. Такава структура може да бъде съставена чрез избори или чрез назначаване от
младежките организации на доброволни начала. Младите хора ще бъдат подпомогнати
да поемат пряка отговорност за проекти и да
играят активна роля в политиките, свързани
с тях. Тези структури ще осигурят физическата рамка за свободното изразяване на
младите хора по проблеми, които ги засягат,
и по специално що се отнася до поставянето
на тези проблеми пред властите и възможността да им се дават предложения.
С предоставянето на изброените услуги на
младежките организации се дава възможност на
младите хора да говорят и действат по проблемите, които ги засягат и които им предоставят
възможност за пълноценен и пълноправен обществен живот. Тези услуги ще им предоставят
обучение в гражданско поведение и активно
участие в управлението на обществените дела,
ще насърчат способностите им за учене и упражняване на принципите на демократичното
гражданство. Особено за тези млади хора, които
са инициатори на проекти и диалог с властите,
тези услуги ще им предоставят форум за обучение в демократично лидерство. За да функционират ефективно, младежките организации ще
се нуждаят от ресурси и подкрепа. За тази цел
местните и регионални власти също трябва да
окажат съдействие на тези младите хора за
тяхната безпроблемна и ефективна работа.
Постигайки тези цели, ще се помогне за
формиране на младия човек като личност и
европейски гражданин в следните посоки:
- автономна, свободна личност, способност да поеме отговорност за себе си и
за другите;
- познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;
- съзнава духовното си единство с българския народ и с европейските народи;
- има осъзнати отношения с държавата и с
обществото;
- владее механизмите за конструктивно
участие и промяна;

разбира мястото на България в глобалното развитие, общочовешките ценности
и в световната култура;
- ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се
съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.
Тези цели могат да бъдат реализирани чрез
образование на младите хора за придобиване
на една специфична компетентност – гражданско поведение. Това може да се постигне чрез
гражданско образование - инструмент на формиране на бъдещите европейски граждани.
Гражданското образование може да се определи като набор от социални знания, умения,
компетентности, ценности, отношения и
демократична култура, необходими на отделната личност за интегриране в социалните
структури и активно участие в обществения
живот.
-

2. Перспективи пред гражданското образование
2.1. Гражданско образование
В широкия смисъл на думата гражданското
образование или образованието за демократично гражданство, обхваща нов кръг образователни практики - образование за права на човека,
екологично образование, образование за мир,
умения за мирно решаване на конфликти, за
общуване, здравното образование като поемане
на отговорност за собственото здраве.
Чрез образование в тази област младият човек следва да получи представа за целостта на
социалния живот, за взаимната връзка между
явленията. Затова и програмата по гражданско
образование трябва да обхваща основни социални теми и въпроси в тяхната взаимовръзка и
да дава цялостна социална перспектива пред
младия човек, изградена върху правата на човека, механизмите на развитие на съвременната демокрация, развитието на света в различните социални области, глобалните проблеми,
както и проблемите на собствената страна и
местната общност.
Гражданството обаче има конкретни измерения. Затова ще се опитвам да представя компетентния гражданин в четири насоки:
- Политическото гражданство се отнася до
правата и задълженията по отношение
на политическата система и закона;
- Културното гражданство се свързва с
осъзнаването на културното наследство,
включително уважение към културните
различия
- Социалното гражданство се отнася до
връзките между индивидите в общество-
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то, които изискват вярност и солидарност;
- Икономическото гражданство включва
отношението на индивида към работния
и потребителския пазар и правото на заетост и на минимална работна заплата.
Тук ще се спра по-подробно на необходимостта от гражданско образование на младите
хора.

разработени стратегии и нееднакво разпространение на теоретичните и практически новости и резултати от проучвания).
- Недостиг на треньори/посредници, треньори на преподаватели и администратори за училищни и извънучилищни програми и дейности, които се свързват с
придобиването на нови форми на знание
и умения за качествено преподаване и
придобиване на знания по гражданско
образование.
- Недостатъчна финансова помощ за разработка и приложение на новаторски
програми и ресурси за преподаване и
придобиване на знания в променящата
се демократична среда.
- Гражданското образование не се реализира чрез „Учене по книга”, то има за цел
да развие описателно познание и познавателни умения.
В бъдеще може да очакваме, че традиционните технологии ще изгубят доминиращото си
значение за тази област. В условията на глобални възможности за обучение пространствените и времевите ограничения на практика ще
изчезнат. Подходите, ориентирани към конкретни проблеми и проекти, ще бъдат предпочитани,
а това ще доведе до нови методологични и дидактични форми в гражданското образование.
Перспективите за развитие на гражданското
образование у нас зависят твърде много от характера на образователните промени, от това
дали ще бъде направен опит за образователна
реформа. Без солидни основания в променящата се образователна система гражданското образование ще продължава да бъде неясно
приспособление в образователното ни пространство, а не двигател и модел на промените.
Основните дейности за развитие на гражданското образование могат да бъдат в няколко
приоритетни области:
1. Създаване на национална стратегия за
гражданско образование, в която не само
да бъде формулирано бъдещото развитие, но и да се постулира мястото на
гражданското образование в системата
за образование за цял живот, мястото му
в училище, взаимоотношенията с обществената среда, ролята на обществото.
2. Разработване на държавни образователни изисквания, които ще дадат нормативна основа за гражданското образование.
Утвърждаването на предмет гражданско
образование за степен „бакалавър” на
висше образование ще развие у младите
хора поведение на общуване и взаимодействия.

2.2. Европейски и български перспективи пред
гражданското образование [1]
Крайно наложително е у нас да се въведе
във висшите училища гражданското образование като учебен предмет – за формиране на
умения, знания и компетентности за гражданското общество, за ролята на гражданското образование като образователна политика, за формиране на ценностна система в унисон с обществените правила и норми, за законите и правилата на демокрацията като норма на поведение.
Разбира се, централната роля се определя
на училището като институция за осъществяване на гражданското образование. Първостепенно внимание трябва да се отдели на училищната атмосфера и етика, включително и на нормите на поведение, отношенията, вярванията и
дейностите, които подхранват индивидуалното
достойнство; на разширяване участието и отговорността; минимизиране на скритата учебна
програма и улесняване на демократичните отношения между преподавател-студент, студентадминистрация, преподавател-администрация.
Приоритетно е партньорството между висшите училища и другите образователни и не образователни институции на национално и международно равнище, включително изследователски центрове, неправителствени организации,
професионални и местни асоциации, търговски
сдружения, средства за масова информация.
Училището на гражданското образование се
превръща за младите хора в институция, основана на ученето - действие и взаимодействие, и
на принципите на:
- участие и посредничество;
- сътрудничество и споделяне;
- разисквания и преговори;
- създаване, разрушаване и възстановяване;
- въображение и предвиждане.
Съществуват естествено и сериозни препятствия за утвърждаването на гражданското образование, като:
- Недостатъчно развитие и практическа
ориентация относно обучението (придобиване на знания в процеса на гражданското образование, основано на систематично наблюдение и проучване, недобре
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3. Разработване на програма, която да залегне задължително в учебните планове
на висшите училища.
4. Засилване, структуриране и планиране
на международното сътрудничество - като взаимодействие между изследователи, съгласуване на национални програми,
обмен на преподаватели и на студенти.
5. Координиране на усилията в гражданското образование с неправителствените организации и гражданското общество.

дължават да са неосъществената необходимост
на българското образование. То все още е реална възможност за отваряне на изолираната
образователна система към обществеността,
към местната общност, към Европа и света, така
както никоя друга предметна област.
Въвеждането на гражданското образование е
възможност за осъвременяване на системата на
формално образование - с новите методологии,
с практическия елемент, с диалогичността, с
конкретната насоченост, с изискванията към
преподаватели и студенти.

Изводи и препоръки
Само целенасочена политика и координирани обществени усилия ще могат да направят
гражданското образование част от образователното всекидневие и действителен двигател
на преобразованията и реформите, които про-
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ТYPES OF POLICIES FOR PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE IN SOCIETY AND
ECONOMIC LIFE AND THEIR DURABILITY
Lalka Borisova
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
Abstract
Engaging young people in social and economic and cultural life of their village is the most important condition for their
full participation in decision-making and in other areas that affect them directly, at local government level. This is a prerequisite for their inclusion in social and economic life of the country. Youth involvement in these areas is an expression
of their desire to communicate with and more fully in their neighbourhood, community, region and national level and have
a crucial role in social change. My belief is that most close to them, the local authority must help their utmost for their
adequate social and cultural fulfilment and integration regardless of their ethnic, religious or political affiliation. Our dignified existence in a united Europe is impossible without the creation of conditions in which young people can express their
skills, knowledge, abilities and skills. More extensive integration of youth in public life is a basic necessity municipalities,
notably on that now many young people are left on the margins of culture and society. These objectives can be achieved
through education of young people acquire a specific competencies - citizenship. Its stability is achieved through public
education. It can be defined as a set of social knowledge, skills, competencies, values, attitudes and democratic culture
necessary for the individual to integrate into social structures and active participation in public life.
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УРБАНИЗАЦИЯ И ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ – ДВУПОЛЮСНИЯТ ДЕМОГРАФСКИ МОДЕЛ
НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Антоанета Йорданова, Райна Димитрова
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Тревожните демографски тенденции у нас, като отрицателен прираст, застаряване на населението и депопулация, оформят все по-неблагоприятни съотношения между възрастовите групи на населението. В настоящата
статия фокусът е поставен върху обезлюдяването на селските райони на Област Кюстендил и отражението му
върху състоянието на трудовия пазар. Целта на проучването е да се определи групата на селата в Кюстендилско, характеризиращи се с най-неблагоприятен потенциал от трудови ресурси, на база възрастовата структура
на населението.
Ключови думи: урбанизация, обезлюдяване, трудов пазар, възрастова структура.
Key words: urbanization, depopulation, labor market, age structure.
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към 2011 г. на територията на областта живее
1,9% от населението на страната, характеризиращо се с коефициент на естествен прираст от 10,8‰, при средно за страната -5,1‰ [1]. За
пръв път отрицателната тенденция в естествения прираст за региона, се наблюдава в периода 1946-1965 г., когато общият демографски
фон у нас се характеризира с положителни нива
на естествен прираст. Към настоящия момент
Кюстендил се нарежда в първата петица на
областите с най-неблагоприятно демографско
развитие наред с Видин, Габрово, Ловеч и Монтана.
Урбанизацията на населението в България
стартира в следвоенните години на миналия
век, когато в селските райони започва национализация на икономическите ресурси. Това е
съпроводено с интензивен процес на индустриализация в градовете, концентрация на общественото производство и отлив на селско население към градовете. Кумулативното влияние на
тези фактори води до промяна в структурата на
населението по местоживеене и поставя селските райони в „изоставаща” позиция спрямо
развиващия се град.
На територията на Кюстендилска област за
началото на ХХІ век, процесът на урбанизация
се характеризира с положителна насоченост,
при относително постоянни темпове (фиг. 1).
Средногодишното нарастване на относителния
дял на градското население в областта е 0,3%
[9]. За времето между 2001 г. и 2011 г. коефициентът на урбанизация е нараснал от 66% на
68%. Характерно за региона е, че в чистия си
смисъл понятието урбанизационен център не
намира своя аналог в географския му обхват.
Дори областният град Кюстендил от години

Увод
Тенденциите в развитието на населението в
обособена географска територия, като основен
източник на трудови ресурси, определят рамките и потенциала на трудовия пазар за района.
Този потенциал зависи пряко от възрастовата,
икономическа, социална, културна, етническа,
образователна и квалификационна структура на
населението.
Демографските процеси в нашата страна,
чиято отрицателна насоченост е постоянна тенденция от десетилетия насам, промениха структурата на населението и доведоха до забавени
темпове на възпроизводство. Това изправи трудовият пазар в България пред предизвикателството на намаляващ дял на населението в трудоспособна възраст, наред с повишаване броя
на възрастните лица.
Целта на настоящето изследване е да се определи групата на селата в Област Кюстендил,
характеризиращи се с понижен потенциал от
трудови ресурси, поради влошена възрастова
структура на населението. Проучването е осъществено по данни на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване на населението през 2011 г. [6]. Развитието
на процесите в динамика е проследено в
периода между 2001 г. и 2011 г.
1. Интензивност на демографските процеси в
Област Кюстендил
Област Кюстендил е разположена в югозападната част на България и заема 2,7% от територията й. В състава си включва 180 населени
места, от които 7 града и 173 села разпределени в 9 общини – Бобов дол, Бобошево, Дупница,
Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно. По данни на НСИ [7]
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поддържа отрицателни нива на естествен и
механичен прираст.

Източник: Население към 31.12.2012 г. по области, общини, местоживеене и пол. НСИ.
* Представените статистически данни за Кюстендилска
област са за периода 2004-2011 г., защото това е найранната година, за която е налична информация за броя на
селското население по населени места на електронната
страница на НСИ.

Източник: НСИ. Регионални профили. Показатели за
развитие – Демография. [www.regionalprofiles.bg/var/docs/
Data-Tables/demogra-phy_2013.xlsx].

Фиг. 1. Относителен дял на населението в градовете в Област Кюстендил

Фиг. 2. Изменение в броя на населението в селата
на Област Кюстендил по общини (2004- 2011г.)

Изчислен към 2011 г. темпът на намаляване
на населението в градовете е -5,5‰, при -22,3‰
за селата. Селското население в района е намаляло с 12 646 души за времето от 2001 до
2011 г. [7]. По данни за 2004-2011 г. динамиката
в броя на населението в селата е представено
във фиг. 2. От графиката става видно, че найосезаемо намаляват живеещите в селата на
общините Трекляно, Рила, Невестино, Бобов
дол и Кюстендил. Относително по-малък е темпът на намаляване на селското население в
останалите четири общини.
Общо за годините от 2001 до 2011 г. населението на областта (градско и селско) е намаляло с 25 848 души. Като най-голям е процентът
на обезлюдяване за общините Невестино и
Трекляно, съответно 37% и 45%, а най-слабо
изразено е то в община Дупница – около 13%.
Наред с процесите на естествено движение
върху териториалното разпределение на населението влияние оказва и механичното движение. Като резултат на общото им действие се
оформя съответната възрастова структура на
населението по места, която определя потенциала от трудови ресурси. Според изследване на
К. Маринова-Борисова [2] през следващите две
десетилетия в национален мащаб вътрешната
миграция ще играе главна роля в демографското развитие и по-специално - равнището на нетна миграция в трудоспособните възрастови групи.

През 2011 г. [8] 1,4 % от населението в Кюстендилска област е променило местоживеенето
си, което представлява 1,27% от населението,
живеещо в градовете и 1,75% от живеещите в
селата на областта. Механичният прираст за
2011 г. в абсолютна стойност отразява намаляване на населението в Кюстендилско с 631 души.
Представена моментно „миграционната картина” на района не изглежда толкова тревожна,
но в по-продължителен период (2001-2011 г.)
статистиката отчита вътрешна миграция, която
стопява жителите в района с 4 198 души (изчислено към 2011 г. това са 3,07% от живеещите в
района).
Териториалната миграция в областта е присъща предимно на населението намиращо се в
трудоспособна възраст (тенденция характерна
за страната). По данни на националната статистика [3] за разглеждания период мигриралите
лица, обособени в 18 възрастови интервала са
представени във фиг. 3. Групирани по трудоспособна възраст те формират следното процентно
съотношение:
- подтрудоспособни – 7%;
- трудоспособни – 80%;
- надтрудоспособни – 13%.
В групата на трудоспособните най-голяма
мобилност се отчита сред лицата на възраст
между 20-39 години и по-малка при лицата между 40-59 години.
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Източник: НСИ. Миграция през периода 2001 - 2011 по пол
и възраст. Област: Кюстендил. [http://censusresults.nsi.bg/
Census/Reports/2/2/R12.aspx?OBL=KNL].

Източник: НСИ. 2011. Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол. Област: Кюстендил. [http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R3.aspx?
OBL=KNL].

Фиг. 3. Мигрирали лица по възрастови групи област Кюстендил (2001-2011 г.)

Фиг. 5. Структура на населението според трудоспособността в градовете и селата на област Кюстендил

Нивата на вътрешната миграция за територията на областта, сравнени с влиянието на
отрицателния естествен прираст в годините
имат по-слабо изразен ефект в определянето
демографския фон. За разглеждания период
механичният прираст не изпреварва естествения прираст на населението (фиг. 4). Той се
движи в границите от 10% (2007) до 43% (2010)
спрямо сумарното влияние на двата фактора.

Намаляващият дял на младото спрямо нарастващият дял на възрастното население в
селата на областта е едновременно следствие
и причина за забавен режим на възпроизводство на населението в селските райони спрямо
този в градовете. Очакванията за развитието на
неурбанизираните територии в областта не са
оптимистични при отчетени от националната
статистика нива от 40% население на възраст
над 64 г.
2. Методология на изследването
Оценката на диференциацията в демографската структура между градовете и селата е направена
въз
основа
изчисляване
на
показателите:
- процент на нетрудоспособно население–
отношението
между
лицата
в
нетрудоспосона възраст, спрямо общия
брой жители за съответното населено
място, изразено в процент;
- коефициент на демографско заместване
(КДЗ) - отношението между лицата
излизащи от пазара на труда на възрст
между 60-64 г. към лицата, влизащи на
пазара - 15-19 годишни;
- коефициент на възрастова зависимост
(КВЗ) – съотношението между групата на
лицата над 64 години към лицата от 0-15
години.
За целите на проучването териториалните
единици в областта са разделени в три групи –
градове, села и обезлюдяващи населени места.
За анализ на данните в първите две групи е
използван таксономичният метод [10], при който
изследваните обекти се представят като точки в
пространството и се оценяват на база разстоя-

Източник: НСИ. Регионални профили. Показатели за
развитие.
[www.regionalprofiles.bg/var/docs/Data-Tables/
demogra-phy_2013.xlsx].

Фиг. 4. Коефициенти на естествен и механичен
прираст за Област Кюстендил (2001-2011)

Посоката на демографските процеси и кумулативното им влияние допринасят за задълбочаващите се с времето нестабилни съотношения между възрастовите групи на населението в
областта и влошаване на показателите за демографско натоварване. Структурните разлики
между града и селото, представени във фиг. 5,
ясно отразяват различията в трудовия потенциал на населението.
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се подрежда областният град Кюстендил,
следван от Дупница. Различието между
общински центрове, оценено с разликата
dmax  dmin е 0,4027. Разликата в интегралните
оценки между градовете Кюстендил и Бобошево
е 0,2494. Тя отразява диференциацията в
моментното демографско състояние между найголемия и най-малкия град на областта.

нието им спрямо избран еталон. При разглеждането на обектите (в случая населените места)
стойността на j -я показател и i -я обект е означена с Xij . Аналитично методът се представя
така:
X ij  X j
,
(1)
Z ij 
j
където:

Табл. 1. Градовете в област Кюстендил по
интегрална оценка
Население Интегрална
Населено място
оценка - di
за 2011г.

m

X

ij

i 1

Xj 

m

1
m

j 

m



;

(2)

( Xij  X j )2 .

(3)

гр. Бобов дол
гр. Кюстендил
гр. Дупница
гр. Сапарева баня
гр. Рила
гр. Кочериново
гр. Бобошево

i 1

Формулират се две подмножества – на задържащи и стимулиращи показатели, за всяко
от които се определя еталон.
(4)
Z0 j  max Zij за j  J1 ,
Z0 j  min Zij за j  J 2 .

n

 (Z

 Z 0 j )2

j

(6)

j 1

Въз основа на тези разстояния, таксономичния измерител се определя от отношението:
C
di  i0 ,
(7)
C0
където:
(8)
C0  C0  2S 0 ;
1
C0 
m

S0 

Табл. 2. Селата в област Кюстендил по интегрална
оценка
Население Интегрална
Населено място
оценка - di
за 2011г.

m

C

i0

;

(9)

i 1

1
m

m

 (C

i0

 C0 )2 .

0,0000
0,1533
0,1563
0,2044
0,2738
0,2984
0,4027

3.2. Села
Най-добри показатели имат селата с помногобройно население, по-близко разположени
до
трите
големи
града
на
областта.
Относително най-високи резултати имат селата
в община Дупница (7 от тях са в началото на
ранжирането) и 5 села в Кюстендилска община.
Последни в подреждането в настоящето
изследване са територии с по-малобройно
население (табл. 2). Разликата dmax  dmin за
селата е 4,4576. Това е показател за
многократно по-голяма диференциация в
демографските
съотношения
между
териториалните единици в селските райони.

(5)

Разстоянието между единицата и еталона се
определя посредством формулата:
Ci0 

5737
44532
33519
3814
2368
2362
1221

с. Самораново
общ. Дупница
с. Яхиново
общ. Дупница
с. Бистрица
общ. Дупница
с. Джерман
общ. Дупница
с. Овчарци
общ. Сапарева баня
с. Крайници
общ. Дупница
............................
с. Фролош
общ. Кочериново
с. Долна гращица
общ. Кюстендил
с. Тишаново
общ. Невестино

(10)

i 1

В
третата
група
населени
места
статистически анализ на структурата не е
направен, поради невъзможност за изчисляване
на показателите КДЗ и КВЗ. Причина за това е
липсата на представители в групата от 0-19
годишни.
3. Резултати от анализа
3.1. Градове
След изчисляване на показателите и
определяне средна стойност на отклонението,
като населено място с най-добри резултати за
2011г. се откроява гр. Бобов дол (табл. 1). Втори
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1752

0,1113

2026

0,1528

1580

0,1708

1288

0,1853

1079

0,1884

1954

0,3024

………….

…………

153

1,8022

389

1,9559

68

2,3072
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(продължение)
с. Еремия
общ. Невестино
с. Смочево
общ. Рила

157

3,8663

220

4,5689

Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сап. баня
Трекляно

3.3. Обезлюдяващи населени места
Общо 74 (43%) от селата в района попадат в
групата на населените места с лоши
демографски показатели. В географски план те
се намират най-често в пограничните и планински райони на областта с надморска височина
около и над 700 метра, по-отдалечени са от
урбанизираните райони. Най-голям е техният
дял в община Трекляно, където от 19 населени
места 12 са с преобладаващо възрастно
население. Средно около 74% от населението в
тях е на възраст над 64 години, при средно за
страната 22,8%, а население в групата 0-19
годишни липсва. Следва община Бобошево (с
център град Бобошево - един от десетте наймалки града в страната) с 7 от общо 11 села, в
които населението над 64 години е 76%. В
останалите
общини
териториите
с
преобладаващо възрастно население, без
представители в групата до 15 години са
разпределени, както следва: Бобов дол – 5;
Дупница – 5, Кочериново – 3; Кюстенидл – 33;
Невестино – 9; Сапарева баня – 0; Рила – 0.
Приложената карта на района (фиг. 4.)
представя
част
от
тези
теритоии
по
географското им местоположение.

8
2
14
1
2
3
2

2
2
13
3
0
0
3

(продължение)
1
5
3
3
10
33
10
9
1
0
0
0
2
12

Селата в първа група са тези, с най-добри
показатели за КДЗ и КВЗ. Във втора група са
посочени териториите, чиито показатели са с
относително високи стойности, очертаващи отрицателни тенденции във възпроизводството на
населението. В третата група са обобщени населените места, с изключително високи нива на
показателите, следствие неблагоприятно възрастово съотношение на населението. Характерно за тях е, че при запазване на тенденцията
в бъдеще, те ще преминат в групата на обезлюдяващите населените места. Към момента те не
попадат в нея поради факта, че в интервала от
0 до 19 годишни има представители, което позволява изчисляване на показателите КДЗ и КВЗ.
Но населението в тази възрастова група към
2011 г. е с много малка численост.
Следвайки логиката на казаното до тук, може
да се предположи, че най-застрашени от обезлюдяване и негативна демографска динамика
продължават да са селата в общините Трекляно
и Невестино, Бобошево и Кюстендил. Потенциалът им от трудови ресурси е изчерпан, поради
забавен режим на възпроизводство на населението. Най-слабо развитие отрицателната тенденция има в селата на Сапарева баня, Дупница и Бобов дол.
Изводи и заключения
- В Област Кюстендил ясно се забелязва
формирането на двуполюсен демографски модел, при който възрастовата структура на населението в градските райони
е в пъти по-благоприятна, отколкото в
селските.
- Демографските показатели в селата се
влошават пропорционално с намаляване
броя на населението в тях. Това е логично, тъй като при малък брой единици в
съвкупността и голям брой показатели за
групиране (в случая възраст по години)
разпределението им чисто статистически
е с по-голямо разсейване.
- Моментното демографско състояние в
173-те села, оценено с показателите –
процент нетрудоспособно население,
КДЗ и КВЗ позволява те да се обособят в
следните групи:

гр. Кюстендил

Фиг. 6. Карта на Област Кюстендил по места с найнестабилна демографска структура

На база изчислените интегрални оценки, селата в област Кюстендил са обособени в три
групи (табл. 3). В отделна група са представени
и селата от точка 3.3. на изследването.
Табл. 3. Селата в Област Кюстендил по общини,
групирани според интегрална оценка
Брой села
Обезл.
Община
І –ва
ІІ-ра
ІІІ-та
села
група
група
група
Бобов дол
3
5
5
5
Бобошево
1
3
0
7
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-

а) 36 населени места с относително
добри демографски показатели;
б) 31 населени места с високи стойности на показателите;
в) 32 населени места с дефицит на лица в групата 0-19 годишни;
г) 74 населени места без лица в групата
0-19 годишни.
Селата,
характеризиращи
се
с
преобладаващо възрастно население са
ситуирани предимно в пограничните и
планински райони на областта.

отражението му върху предлагането на работна сила (2005-2030). АИ „Марин Дринов. София. 2011. с. 153
3. Национален статистически институт. Миграция
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под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол. Област: Кюстендил - 2011.
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spx?OBL=KNL].
6. Национален статистически институт. Население
по области, общини, населени места и възраст
– 2011. [http://www.nsi.bg/bg/content/3078/].
7. Национален статистически институт. Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011.
[http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleas
es/Census2011final.pdf].
8. Национален статистически институт. Районите,
областите и общините в Република България 2011.
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профили. Показатели за развитие - 2013г.
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10. Янкова, Н. и кол. Териториални различия в България – тенденции, фактори и политики. АИ
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В заключение може да се обобщи, че тенденцията на „изоставащото село” в демографски план е валидна за границите на района. На
полето на трудовия пазар, тя се изразява в намаляване броя на населението в селата способно да взема участие на пазара на труда.
Тази неблагоприятна насока на развитие на
демографските процеси в областта очертава
разликите между урбанизираните и неурбанизирани територии още по-осезаемо.
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URBANIZATION AND DEPOPULATION - THE BIPOLAR DEMOGRAFIC MODEL OF
LABOR MARKET IN REGION OF KYUSTENDIL
Antoaneta Yordanova, Raina Dimitrova
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The disturbing demographic trends in our country, like the negative growth, aging and depopulation formed increasingly unfavourable ratio between the age groups of the population. In this article the focus is on the rural depopulation of
Kyustendil and its impact on labour market. The aim of this study is to determine the group of villages in Kyustendil characterized by worst-case potential labour resources, based on the age structure of the population.
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