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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear readers,
Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 48 volume (number 5/2014) 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 “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 find in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal “Management and Sustainable Development”.
In the same time we offer of all of you not only to read
published papers. You could send to our journal results of
your investigations, ideas and papers on the issues of
management and sustainable development.

Вие държите поредния 48-ми обем (брой 5/2014) 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
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
практики,
приемственост
и
иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за
моделиране на устойчивото развитие; да се отдели
повече внимание на студентските и докторантските
разработки; най-важните въпроси да се отделят и
обсъждат в по-подходяща форма – например поредица
от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела: 44ти, 45-ти, 46-ти, 47-ми, 48-ми и 49-ти обеми (съответно
1/2014, 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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ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПРИОРИТЕТИ НА
НОВАТА ИКОНОМИКА
Мая Цоклинова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Основна цел на научната статия е да анализира и дискутира новите идеи на устойчивото развитие и предимствата, които те предоставят за постигане на икономически растеж. Сблъсъкът между общоприетите доктрини на
класическата икономика и принципите на новата икономика стартира от появата на устойчивото развитие. Вниманието е фокусирано върху иновативната икономическа мисъл, която поставя икономическите агенти и тяхното
общо благосъстояние като основен приоритет за постигане. Направен е опит да се дефинира устойчивото развитие като развитие, което отговаря на потребностите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди. Прави се изводът, че новата икономика отразява нарастващото търсене в световен мащаб, акцентирайки върху действителността в настоящия икономически живот.
Като основни приоритети в нейната парадигма могат да бъдат посочени опазването на природата и ефективното
използване на нейните ресурси, поставяне на човека в центъра на икономическото мислене, постигане на устойчиво екологично развитие, еволюция на алтернативните модели на икономическо мислене, изграждане на международна екологично устойчива икономика, както и възстановяване ролята на политически и етични фактори в
икономическия живот.
Ключови думи: икономически растеж, алтернативни модели, устойчиво развитие, предимства.
Keywords: economic growth, alternative models, sustainable development, benefits.
JEL: H00.

общоприетите доктрини на класическата икономика и съсредоточава своето внимание върху
опазването на природата и ефективното използване на нейните ресурси, поставяне на човека
в центъра на икономическото мислене, постигане на устойчиво екологично развитие, еволюция
на алтернативните модели на икономическо
мислене, изграждане на международна екологично устойчива икономика, както и възстановяване ролята на политически и етични фактори в
икономическия живот.
Обект на изследване са съвременните принципи и механизми на новата икономика. Вниманието е фокусирано върху новата икономическа
мисъл, която поставя икономическите агенти и
тяхното общо благосъстояние като основен
приоритет за постигане.
Предмет на изследване са принципите на устойчивото развитие, което изгражда визията на
новата икономика, базирана на намаляване на
разходите. Това се явява реална възможност за
постигане на устойчив икономически растеж.

Увод
Конвенционалните икономически политики и
теории са създадени, за да измерват увеличаването на доходите - като индикатор за икономическия напредък (БВП на основа на националните сметки за приходи и разходи), като критерий за оценка на политиката (анализа разходи-ползи), както и за основа на покачването на
данъчните приходи. Новата икономика предлага
иновативни начини за измерване на икономическия напредък, алтернативни подходи за
оценка на вариантите на икономическата политика и нова база за данъчно облагане. По този
начин, преминаването към икономиката, базирана на устойчиво развитие, включва промяна в
стремежа към увеличаване ръста на доходите.
Възникват следните проблемни области:
- намиране и прилагане на подходящи
подходи за икономическо измерване,
счетоводство и анализ;
- изследване и анализиране на последиците от развитието на икономика, в която
намаляването на разходите става толкова важно (или по-важно), отколкото генерирането на доходи;
- синхронизиране и прилагане на възможните връзки между новите модели на устойчива икономика и новите модели в
областта на науката.
Основната цел на статията е да дискутира и
анализира появата на новата икономика, базирана на устойчивото развитие, която отхвърля

1. Измерване на икономическите показатели
От изключително значение е да се изберат
точните показатели, които да послужат като
основни елементи за достигане целите на анализа. Тъй като целта се измества към постигане
на устойчиво развитие, икономическите резултати и перспективи трябва да се измерват по
начини, различни от конвенционалните [2]. Новите подходи за измерване е необходимо да
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включват и специфични процедури по одитинг и
счетоводство на глобално, национално, локално, корпоративно и персонално ниво (ниво домакинство). Голяма част от действията за опазване на околната среда и спазване принципите
на икономическата устойчивост, вече са в ръцете на Европейския съюз.
На национално ниво, основният конвенционален индикатор на икономическия растеж е
Брутният вътрешен продукт (БВП), в който са
обобщени всички видове доходи. Той отразява
дали е подобрено благосъстоянието на обществото. В много от случаите това не е достатъчно.
Индексът за устойчиво икономическо благосъстояние (ISEW) разглежда БВП в малко поразлична структура - чрез изваждане на доходите от дейности, които намаляват благосъстоянието или явно не го подобряват, като тези,
водещи до изчерпване на невъзобновяеми ресурси. Данните за този индекс за Великобритания, публикуван неотдавна от „The New
Economics Foundation” показва, че въпреки увеличаването на БВП на глава от населението с
около една трета от 1979 г. насам, устойчивото
икономическо благосъстояние се е намалило с
една пета през същия период.
Съществуват два основни начина за справяне с неадекватността на БВП като политическа
цел и като мярка на националната икономическа
ефективност. Един от тях е да продължи да се
използва само един паричен агрегат. Налице се
появяват два сериозни проблема. Първо, не е
лесно да се представи съвкупността от доходи
като основа за настоящия национален доход.
Също така, не е лесно да се изчислят социалните и екологичните разходи и ползи, за да се
извадят или добавят в коригирания ISEW. Условните изчисления трябва да бъдат направени
и оценени имплицитно, ако изрично не е посочено друго.
Второ, индексът, който не е основан на парична база, може да осигури обективна мярка за
благосъстоянието, еднакво валидна за всички.
Определено количество пари имат различна
стойност за отделните социални групи. Едно и
също количество пари струва повече за победните, отколкото за по-богатите. Единичният
паричен индекс не може да покаже кой каква
полза получава. В повечето от случаите, това
винаги е въпрос на политика.
Другият подход е да се допълни БВП с набор
от социални и екологични показатели, които
пряко отразяват специфични и значими аспекти
на качеството на живот - продължителност на
живота, заболеваемост, качеството на въздуха и
водата, изкопаеми горива, емисии, както и задръстванията. Всеки индикатор може да се използва поотделно, за да се оценят тенденциите

в неговото развитие. С други думи, наборът от
показатели може да се превърне в единен индекс, като мярка за качеството на живот и устойчивото човешко развитие (или като „екологичен отпечатък”). Чрез използването на единен
съвкупен индекс (като Индекса на човешкото
развитие на ПРООН) може успешно да се сравни качеството на живот и степента на устойчивост на различни страни или местности и да се
покаже, как сегашното им качество на живот се
сравнява с това, което е било.
С течение на времето и появилият се стремеж към търсене на устойчиви политики трансформира значението на показателите и индексите от реалния живот, които определят целите
на националната политика, както и задачите,
поставени пред икономическата политика.
На местно ниво, разработването на индикатори за устойчиво развитие в отделните региони
е приоритет. Идеята е те да бъдат местен еквивалент на БВП. Но проблемът е, че еквиваленти
на БВП не съществуват на местно ниво. Много
организации, в това число и „The New Economics
Foundation”, помагат на местните власти, които
се занимават с разработване на локални индикатори за устойчиво развитие чрез процес на
демократично допитване.
На корпоративно ниво, целта за максимизиране на печалбата за акционерите е паралелна
на целта на обществената политика за растеж
на БВП. Социалното счетоводство и счетоводството по отношението на околната среда поставят нови ограничения върху максимизирането
на печалбата, дори могат да изместят печалбата като основна корпоративна цел. В този контекст, преструктурирането на данъчното облагане ще даде нов тласък за намаляване разходите на предприятията [3].
На ниво домакинство (персонално ниво),
разработването на специални индикатори за
устойчивост и методи за измерване на екологичния отпечатък на едно лице или домакинство, все още е необходимо да извърви дълъг
път.
2. Отвъд анализа разходи-ползи
Анализът разходи-ползи има по-ограничен
принос за политическите решения, в сравнение
с този, който конвенционалната икономика
предлага. Посредством изчисляването на разходите и ползите може успешно да се обясни
действието на някои от факторите, които имат
отношение към даден проблем. Но точно, както
парично базираният индекс не може да предостави обективна оценка за благосъстоянието,
така не може да бъде направено обективно изчисление на „истинските” разходи и ползи. Това
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е концептуална невъзможност, поради следните
причини:
- Всички релевантни разходи и ползи,
простиращи се в далечното бъдеще никога не могат да бъдат идентифицирани,
изчислени и одобрени.
- Разходите, измерени в парична стойност
за един човек винаги представляват чужда полза. Хората (и организациите) са
единствените единици, които плащат и
получават пари. Ако някой плаща за конкретни разходи, друг получава тези пари
като доходи.
- Преобладаващата структурата на цените
и разходите се повлиява по един или
друг начин от модела на държавно регулиране (държавно регулативната рамка),
данъчното облагане и публичните разходи, съществуващи към момента. Провеждането на макроикономическата политика се изразява в това, да покаже как
моделът (рамката) и следователно преобладаващата структура на разходите и
цените, следва да бъдат променени. Едно и също нещо е по-ценно за някои хора, отколкото за други. Една и съща сума
пари е с по-голяма ценност за по-бедните
хора, отколкото за богатите. Анализът
разходи-ползи не може да освободи политиците от отговорността за упражняване на политическа преценка. Той може да
направи само един подчинен принос към
политическите решения.

връзка, нито са отчетени външните ефекти като
разходите за вода, замърсяването на въздуха и
на земята, ерозията на почвата, въздействието
върху човешкото здраве, унищожаването на
дивата природа и местообитанията на дивата
фауна, както и безработицата в селските райони. За да се постигне по-голяма ефективност,
това трябва да се промени [5].
Като цяло, традиционната икономика обединява в себе си замяната на неформални (неплатени) с формални (платени) икономически дейности, замяна на труда с капитал и максимизиране на печалбата, производителността и икономическия растеж. Основните принципи на
новата икономика определят следните важни
области:
- ефективността се отнася до най-добрия
(или най-задоволителния) начин за постигане на целта (целите) на конкретна
политика. Целите на устойчивото икономическо развитие са значително поразлични от тези на конвенционалната
икономическа дейност;
- преди ефективността на конкретна дейност да бъде установена, е необходимо
да се определи целта (целите) на самата
дейност;
- дейността обикновено съсредоточава в
себе си няколко различни цели, които
трябва да бъдат балансирани и съобразени с наличните ограничения;
- ефективността обикновено не може да
бъде оценена въз основа на съотношението между най-голямата продукция и
най-изобилния ресурс.
След като бяха идентифицирани основните
проблемни полета на ефективността, според
теоретичната рамка на новата икономика, може
да се обобщи, че понятието за ефективност в
новия контекст на устойчивото развитие е въпрос, който засяга всяка област на политиката.
Вземащите политически решения трябва да
започнат да я разглеждат като ефективност,
насочена към „икономика на намаляване на
разходите”. Очевидно е, че много от промените,
участващи в прехода към устойчивото развитие
ще включват прехвърлянето на финансовия
акцент към спестяване и намаляване на разходите, в контраст с целите на конвенционалния
икономически прогрес, които бяха насочени към
увеличаване на доходите и приходите [7].
Намаляването на данъците върху доходите
води до редуциране на разходите за наемане на
хора. Следователно, за работодателите е поевтино да осигуряват платена работа за повече
хора. Като последствие от тази промяна, се
очаква разходите, произтичащи от високата
безработица, също значително да намалеят. В

3. Икономическа ефективност в контекста на
устойчивото развитие
Ефективността отразява връзката между
всеобщата планетарна ограниченост на ресурсите и задоволяването на безграничните индивидуални потребности. Колкото повече ресурси
отиват към входа, толкова по-голяма ефективност се постига. Смисълът на ефективността,
приложима във всеки конкретен случай, зависи
от това каква е целта и в тази връзка, кои ресурси на входа трябва да се увеличат и кои да
се намалят. Преминаването към устойчиво икономическо развитие променя отговорите на този
въпрос. Така например, традиционната икономика може да се разглежда като ефективна
фирма, при която е налице високо съотношение
между печалбата (на база продукция) и броя на
работниците, които работят и са заети с тази
дейност. Съотношенията между калоричността
на произвежданите храни и калорийната стойност на ресурсите на стопанствата или между
количеството произведени храни (продукция) и
площта на земята, където се отглеждат те във
фирмата, не са били считани за значими. В тази
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такъв случай, с наличния разполагаем доход
гражданите мотат да се насочат към извършване на полезна неплатена дейност, което от своя
страна води до намаляване търсенето на предлаганите на пазара стоки и обществени услуги
[10].
В краткосрочен период по-високите данъци
за енергия и ресурси, могат да доведат до намаляване на тяхното потребление. Редуцирането на уврежданията на здравето и околната
среда от енергийно-интензивни, замърсяващи
дейности могат да доведат до намаляване на
разходите за здравеопазване и почистване на
околната среда. Ако данъкът върху земята намалее, разходите за ползвателите на земята
също ще намалеят. Може да се направи извода,
че данъците за потребление на ресурси ще бъдат по-малко за администриране, отколкото
ползите от социалната сигурност, които те заменят. Това ще доведе до намаляване на административните разходи на правителството и
разходите за данъчната администрация, които
се поемат от бизнеса и отделния данъкоплатец.
Тъй като разходите на едно лице са приходи за
други, тези намаления в разходите означават
съответно намаляване на доходите за хората и
организациите, на които преди това са били
платени разноските. От своя страна, това ще
постави тези хора под натиск и ще намали техните разходи. Въпреки това, целта да се спестяват разходи може да бъде функция на прехода към устойчивост. Това ще доведе до необходимостта от интернационализация на разходите, резултат от външните ефекти [14]. Това ще
се отрази на необходимостта да се предотвратят екологичните и социалните щети, преди да
са се проявили, за да се избегнат непрекъснато
нарастващите коригиращи разходи за справяне
с резултатите от замърсяването на околната
среда, влошаване на здравето, увеличаването
на бедността, неграмотността и престъпността.
Като част от теоретичната концепция на
„икономиката на намаляващите разходи”, ако
всички публични разходи рязко намалеят, това
ще бъде в унисон с измененията в данъчната
структура, в която данъците за ресурси, енергия
и замърсяване (които са склонни към намаление
на собствена база) имат основно значение. В
резултат на това, данъчните приходи намаляват, следователно и правителствените разходи
ще намалеят [8]. Конвенционалната икономика
би разглеждала тази промяна като намаляващ
мултиплициращ ефект. В нея се наблюдава
смяна на приоритетите – намаляване на разходите, за да се постигне подобряване на качеството на живота на хората, вместо генериране на
доходи, с цел постигане на устойчиво развитие.
Всичко това налага значително и солидно про-

учване на теоретичните и практичните въпроси.
Финансовите последствия могат да бъдат много
сериозни. Практическото планиране за извънредни ситуации ще се наложи, с цел да се намали вредното въздействие на неконтролируемо низходящата спирала на разходите. Теоретичните изследвания, които сравняват разликите между икономическите системи, в които императив е да се намалят разходите и тези, в
които е да се увеличат доходите, могат да генерират полезни решения за икономическата политика.
4. Нови модели в икономиката
Нютоновата физика вече не осигурява доминиращ модел за наука. Системната теория, изследването на интерактивните процеси, морфогенните теории за развитието на биологичните
науки, както и математическите теории за хаос и
турбуленция, са по-типични за съвременните
научни граници. Появява се тенденция, в която
учените не се разглеждат като обикновени наблюдатели. Те принадлежат към определено
общество, в което живеят и въпросите, които те
задават са силно повлияни от социалните, икономическите и културните фактори. Понастоящем, нарастване на вниманието се отделя на
експериментални видове познание и разбиране,
а не придобити от външни наблюдения. Специален акцент се поставя върху прякото участие в
процесите, за които се търсят знания и разбиране. В икономическата и социалната област,
това приема формата на „изследвания на участието”. Новото икономическо знание не може да
бъде отделено от етични и политически въпроси
[13]. То не може да бъде отделено от реалните
действия, нито от неговата епистемология и
етика. Актуалните аспекти на съвременната
наука засягат:
- ролята на информацията;
- моделите за потока на енергия и използването на енергията;
- процесите на структурни промени;
- интерактивните връзки между системи и
подсистеми;
- фактори, определящи дали дадена система е ефективна, добре функционираща
или неефективна;
- отношенията между измеримо и неизмеримо, количество и качество, материя и
ум;
- ролята на етиката в областта на науката.
Всички те имат своите аналози в икономическите процеси. Икономическият живот е все
по-обвързан с информацията. Навлизането на
електронните пазари напомня, че парите са
информация. Тя осигурява информативна база
за правата и задълженията на хората - система
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за регулиране на икономическите дейности,
операции и отношения. Погледнато от друга
гледна точка, парите са енергия. Потоците от
пари отразяват и определят наличието на икономическа енергия [9]. Специални закони, наредби, процедури за управление и корпоративни
култури въплъщават правила за вземане на
решения, които помагат за оформяне на икономическото поведение.

доразвива и усъвършенства икономическата
система, която апелира към дейности, които са
социално и екологично насочени и водят до
вземането на отговорни обществени решения.
Следователно, успешната реализация на концепцията за „Устойчивото развитие” изисква
преформулиране на стратегията за постигането
й. Така обществените усилия и в частност на
публично-правните организации (в най-широк
смисъл), следва да се насочат към възприемането на концепцията „Устойчиво развитие” като
индивидуална потребност, която в последствие
да се изведе като общностна цел, в съответствие, с която да се преформулира разбирането
за „Общностното благо” – а това значи само
едно: Нациите следва да преосмислят Конституциите на обществата, така че устойчивото
развитие да се изведе като основно начало,
наред с утвърдените хуманитарни и демократични ценности! [1].

5. Принципите на новата икономика
Най-общо, устойчивото развитие обхваща
три много важни измерения, а именно: икономически просперитет, социална справедливост и
екологосъобразност [2]. Съвременната икономика следва новото движение, което събира
инерция още от конференцията на ООН за
околната среда през 1972 г. През този половин
век новите принципи на икономиката се изясняват и доразвиват. Те силно контрастират с конвенционалния икономически подход и включват
следните компоненти:
- систематично овластяване на хора (за
разлика от поддържането им в зависимост) като основа за развитието, при което в центъра е поставен човекът;
- систематично опазване на природните
ресурси и околната среда, като основа за
устойчиво екологично развитие;
- еволюция на „Богатството на народите”
като модел на икономическия живот на
един свят и преминаване от днешната
международна икономика към екологично
устойчива, децентрализирана, мултииновативна и единна икономическа система;
- възстановяване на политически и етични
фактори, които заемат централно място в
икономическия живот и мисъл;
- зачитане на качествени стойности, а не
само на количествени.
Тези принципи са приложими за всяка област
на икономическия живот (селско стопанство,
хранително-вкусова промишленост, туристически пътувания, международен транспорт и логистика), както и за всяко ниво и функция (като начин на живот, личен избор и организационни
цели). Прилагането на принципите във всяка
област, ниво и характеристика на икономическия живот може да доведе до цялостен преглед
на системната политика [11]. Горепосочените
принципи на новата икономика подчертават
тяхното пряко значение към разработването на
конкретни политики. Чрез тяхното прилагане се
установяват значими зависимости и се прави
реалистичният извод за човешката природа,
като се признава, че хората са едновременно
алтруистични и егоистични, кооперативни и конкурентни. Посредством тяхната реализация се

6. Промени в данъците, публичните разходи
и социалните ползи
Най-важният комплекс от предложения на
новата икономика е свързан с фискалната политика и включва:
- реформа към „екоданъци”, т.е. прехвърляне на данъчната тежест от заетите, доходите и дейностите, които добавят
стойност към дейностите, които „намаляват” стойността чрез използване на енергия и ресурси (включително капацитета
на околната среда за усвояване на замърсяването и отпадъците);
- замяна на съществуващите данъчни облекчения, данъчни ползи и социални помощи, с основен доход, платен за всички
граждани по право – доходите на гражданите.
Тенденцията към застаряване на населението води до бъдещи големи затруднения по отношение на заплащането на данъците от хората
в трудоспособна възраст. Приходите от данъчните постъпление се насочват към подкрепа на
все по-големия брой икономически неактивни
хора. В средносрочен план, неконкурентоспособната световна икономика ще продължи да
упражнява натиск за по-ниски данъци върху
личните доходи и печалбите от стопанска дейност, с цел да се привлекат външни инвестиции.
Реформата за прилагане на екоданъци понастоящем се реализира добре и наистина спомага
за постигане икономическо устойчиво развитие.
Тя може да доведе до положителни резултати,
ако стане част от по-голям пакет от различни
компоненти, които ще противодействат на регресивния ефект [4].
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Трябва да се отчете, че целият масив на
публичните разходи за програми и данъци, съществуващи във всеки един момент (заедно с
необлагането на публичните разходи и данъчното облагане върху други стоки и услуги) представлява рамка, която помага да се оформят
пазарни цени и по този начин се консолидират
определени видове дейности и да се наказват
други. Тази рамка трябва да бъде предназначена за насърчаване на икономическата ефективност, предприемачеството, социалната справедливост и устойчивостта на околната среда
[6]. Също така, основно тяхно предназначение е
да сведат до минимум несигурността и сътресенията, причинени от необходимостта от специални мерки за намеса на пазара. В този контекст, може да се отбележат следните конкретни заключения:
- нормативната рамка на обществените
поръчки следва да насърчава устойчиви
и справедливи практики от страна на
предприемачите, като по този начин ще
допринасят за устойчиви и справедливи
практики в цялата икономика;
- изразена необходимост от извършване и
публикуване на систематични прегледи
за ефектите от устойчивостта на всички
държавни субсидии, с цел да се премахнат субсидиите, които благоприятстват
неустойчиво развитие;
- временните субсидии за инициативи за
устойчиво развитие, трябва да се считат
за зелени инвестиционни фондове;
- необходимо е да се извършват и публикуват систематични прегледи по отношение на възможностите за периодичен мониторинг на програмите за публичните
разходи, с цел предотвратяване и намаляване на екологичните и социалните
проблеми преди настъпване на конкретно
неблагоприятно събитие, вместо да се
преодоляват последиците от него след
това [12].

-

лянето на финансовия акцент към спестяване и намаляване на разходите, в
контраст с целите на конвенционалния
икономически прогрес, които бяха насочени към увеличаване на доходите и
приходите.
Навлизането на електронните пазари
напомня, че парите са информация, която осигурява информативна база за правата и задълженията на хората - система за регулиране на икономическите
дейности, операции и отношения.

Заключение
Новата икономика трансформира съвременния икономически живот, оформя новите направления за бъдещето и насърчава алтернативи на сътрудничество, съществуващи в съвременното общество. Тя е динамична и развиваща
се, работи за промени в посока на прогреса, а
не за постигане на конкретен план като крайна
цел. Може да се обобщи, че подходът на новата
икономика е системен и синергичен. Тя е критична и конструктивна научна система и апелира към ефективна опозиция на конвенционалното икономическото развитие. Новата икономика
е необходима част от глобалните трансформационни влияния, но в същото време предлага
конструктивни алтернативни решения за постигане на икономически растеж, базиран на Концепцията за „Устойчиво развитие”. Най-общо, тя
отчита необходимостта от съчетаване на краткосрочни с дългосрочни промени. Краткосрочните е необходимо да отговарят на нейните настоящи цели и следва да подпомогнат откриването на верния път към новите стимули и фундаменталните промени в по-дългосрочен план.
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ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PRIORITIES OF THE
NEW ECONOMICS
Maya Tsoklinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The main purpose of the scientific paper is to analyze and discuss new ideas of sustainable development and the
benefits they provide for economic growth. Clash between conventional doctrines of classical economics and the principles of the new economy run by the emergence of sustainable development. The attention is focused on new economic
thinking that puts economic agents and their general well-being as a top priority to achieve. An attempt to define sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs is made. It is concluded that the new economy reflects the growing global demand, focusing on the reality of the current economic life. As the main priorities in its paradigm can be identified conservation and
efficient use of its resources, placing people at the center of economic thinking, achieving environmental sustainability,
development of alternative models of economic thinking, building international environmentally sustainable economy and
restoring the role of political and ethical factors in economic life.
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Резюме
Статията проследява генезиса и развитието на идеята за устойчиво развитие. За първи път в икономическата
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ческите и други изисквания на сегашното и на
бъдещите поколения американци.” [2].
През 1968 г. Аурелио Печей основава международната неправителствена организация
„Римския клуб”. Клубът е създаден, за да спомага за разбиране на проблемите на обществото.
Идеите за изследванията, които провежда клуба, са на Печей. Той намира и най-подходящите
изследователи за провеждането им.
Според първия доклад на Римския клуб
„Предели на растежа” от началото на 70-те години на XX век, в случай че икономическото
развитие не бъде сведено към просто възпроизводство, а прирастът на населението не бъде
поставен под силен контрол към 2050 г. суровинните ресурси ще бъдат изчерпани, а недостигът на продоволствени стоки ще бъде катастрофален. В този доклад се разглежда концепцията за „нулев растеж”, чиято същност се изразява в това да се замрази равнището на промишленото производство, което да доведе до задържане и на равнището на потребление, а
следователно и до възможност за попродължително съхраняване на природните
ресурси. Докладът се възприема от световната
общност по различен начин – едни го възприемат като сериозно предупреждение, а други се
опитват да игнорират направените констатациите в него.
Концепцията за „нулев растеж” е заменена от
тази за „органически растеж” във втория доклад
на клуба от 1974 г. Там светът е разгледан като
жив организъм, в който всеки регион и всяка
страна са длъжни да изпълняват своята особена функция във взаимосвързаното и обусловено
световно съобщество.
В следващите доклади на Римския клуб са
направени следните изводи:

Увод
Въпросът за устойчивото развитие е изключително актуален. Устойчивото развитие предполага икономическия растеж, социалното
сближаване и опазването на околната среда да
вървят заедно и взаимно да се допълват.
1. Генезис на идеята за устойчиво развитие
Идеята за устойчивото (стационарно) развитие в икономическата теория е поставена за
първи път от Джон Стюарт Мил. В труда си
„Принципите на политическата икономика” от
1857 г. той въвежда категорията „стационарно
състояние”, с която определя достигането на
такова икономическо равнище на развитие, за
което е характерно стационарно население,
обслужвано от стационарен капитал [1].
Идеята за устойчивостта се съдържа в работите на природоизпитателя и американски депутат Джордж Перкинс Марш през 60-те и 70-те
години на XIX век. Марш и по-късни автори отбелязват, че хората все повече са се надпреварвали и често са надвивали природните сили
с промяната на самата Земя. Според тях това е
опасно в дългосрочен план.
В първото си обръщение към Конгреса през
1901 г. американският президент Теодор Рузвелт казва: „Това, което правим, ще се отрази
не само на настоящото, но и на бъдещите поколения”. Така той призовава към опазване на
природните ресурси на страната. Американският Закон за национална политика и околна среда от 1969 г. отразява думите на Рузвелт и потвърждава „продължаването на политиката на
федералното правителство … да създава и
поддържа условия, при които човекът и природата могат да съществуват в продуктивна хармония и да изпълняват социалните, икономи-
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-

-

-

-

-

-

-

-

Необходим е нов икономически напредък, чието създаване предполага фундаментални промени в политическата, социалната, културната и други сфери на
живота и обществото.
Достигнатото равнище на развитие на
науката и техниката към началото на 70те години на XX век позволява да се решат всички проблеми, свързани с дефицита на суровини, енергия и продоволствие, но за целта трябва да бъдат преодолени несъвършенствата в социалнополитическите механизми, които действат в обществото.
Разработен е „атлас на целите” за различните региони на света. В него са
включени следните цели: гарантиране на
безопасността на човечеството; оптимално използване на енергията и ресурсите; обезпечаване на необходимото
развитие на регионите. Според Печей тези цели трябва да водят към създаването
на нови структури на глобалното обществено битие чрез системното развитие на
човешките качества и творчески дарования.
Съществуват физически предели на ограниченост на хидросферата и атмосферата, вътрешни предели на физическите
и психически способности на човека, разрив между културен и технически прогрес, несъвършенства в съществуващите
социално–политически институти и системи на производство.
Необходим е преход от „изоставащо” образование спрямо динамиката на развитие на знанието към синхронно образование.
Преследването на всяка цена на икономически растеж е абсурдно. Не всеки
растеж е смислен от икономическа, социална и екологическа гледни точки.
Печей разсъждава върху необходимостта
от нова икономика, която да бъде синтез
между икономика и екология. Той акцентира върху това, че ресурсите на планетата трябва да се използват рационално,
че природните богатства са общо достояние на човечеството, че икономическото
развитие трябва да има социално и хуманистично съдържание, че световното
богатство не е само капитала, защото човешките ценности не се поддават на
пресмятане в пари.
Разгледана е теорията за сближаването
на капитализма и социализма с помощта
на модели за пазарен социализъм.

-

Едно достижение може да бъде носител
на полезни за човека и обществото резултати и последици и в същия момент
може да бъде носител на проблеми и
заплахи за човека или за обществото,
пример за това е изобретяването на микроелектрониката.
- Необходимо е неотложно решаване на
следните проблеми: прекратяване на милитаризацията и конвертиране производството на оръжия в производство на стоки; срочно прекратяване на масовото използване на досегашните източници на
енергия и въвеждане на алтернативни
източници – като се създаде световна
система за съхранение и разпределение
на енергията; предприемане на срочни
мерки за подпомагане на изостаналите
общества в Африка, Латинска Америка и
Азия, модернизиране на техните икономики и преодоляване на глада и бедността [3].
В теорията за „устойчива икономика” на Х.
Дали, който е един от критиците на Римския
клуб, теорията за техническия прогрес и демографските проблеми се разглеждат като интегрална част от околната среда. Според него устойчивото състояние на икономиката се характеризира с постоянен запас от население и ресурси и постигането на това състояние изисква
не спирането или дори забавянето на темповете
на икономически растеж, а използването предимно на интензивните фактори за растеж. За
да бъде достигнато такова състояние на икономиката следва да се стабилизират броя на населението и потока на ресурси, както и да се
осигури справедливост при разпределението на
ресурсите сред населението. Дали счита, че
тези три проблема могат да бъдат решени чрез:
въвеждане на сертификати, позволяващи на
всеки човек да има само по едно дете и продаваемост на тези сертификати; въвеждане на
квоти, осигуряващи разумни граници на използване на ресурсите и осъществяване на справедливост в разпределението чрез прогресивно
растящо данъчно облагане [1].
2. Международни организации и развитието
на идеята за устойчиво развитие
Идеите на Римския клуб се доразвиват от
института World Watch, от автори като Ал Гор,
Щайлман и др. Първите доклади на World Watch
са от 1975 г., а от 1984 г. ежегодно се издават
тематично обединени доклади под наименованието „Състояние на планетата” [3]. Изданието
на „Състояние на планетата” от 2013 г., с подзаглавие „Все още ли е възможно устойчивото
развитие?”, е посветено изцяло на проблема за
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Един от основните въпроси, обсъждани на
конференцията в Рио де Жанейро е този за
бедността. Анализирани са различните причини,
форми и проявления на бедността. За преодоляване на глада е разгледана необходимостта
от създаване и утвърждаване на здрав стил на
живот и потребление. Това е идея, която е развита от Печей в книгата му „Човешките качества”, където той пледира за осъзнаване на необходимостта от създаване на долна и горна граница на жизнените условия, с които граници се
гарантира справедливостта и свободата в обществото. Дискусията по тази идея води до заключението, че богатите слоеве от населението
трябва да открият и въведат норми на рационално задоволяване на основните потребности,
защото налагания в тези слоеве и общества
консумативен модел се явява форма на разхищение на блага и причина за неразумно оползотворяване на природата и за нейното замърсяване. Налагането на един здрав стил на живот
и потребление означава да се рационализират
формите на задоволяване на основните потребности на населението от изостаналите и
развиващите се страни. Това рационализиране
може да се превърне във фактор за ефективно
използване на природните ресурси и блага.
Борбата срещу бедността е свързана и с решаването на проблема с нарастващия демографски натиск. За преодоляване на демографския
натиск Конференцията препоръчва националните правителства да разработват програми за
планомерно нарастване на населението [3].
Конференцията в Рио де Женейро отделя
внимание и на политиката за опазване на човешкото здраве, което е в пряка зависимост от
факторите на обществения живот. Конференцията препоръчва на съответните специализирани
организации на ООН и на националните правителства да работят за здравеопазване на населението, като бъдат обвързани с решаването на
всички други проблеми, свързани с устойчивото
развитие.
Конференцията препоръчва всяко правителство да отчита системно въздействията на своята икономическа, социална, данъчна, енергийна,
селскостопанска, транспортна и търговска политики върху околната среда. Правителствата
трябва да разработват стратегии за устойчиво
развитие, където социалната политика и политиката по опазване на околната среда, провеждана от министерства и регионални управи, да
бъде интегрирана на всички нива с данъчната
политика и политиката на бюджета [3].
През 2000 г. е приета Декларацията на хилядолетието от 189 световни лидери, които целят
да „освободят всички мъже, жени и деца от унизителните нечовешки условия на крайна бед-

устойчивостта. Принос в осъзнаване на проблемите на човечеството и в търсенето на начини
за тяхното решаване имат дискусиите и решенията на форуми под егидата на ООН.
През 1972 г. в Стокхолм ООН посвещава една от своите сесии на темата за съхраняване на
околната среда чрез промяна на икономическата и социалната политики. На срещата присъстват участници от 114 страни, като там присъства
само един министър по въпросите на околната
среда, тъй като повечето държави в света нямат
институция по околна среда. Делегатите приемат 109 препоръки за правителствени действия
и създаване на Програма по околна среда на
ООН.
Интересен е факта, че през април 1972 г.,
повече от месец преди Стокхолм – 1972 г. в
София е проведена голяма международна среща, посветена на урбанизацията и околната
среда, на която произнася реч Морис Стронг. На
срещата в София са поставени същите въпроси
пред човечеството, които по-късно са поставени
в Стокхолм [4].
В доклада на Международната комисия на
ООН за развитие и околна среда, на тема „Нашето общо бъдеще”, публикуван през 1987 г.,
концепцията за устойчивото развитие добива
по-завършен вид. В този доклад г-жа Гро Харлем Брундтлан за първи път използва терминът
„устойчиво развитие”, В доклада устойчивото
развитие е определено като развитие, „което
удовлетворява потребностите на съвременността, без да поставя под угроза способността на
бъдещите поколения да задоволяват своите
собствени потребности” [3].
В доклада „Нашето общо бъдеще” се прави
извода, че човечеството е навлязло в епоха на
глобална несигурност, в резултат на огромните
мащаби на бедността, на настъпващата екологическа криза и промяната в балансите на околната среда и климата, че е налице взаимозависимост между нарастването на населението на
планетата и задълбочаването на бедността, че
светът е изправен пред тежката задача да намери начин за разрешаване на икономическите,
социални, екологически, политически, технически и други проблеми [3].
През 1992 г. в Рио де Жанейро е проведена
Конференция на ООН, на която са приети Концепция за устойчиво развитие, чрез която се
цели постигане на разумен баланс между социално-икономическото развитие на човечеството
и опазването на околната среда. Основният
резултат от конференцията e създаването на
документа Agenda 21, където се подчертава
необходимостта от разработване на национални
стратегии за устойчиво развитие.
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ност” до 2015 г. За постигане на тази цел са
изготвени осемте Цели на хилядолетието за
развитие: премахване на крайната бедност и
глада; постигане на универсално начално образование; подпомагане на равнопоставеността на
половете и предоставяне на права на жените;
намаляване на детската смъртност; подобряване на здравето на майките; борба с ХИВ
(СПИН), малария и други заболявания; осигуряване на екологична устойчивост; развитие на
глобално партньорство за развитие. Всички
държави членки на ООН са поели ангажимент
до 2015 г. да положат усилия за постигане на
целите.
Идеите, залегнали в „Agenda 21”, Декларацията от Рио и Рамковите принципи, се препотвърждават и доразвиват през 2002 г. на Конференцията за Земята в Йоханесбург. Прецизира
се и понятието „устойчиво развитие”. Новата му
редакция е: „Устойчивото развитие е такова
развитие, което удовлетворява нуждите на сегашните поколения, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди”. Дейността на срещата е
финализирана с два документа: „Декларация по
устойчивото развитие” и „План за изпълнение на
решенията на световната среща на високо ниво
за устойчиво развитие” [3]. В Плана се изтъква,
че мерките за постигане на социален и икономически напредък трябва да бъдат в унисон с
тези, предприемани за опазване на околната
среда и справедливото разпределение на облагите от извличането на природните ресурси.
Държавите следва да поемат политически ангажимент за значително ограничаване на бедността до 2015 г. и подобряване на здравеопазването до 2020 г. Обърнато е внимание на значението на институционалните рамки на устойчивото развитие в международен и национален
план и участието на обществеността и нейното
образование за устойчиво развитие. В Декларацията държавите потвърждават своята решимост за повсеместно прилагане на концепцията

за „устойчиво развитие”, за опазване на планетата от деградация и гарантиране просперитета
на човечеството [1].
През 2012 г. на срещата „Рио+20” е направена оценка за напредъка по посока на устойчивото развитие, отбелязани са пропуските и е акцентирано върху две основни теми: „зелена
икономика в контекста на устойчивото развитие
и преодоляване на бедността” и „институционална рамка на устойчивото развитие”. Поради
разнообразието на разбирания за същността на
термина „зелена икономика” и предизвикателството за създаване на обща дефиниция е създадено общо разбиране, че зелената икономика е
средство за постигане на устойчиво развитие
[5].
Заключение
На темата за устойчивото развитие са посветени множеството изследвания, конференции и
програми, но както отбелязва и самата Брундтланд в Рио през 2012 г. „Когато погледнете 25
години назад, със сигурност ще видите, че е
направено много по-малко, отколкото се очакваше. Но не може да мислите, че светът ще
бъде променен само за 25 години.”.
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GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IDEA
Ventsislava Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article traces the genesis and development of the idea for sustainable development. John Stuart Mill is the first
who represents the idea in the economic theory. The reports of the Club of Rome are dedicated to it. Later, the idea is
developed by the World Watch Institute and individual authors. Discussions and decisions taken in forums under the
auspices of the UN contribute to the understanding of the problems of humankind and to seeking ways for solving them.
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Резюме
Програмният период 2014-2020 г. изправя страните членки на ЕС пред сериозни предизвикателства, свързани с промяна в политиките на ЕС и въвеждане на нов интегриран подход за териториално развитие. Целта на
доклада е да открои сериозните предизвикателства, с които се сблъскват страните, свързани със специфичните
демографски промени, тежките последствия от икономическата стагнация върху създаването на работни места,
социалния напредък и ефектите от изменението на климата имащи значение за новия подход в стратегията Европа 2020
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всяка една от тях. В тази връзка от изключително важно значение е идентифициране на различията между българските региони и средното за
ЕС, както и да се определят в дългосрочен план
сериозните дисбаланси между някои части на
страната, които са съответно и предпоставка за
невъзможност за използване на целия потенциал на територията. Тези процеси извеждат на
преден план необходимостта от интегриран териториален подход, насочен към осигуряване на
модел на развитие с оглед постигане на устойчив и балансиран растеж в българските райони
и достигане на средно европейско ниво в средносрочен план.
Интегрираният подход към териториалното
развитие е насочен към намаляване на социални, икономически и териториални различия. В
новия програмен период 2014-2020 г. това се
явява ключов механизъм за балансирано регионално развитие в рамките на Общността, както
и средство за намаляване на различията между
регионите в отделните страни членки. Една от
основните му характеристики е свързана с избора на всяка страна членка да определи формите и начина за участие, както и да се включи с
набор от инструменти, които са в контекста на
политиката на сближаване на ЕС. Съгласно
споразумението за партньорство на Република
България, очертаващо помощта от европейските Структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. са предвидени да се използват следните инструменти:
- пилотно прилагане на Интегрирана териториална инвестиция за Северозападен
регион (ниво NUTS II), идентифициран
като най-слабо развит на територията на
целия Европейски съюз;

Увод
Програмният период 2014-2020 г. налага нов
подход при формиране на регионалната политика на ЕС, която се основава на опита от предходните години съчетано с идентифицирането
на ключовите предизвикателства пред страните
членки. Регионалната политика на ЕС представлява сериозен механизъм за развитието на
икономическата интеграция, като Структурните
фондове се явяват основен инструмент за нейното реализиране. Тяхното усвояване е сред
най-важните показатели, по които може да се
съди за развитието на страната, като членка на
ЕС.
Целта на настоящия доклад е да разгледа и
анализира един от инструментите на политиката
за икономическо и социално сближаване на ЕС
в новия програмен период, а именно интегрираният подход към териториално развитие и да
очертае мерките и предизвикателствата, пред
които се изправя страната ни.
1. Същност и основни характеристики на интегрираният подход към териториално развитие
В основата на Политиката за икономическо и
социално сближаване на ЕС е да се ограничат
различията в икономическото и социално развитие на различните региони и да насърчи структурни промени за развитие, които да доведат до
икономически и социален растеж. В рамките на
тази основна цел, за всеки отделен период,
Общността определя няколко на брой специфични цели, които са общи за целия ЕС. Определянето на тези цели на регионалната политика на ЕС е в резултата на задълбочени анализи
в отделните страни членки и определяне на
ключовите предизвикателства за решаване във
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-

-

-

прилагане на новия инструмент „Водено
от общността местно развитие”, включително прилагане на ВОМР с многофондово финансиране, чрез програмиране и
прилагане на иновативни интегрирани
многосекторни стратегии за местно развитие;
продължаващи инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие
въз основа на интегрирани планове за
градско възстановяване и за развитие на
дефинирани опорни центрове на растеж;
продължаване прилагането на европейско териториално сътрудничество, в т.ч.
по Дунавската стратегия на ЕС.

приет в цяла Европа. В тази връзка и нормативните промени по отношение на развитие на регионите в приложимите регламенти [1] за програмния период 2014-2020 г. са основани на подхода Лидер и засягат всички фондове, обхванати от Общата стратегическа рамка.
ВОМР е специален инструмент, който може
да се използва на подрегионално равнище и
допълва другите форми на подпомагане на развитието на местно равнище. ВОМР може да мобилизира и ангажира местните общности и организации и да осигури техния принос за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
като насърчи териториалното сближаване и
способства за постигането на конкретни цели на
политиката.
Нормативните изисквания и промени в горепосочения регламент по отношение на ВОМР
възприемат единна методика по отношение на
използване на фондовете от общата стратегическа рамка, която:
- се фокусира върху конкретни подрегионални територии, които самите страни
членки предлагат за включване при подписване на споразуменията за партньорство;
- е водена от общността чрез местни групи
за действие, съставени от представители
на публичния и частния местен социално-икономически интерес;
- се осъществява чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие,
основани на характеристиките на района,
като се имат предвид местните потребности и потенциал; и
- включва иновативни характеристики в
местния контекст, изграждане на мрежи
и, където е целесъобразно, сътрудничество.
Този подход позволява свързаното и интегрирано използване на няколко от Структурните
фондове за изпълнение на стратегиите за местно развитие.

2. Използване на инструмента „Водено от
общността местно развитие” (ВОМР) за развитие на регионите
В основата на Кохезионната политика по отношение на изоставащите региони, в програмния период 2014-2020 г. се въвежда нов подход
г. В основата на този подход е апробираният
през програмния период 2007-2013 г. подход
Лидер, който обхваща селските райони. Принципа на действие на новия подход се основава
на преобразуване на подхода ЛИДЕР, като се
дава възможност определени региони да получат преференции при усвояването на еврофондовете. Условието е да бъде постигнато споразумение с ЕС към тях да се прилага интегриран
териториален подход, наречен „Водено от общността местно развитие”. Според споразумението подходът „Водено от общността местно развитие” ще е с фокус върху селските и рибарски
райони. Предвижда се да има специални мерки
за конкретни територии със специфики в различието, например граничните области. Подходът
е предвиден да бъде прилаган така, че местната
общност да участва във взимането на решения
и да избира приоритети, които да бъдат следвани. От Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за прилагане на подхода
се предлага да бъдат заделени 5% от бюджета
по фонда. През последните 20 години подходът
Лидер за водено от общностите местно развитие – в основата, на който стои придобитият
опит от инициативата, финансирана от структурните фондове на ЕС и предназначена да помогне на участниците от селските райони да
преценят дългосрочния потенциал на своя местен район е доказана, като ефективен и ефикасен инструмент за изпълнение на политиките за
развитие.
Подходът Лидер, който от ЕС от 1991 г. получава непрекъсната подкрепа, в последния
програмен период е важен елемент от политиката на развитие на селските райони и е широко

3. Основни акценти на воденото от общностите местно развитие
Основните цели на предложенията от отделните страни членки е да се опрости и разшири
използването на ВОМР, като инструмент за
подпомагане на развитието на регионите. Мерките, които трябва да се предприемат по отношение приложението на ВОМР изисква координирани действия на страните в следните посоки,
като:
- насърчаване на местните общности да
разработват интегрирани подходи „от долу нагоре”, когато е необходимо да се
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-

-

-

реагира на териториални и местни предизвикателства, които изискват структурни промени;
изграждане на капацитет на общността и
стимулиране на иновациите (включително социалните иновации);
стимулиране на предприемачески инициативи и изграждане на капацитет за промяна чрез насърчаване на развитието и
откриването на неизползван потенциал в
общностите и териториите;
насърчаване на ангажираността на общността, като се засилват участието в рамките на общностите и изграждане на
усещане за ангажираност и участие, които могат да увеличат ефективността на
политиките на ЕС;
подпомагане на многостепенното управление, като се осигурява начин, по който
местните общности могат да участват
пълноценно в изпълнението на целите на
ЕС във всички области.

казва как целите се трансформират в конкретни
проекти, мерки за управление и контрол и финансов план.
Не на последно място попада и районът и
населението, които са обхванати от конкретната
местна стратегия. Това е необходимо, тъй като
населението трябва да осигури достатъчна критична маса за ефективното изпълнение на стратегията. Местните групи за действие е необходимо да определят действителните райони на
действия и населените места.
Важен момент от гледна точка на унифициране на действията на местните групи е фактът,
че по отношение на всички фондове и региони
ще се прилага единна методика за ВОМР, като
това ще позволи на всички територии да се възползват от подкрепата на ЕС за изграждане на
капацитет, местни публично-частни партньорства и стратегиите на тези партньорства, работа в
мрежи и обмен на опит.
Едно от основните изисквания е подкрепата
от фондовете от ОСР да бъде съгласувана и
координирана. Това ще улесни бенефициентите
при създаването на многофондови стратегии,
които са по-добре съобразени с техните нужди и
територии, например в област, където едновременно се проявяват селски и градски аспекти.
Това ще се гарантира чрез координираните
процеси на изграждане на капацитет, подбор,
одобряване и финансиране на стратегиите за
местно развитие и местните групи за действие.
При многофондовите стратегии съществува
възможност текущите разходи и организирането
на стратегията за местно развитие да се финансират чрез един единствен фонд (т.е. водещият
фонд).
Успешното прилагане на подхода Лидер в
голяма част от страните членки на ЕС, предполага и неговото успешно използване в новия
програмен период. Към момента има създадени
2304-те местни групи за действие, които сега
работят в целия ЕС и получават реално общо
финансиране в размер на 5,5 млрд. евро, което
представлява около 6% от финансирането по
линия на ЕЗФРСР. Това е сериозен показател
за успеха на подхода. Този размер на средствата за в бъдеще се реализира, като задължително целево разпределяне на 5% от отпуснатите
на всяка държава членка финансови средства
по линия на ЕЗФРСР ще продължи през периода 2014-2020 г., а новите предложения също ще
засилят значително интегрирания аспект на
подхода.
Тъй като воденото от общностите местно
развитие е локално ориентирано и може да се
финансира от различните фондове от ОСР, това е идеалната методика за изграждането на
връзки между градските, селските и рибарските

4. Местните инициативни групи, основни
участници на воденото от общностите местно развитие
В приложимите регламенти изискванията за
местните групи за действие предполагат те да
бъдат съставени от представители на местните
публични и частни социално-икономически интереси, като например предприемачи и техните
сдружения, местни органи, асоциации на околни
или селски райони, групи от граждани (например
малцинства, възрастни граждани, жени/мъже,
младежи, предприемачи и т.н.), организации на
общността и доброволчески организации. Поставени са изисквания по отношение на съотношението на гласовете при вземане на решения.
Така например гражданското общество и партньорите от частния сектор трябва да имат наймалко 50% от гласовете за вземане на решения,
като нито една от групите по интереси не трябва
да има повече от 49% от гласовете.
Важен момент се явяват стратегиите за местно развитие, които трябва да бъдат съгласувани със съответните програми от фондовете от
Общата стратегическа рамка, от които получават подкрепа. В тях задължително трябва да
бъдат определени районът и населението, които се обхващат от стратегията; да е налице
анализ на нуждите от развитие и потенциала на
района, включително анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT
анализ). Важен момент е да са формулирани
целите, както и интегрираният и иновационен
характер на стратегията, включително цели за
резултати или постижения. Стратегиите следва
също да включват план за действие, който по-
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райони. В своите договори за партньорство
държавите членки е необходимо да уточнят как
възнамеряват да подпомагат ВОМР и да посочат в кои програми и райони може да се използва. ВОМР може да се прилага по желание при
всички Структурни фондове, но е задължително
за EЗФРСР, т.е по фондовете свързани с развитието на селските райони.
Тъй като създадените от местни групи за
действие стратегии за ВОМР могат да обхващат
дейности по линия на един или няколко фонда,
необходимо е мерките по фондовете да бъдат
съгласувани и координирани. Държавите членки
и управляващите органи е необходимо да определят критериите за избор на стратегии за местно развитие и да гарантират, че поканите и
процедурите са съгласувани между фондовете.
Подборът и одобряването на стратегиите ще се
извършва от съвместна комисия, създадена за
тази цел от съответните управляващи органи.
Това ще гарантира, че многофондовите стратегии получават координирано финансиране за
цялата стратегия.
Крайният срок за подбор и одобряване на
местни стратегии е краят на 2015 г. В нормативните документи на ЕС, не е предвидена възможност за автоматично „прехвърляне” от този
период на финансиране в следващия, съществуващите местни групи за действие по линия на
ЕЗФРСР и ЕФР ще трябва да представят нови
стратегии. Новите предложения също така ще
позволят на съществуващите местни групи за
действие да обмислят как да разширят своите
местни стратегии, за да включат използването
на други фондове от Общата стратегическа
рамка.
Водено от общността местно развитие и споразумението за партньорство между България и
ЕС.
Въз основа на обстоен анализ на територията на страната се идентифицирани редица райони, които попадат в обхвата на подпомагането на водено от общността местно развитие.
Водеща в тази посока е област Смолян, като в
най-пълна степен отговаря на критериите. Областта е 100% планинска, единствената в България само с автомобилен транспорт, което
пречи на инвеститорите. Освен това не са развити трансграничните връзки. Всичко това се
отразява на живота на хората и следват негативни демографски процеси.
В следващия финансов период на ЕС за такъв тип региони се очертава да се работи по две
направления - интегрирани териториални инвестиции (но до 2016 г. такива не се предвиждат) и местно развитие. В споразумението за
партньорство се предвижда област Смолян да
бъде пилотен модел за прилагане на ВОМР.

Мерките, които са предприети са с оглед преодоляване на регионалните различия в Северозападния район. Все още е в начален етап процесът по програмиране „отгоре надолу” на Интегрирана стратегия за териториално развитие
на Северозападен район за периода 2016-2020
г. в контекста на Стратегията „Европа 2020”.
Одобрен
е
регионален
план
с
РМС
459/01.08.2013 г. и регионален план за развитие
На този етап моделът ще може да се прилага
само за тази област предвид спецификите й тъй
като тя отговаря на всички изискванията съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013, свързани с планирането и прилагането
на ВОМР.
Основните инвестиции към момента в област
Смолян са ориентирани към дървопреработвателна, мебелна промишленост, хранително вкусова промишленост. Чрез разработване и прилагане на иновативни решения в мебелния сектор [4] и включването им за финансиране в новия програмен период, региона би постигнал
подобряване на икономическите показатели,
осигуряване на трайна заетост, подобряване на
демографските показатели.
Натрупаният опит и резултатите през първия
двугодишен етап от програмния период 20142020 г. от реализацията на пилотния модел
(ВОМР Смолян) ще бъдат анализирани и оценени като пример за подход „от долу нагоре”,
след което мултиплицирани и доразвити в областите от Северозападния район на страната,
където е предвидено да се осъществява интегриран териториален подход.
Заключение
В новия програмен период общините са ключови бенефициенти по Оперативните програми
за регионалното развитие и екологията, към които са насочени почти половината от европейските средства, като са и най-големите бенефициенти по Оперативните програми за развитие
на човешките ресурси и административен капацитет.
Разработването и успешната реализация на
проекти по структурните фондове дава възможност на общините на България да решават местни проблеми, като привличат финансови средства от ЕС. За да се осъществи това, те трябва
да бъдат надеждно програмирани в съответствие с европейските политики и ефективно и
ефикасно управлявани.
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Abstract
In the programming period 2014-2020 EU member states face serious challenges related to changes in EU policies
and the introduction of a new integrated approach for territorial development. This report aims to highlight the serious
challenges faced by the countries associated with specific demographic change, the severe consequences of economic
stagnation on job creation, social progress and the effects of climate change relevant for the new approach in the Europe
2020 strategy.
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Резюме
С нарастването през последните години на проблемите свързани с масовия летен ваканционен и зимен планински туризъм в България, все по-осезаема става необходимостта от систематизиране и прилагане на знания,
произтичащи от научната интерпретация на резултатите от професионален анализ и оценка в рамките на целеви
пазарни изследвания на състоянието и перспективите за развитие на алтернативните форми на туризъм. Съвременните тенденции в туристическото търсене и неусвоеният ресурсен и пазарен потенциал са предпоставка
България да се превърне в целогодишна международно утвърдена туристическа дестинация за някои от водещите видове алтернативен туризъм. Целта на настоящата разработка е да се анализират особеностите на алтернативния туризъм в България в контекста на устойчивото развитие и въз основа на този анализ да се обобщят експертни изводи и препоръки, които да бъдат приложени за целите на стратегическото планиране на туризма. Представени са резултати от лични авторски изследвания и разработки по тази тематика през последните 10-15 години, както и мнения и становища на водещи автори и експерти от проучен и анализиран за целта
обем информация от проектни разработки, академични публикации и други информационни източници. Направен е анализ на промените в търсенето и предлагането, обособяващи разработването на алтернативни туристически продукти. Проучени са добри практики свързани с устойчивото развитие на туризма, посочени като примери за приложение на теоретичните постановки. Посочените примери и добри практики, както и направените експертни изводи и обобщения могат да бъдат полезни и на кандидатстващите за финансиране по Европейски
програми на проектни и инвестиционни разработки български предприемачи.
Ключови думи: алтернативен туризъм, устойчиво развитие, добри практики, туристическо търсене, туристическо предлагане.
Key words: alternative tourism, sustainable development, best practices, tourism demand, tourism supply.
JEL: M38, O21, Q10.

тернативния туризъм. Авторът изразява становището, че тя се свързва с нуждата от „промяна
в доминиращите от години модели или форми
на развитие на туризма, проявяваща се на три
съществени равнища: социо-културна и туристическа етика, стопански реализъм, опазване на
околната среда”. Френският експерт прави и извода, че „не може да има алтернативен туризъм
без алтернативни форми на гостоприемство, на
обслужване и квалификация на кадрите”. Според него „алтернативния туризъм трябва да се
възприема като динамична система, която не се
обяснява със съставящите я части, а с наличието на стабилни, задължителни, едновременно
действащи живи връзки между тези части, които
премахват недостатъците на масовия туризъм
като: голямата концентрация на туристически
потоци; масовата импровизация на туристически професии; масовото „поглъщане” на големи
пространства за строителство на материална
база и инфраструктура и т.н. Преодоляването
на съществуващите и новите противоречия
следва да се търси на базата на научнопрактическия дебат, чрез обективна оценка на пазарните тенденции, анализ на новите знания и добри наши и чуждестранни практики [6].

Увод
Алтернативният туризъм като нова сфера на
интереси и начин на предлагане, става актуален
обект за изследвания от страна на представителите на различни заинтересовани общности.
С най-голям принос в тази насока са водещи
учени и експерти от академичната среда и от
специализирани организации и фирми в сектора.
Развитието на научното познание в тази нова
проблематика се свързва с необходимостта от
разширяване обема и съдържанието на научноприложните изследвания, анализи и оценки на
течащите процеси и пазарни тенденции в национален и международен аспект. Налице е различие по отношение наименованието на тази
гама туристически продукти - алтернативен
или специализиран туризъм. Въпреки различията по отношение на общото наименование,
може да се подчертае, че на практика не съществува реален конфликт, който да пречи на научно-приложтите изследвания и хората в реалния
бизнес.
.
1. Еволюция на теоретичните изследвания
През 1988 г. Вакерман дава едно от първите
теоретични определения за същността на ал-
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Представители на Икономически университет - Варна през 90-те години на ХХ век поставят на научен дебат актуалните въпроси, свързани с формулиране на идеите на нова концепция за обогатяване и развитие на многоликата
туристическа дейност. По своята същност тази
концепция е насочена към търсенето на нов
подход и модел за преодоляване на известните
и у нас и в чужбина проблеми на масовия туризъм. В основата й са заложени: търсене на
възможности за намаляване на броя на туристите по едно и също време на едно и също
място; промяна на вида и формите на туризъм и развитието на алтернативни и комбинирани форми на обслужване за преодоляване
на фактора сезонност; включване на нови
продуктови направления в процеса на оперативно и стратегическо планиране на туристическите дейности на корпоративно и
браншово ниво, както и на цялостното развитие на туризма по отношение на другите социално-икономически и общественозначими
дейности; разгръщане на съвременни методи
и форми на обучение на всички участници в
туристическия бизнес в т.ч. по модела „обучение през целия живот” и др. В университетското
издание на Икономическия университет - Варна1
проф. Ракаджийска споделя за наличието на
двете концепции за алтернативен и устойчив
туризъм, на които се гради перспективата за
търсене на конкретни възможности за разрешаване на проблемите и преодоляване на конфликтите, съпътстващи съвременния масов туризъм. Други автори като Жечев и Стоилов [4] поставят въпросите и проблемите на природната
среда. Те извеждат и критично анализират конфликтните теми на свръх застрояването и унищожението на уникалната природа в курортните
и защитените територии в България. Паралелно
с това се подчертават опасностите и нуждата от
ограничаване на действията свързани със строителство на настанителна база, обекти за хранене и атракции в комплекси и изграждане на
инфраструктура свързани с масовия ваканционен туризъм. Споделя се опита на други известни туристически държави и провежданите природощадящи политики за съхранение на уникалните национални ресурси и др. Бъчваров и
Тончев [3] поставят акцент върху теоретичното
изясняване на нуждата от баланс между сектор
като селското стопанство и развитието на туризъм в селските райони на България. Авторите
споделят огромната роля на чистата природна
среда за развитие на познавателен, аграрен и
спортен туризъм, както и за развитието на „зелен” или екотуризъм.
1

По този начин в последното десетилетие на
ХХ век за първи път, водещи експерти и академични представители и в България поставят за
научно и практическо обсъждане теоретични и
практически аспекти на някои от най-актуалните
въпроси и проблеми, свързани с развиващите
се допълнителни услуги в масовия туризъм, които закономерно пазарно се адаптират като нови форми за алтернативен туризъм. През този
период се полагат на практика основите на теоретичното аргументиране и обосноваване на
същността, значението и перспективите на алтернативните форми на туристическо обслужване в нашата страна.
2. Съвременни тенденции за развитие на алтернативния туризъм
Научните проучвания в развитието на алтернативния туризъм понастоящем имат актуален
нов обект за изследване, свързан с въпроса за
ролята на технологичен и социален феномен
като интернет. Необходимостта от нови знания
за тенденциите и перспективите на развитие се
обуславя от неоспоримият факт, че благодарение на интернет всеки съвременен потребител,
според профила на неговите интереси може да
осигури информация и предложения за собствени комбинации от услуги или форми на обслужване. В онлайн пазарното пространство, туристът като краен потребител провежда консултации, съпоставя оферти, прави резервации и
плащания, отчитайки конкретни условия и нюанси в промените в общите и индивидуални предложения за пътуване от десетки доставчици и
дистрибутори на туристически услуги. Някои от
въпросите, които очакват по-нататъшни теоретични тълкувания и научни интерпретации в
процеса на развитие на теорията за туризма в
България включват: избора на критерии или
ориентири за вземането на решение за алтернативно туристическо пътуване, което се свързва с етапа на избор на дестинация, периода на
пътуване или с личните предпочитания на всеки
турист; значението на хоби интересите или влиянието на някои модни тенденции върху търсенето и предлагането на алтернативен туризъм
за различните групи туристи; нови подходи за
оценяване от една страна – качествата на комплекса от туристически ресурси на дадена дестинация и от друга – състоянието и функционалността на материалната база, наличието на
интересни атракции, нивото на квалификация и
специализация на персонала и други.
Анализът на основни характеристики на алтернативния туризъм показва, че той е резул-

Виж Известия ИУ - Варна, кн. 3. 1997.
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Различните видове алтернативен туризъм
могат да се определят по: ключовия мотив за
пътуване и активност сред природата или
ползване на природните фактори за рекреация,
лечение или възстановяване на психофизическото и емоционално здраве, както и
любителски
интерес
или
постигане
на
изследователски цели съчетани с отмора;
степента на използване на специални умения,
интерес или любознателност и знания –
свързани с професия или хоби; степента на риск
по време на пътуване; степента на физическа
активност и готовността от нови емоционални
преживявания и др. Традиционно през
последните
години
най-популярни
сред
потребителите
са
пакети
за
пътуване,
включващи ползване на здравни, СПА и уелнес
услуги,
селски,
екологични,
планински,
приключенски маршрути, пътешествия свързани
тематично с културно-историческото наследство,
езотеричните
места,
религията,
виното,
традиционната
кухня,
етнографията
и
традиционната музика и занаяти, хоби и
екстремни преживявания. Реално погледнато
по-голямата част от посочените форми на
туризъм съществуват отдавна. Алтернативните
видове туризъм свързват по по-добър начин
разнообразните потребности на туристите с
природата, културата, традициите и обичаите,
историческото наследство. С основание може
да се приеме тезата, че ако не се постигне
определен баланс между индивидуализацията
на туристическите пътувания и необходимият
обем продажби (обикновено на по-висока цена),
то алтернативният туризъм може да задълбочи
проблемите, които създава масовият туризъм, а
като резултат да загуби способността си за
актуалност и устойчивост.
Световната организация по туризъм е
приела специална програма в туристическата
сфера, в която всички основни мотивационни
дейности, включени в осъществяване на
туристическото обслужване – пътешествия и
рекреация следва да бъдат съобразени с
изисквания
за
устойчиво
развитие.
Съхранението и защитата на природната среда
и културно-историческото наследство, следва
да е съществена част от всеки разработван
план за териториално развитие, в т.ч. и за
развитие на туризма2.
Развитието на туризма е препоръчително да
включва комплекс от мероприятия по съхранение, възстановяване и развитие на околната

тат или израз на нова философия и нов
акцент в развитието на съвременния туризъм.
Едни от най-отличаващите го основни
характеристики се свързват например с това,
че:
туристическото
предлагане
е
на
туристически продукти и услуги от страна на
малки и средни туристически предприятия,
които в много случаи са представители на
местния семеен бизнес; липсват отрицателни
екологични, социо-културни и икономически
въздействия върху местната територия и
населяващата я общност; туристическото
търсене е от малки групи или от индивидуални
туристи, изпълнени с интерес към приятни
преживявания програми и видове услуги;
разнообразните видове и форми на туризъм
предоставят
възможност
за
взаимно
обогатяващи контакти на туристите с местната
общност и други. В този смисъл основният
аспект на всички подобни определения, които
могат да бъдат обект на изследване по темата
са свързани с изясняване на същността и
особеностите на алтернативния туризъм и
обвързаността му основно с интересите и
социално-икономическото развитие на местните
общности, които го отличават от същността и
съдържанието на масовия туризъм. Тези
същностни
особености
на
видовете
алтернативен туризъм са били и остават обект
на научни проучвания през последните
десетилетия.
Английските автори Смит и Едингтън [7] са
констатирали най-съществени разлики по
отношение на настаняването - смяна на
големите бетонни постройки с малки по размер
семейни или обществени обекти, които се
вписват в околната среда и отговарят на
хуманните ценности на обществото; по
отношение броя на туристите - малко на
брой,
индивидуални
туристи,
за
които
ключовият продукт е културният туризъм;
поведение на туристите - изразена активност
чрез
спортни
изяви,
интелектуално
и
естетическо
отношение
към
непознатата
култура или природните ресурси; поведение на
бизнеса - туристическите предприятия планират
различните аспекти на дейност, съобразно
нагласата на местното население и неговите
интереси;
съизмеримост
с
възпроизводителните възможности на околната среда уравновесяване на развитието чрез управление
на капацитета на ресурсите, на туристическите
посещения и качеството на обществения живот
на приемащата общност.
2

Виж World Tourism Organization. Tourism Board. 1990
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среда, което да е: съобразено в максимална
степен с интересите, начина на живот на местната общност, като плановите решения в туристическата сфера задължително да се одобряват
от самите жители; туристическата дейност на
територията не следва да накърняват идентичността, културните ценности и гражданските интереси на местните жители; да се създават приоритетни работни места за представителите на
местните жители, за жените и младежите и само
по изключение или липса на местни кандидати
да се привличат външни работници; развитието
на туристическия бизнес трябва да се синхронизира с международните стандарти и норми
свързани с защита на околната среда и културно-историческото наследство и т.н.
Субекти на устойчивото развитие на туризма
са държавните и местни власти, туристическите
предприятия и неправителствените организации.
Всеки участник в тези отношения, следва да
има в местното туристическо законодателство
ясно регламентирани отговорности и задължения, наред с правата си, което да бъде отразено
в местните стратегии и програми за развитие.
Тези документи следва да притежават критерии
или принципи, определящи устойчивото развитие на туристическия бизнес на съответната територия.

фестивали на занаятите, фермерският пазар,
където често могат да се срещнат разказвачи на
местни митове и легенди, редица събития, като
Фестивал „След 50-те” през месец октомври и
рали West Cork в средата на март всяка година
и др. Развитието на местностите „Седемте глави” и „Разходките на Клонакилти” са пример за
подчертаване на селското, природното и културното наследство като конкурентно предимство. Като практика за развитието на устойчив туризъм е създадено село с Модели на влакчета.
То е изградено на територия край морето, която
поради своята непригодност за масивно строителство е била използвана за сметище. Общинската камара на Клонакилти е добър пример за
изграждане на мрежа между различни участници, предоставящи туристически продукти. Камарата обединява местни представители на всички сектори в региона, а не само на имащите
пряк туристически интерес. Това позволява на
всички членове да представят идеи и проекти,
като това разширява предлагането и развитието
на туристически продукти. Ежегодно увеличаващият се брой на посетителите е доказателство за предвидливостта на всички участници в
неговото конструиране. [5]
3.2. Гърция - Национален природен резерват
Керкини
Национален природен резерват Керкини в
Северна Гърция представлява типичен пример
за устойчиво развитие на комплексен екотуристически продукт. Езерото Керкини е разположено в северозападната част на Серската котловина, в южното подножие на планината Беласица. Езерото заема алувиална равнина между
два планински масива – Керкини и Мавровуни и
се подхранва се от р. Струма. То представлява
целогодишно убежище на голям брой разнообразни популации птици, включително редки и
застрашени видове, благодарение на разположението си на втория по значение миграционен
път на птиците Via Aristotilis, пресичащ Балканският полуостров. Над 300 вида птици са регистрирани в района на язовира и околните планини,
сред които 140 вида гнездящи, 170 мигриращи и
134 вида зимуващи. В селата край езерото на
разположение за посетителите са над 30 хотела,
вили, апартаменти и студия. Някои от хотелите
са с капацитет над 30 легла, което ги прави подходящи за настаняване на групи. Районът притежава много добри условия за рекреация и
краткотраен отдих. В близост до всяко населено
място са изградени кътове за отдих, места за
пикник и паркинги. Предлагат се също така редица туристически услуги: екскурзии с джип 4х4,
обиколка на езерото с лодка и кану, езда, вело-

3. Добри практики
Десетки или стотици могат да бъдат добрите
европейски и национални практики, които много
убедително да потвърждават изведените погоре теоретични и научни обобщения. Чрез тях
се доказва богатството или многообразието на
интегрираните туристически дейности и широтата на пазарния потенциал за развитие на видовете алтернативен туризъм в рамките на отделни селища, зони, региони и отделни държави.
Ето някои подбрани проучени примери, илюстриращи оригиналността в опита и интерпретирането във формите на коопериране на различни общности, икономически сдружения или местни администрации в общите им усилия да
привлекат интереса и вниманието на туристи с
разнообразни потребности и визия за туристическо пътуване и по-специални преживяване.
3.1. Ирландия – община Клонакилти
Община Клонакилти се намира в Югоизточна
Ирландия, има около 3500 жители и над 4000
леглова база. Тя включва 20 града, 10 туристически маршрута, 2 конни бази, 10 риболовни
кътчета, редица природни забележителности,
възможности за морски риболов и др. В общинската камара се предлага туристически наръчник, съдържащ 50 местни атракции, сред които
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сипеди под наем. Всички услуги се предлагат от
местните жители и допринасят за обогатяването
на туристическите продукти и пълноценния
престой на посетителите. Особено значение за
предлагането на комплексен екотуристически
продукт имат информационните центрове, където освен предоставяне на информация се провеждат природозащитни и екологични презентации, обучения и семинари. Центровете имат изключително важна образователна и възпитателна роля и допринасят за повишаване качеството на туристическите продукти. Главната им
роля е да бъдат привлечени туристи в региона,
чрез неговото популяризиране и предоставяне
на информация за биоразнообразието и природозащитата, туристическите атракции и други
възможности, които предлага дестинацията. В
околностите има разнообразни културноисторически и природни обекти, които допринасят за диверсифицирането на туристическите
продукти, по-пълноценния и дълготраен престой
на туристите. Опитът на Гърция по примера на
Национален природен резерват Керкини може
да бъде приложен у нас, но за целта са необходими ясна държавна политика относно развитието на екотуризма във влажните зони, тясно
сътрудничество между местните власти и неправителствения сектор и ангажимент на местната общност в туристическите дейности [2].

Центъра за ученици, включващи разглеждане на
експозицията и разходка по интерактивната пътека, спускане с каяци по р. Арда и рафтинг турове. За водачи за велосипедите и лодките са
обучени и се ползват местни хора. Благодарение на функционирането на центъра и привличането на български и чуждестранни посетители,
посетено се развива алтернативното туристическо предлагане. Обособяват се няколко семейни хотела и къщи за гости в селата Горно
поле и Бориславци, с типична битова атмосфера и множество допълнителни услуги за туристите. Развиват се туристически атракции, сред
които музейни експозиции, ювелирно ателие за
обработка на скъпоценни и декоративни камъни
в гр. Маджарово и таханджийницата, с. Бориславци, предлагаща демонстрация на пълния
технологичен процес за производство на сусамов тахан, дегустация на тахан с мед, домашни
сусамки и билков мед. Продуктите се предлагат
от специализирани туроператори. Създадена е
и туристическа асоциация „Маджарово”, която
работи за подобряването, разнообразяването и
маркетинга на туристическия продукт в района.
Продуктът, онлайн рекламата и включването на
Маджарово в международния Rough Guide, са
довели до 30% увеличение на посетителите само за първата година. От няколко години се реализира успешно Проектът „Новото тракийско
злато“ с трите си компонента: Дива природа и
биоразнообразие, Биологично земеделие и Устойчив туризъм, които се съчетават и допълват успешно по между си [1].

3.3. Община Маджарово - природозащитен
център „Източни Родопи”
Районът на Маджарово започа да добива популярност след изграждането по българошвейцарска програма през 1996 г. на природозащитен център „Източни Родопи”. Центърът се
стопанисва от Българското дружество за защита
на птиците (БДЗП) и представлява уникален по
рода си туристически обект, който разполага с
три стаи за гости, механа, интерактивна експозиция, детски кът и изградени в близост укрития
за наблюдение на птици. За посетителите се
предлагат богат набор от услуги: предоставяне
на велосипеди под наем, коне за езда, плаване
по река Арда и яз. Ивайловград, продажба на
сувенири, планински преходи по маркирани
маршрути с водач, подхранване на лешояди,
образователни дейности, богата колекция от
„караоке” песни и филми за вечерни прожекции.
Разработени са и конкретни туристически продукти: 4 км тур с акцент върху наблюдаването
на редки видове растения и животни; 4-дневен
приключенски конен тур, комбиниращ наблюдение на редки видове птици, местни породи животни, жили с полускъпоценни камъни и посещение на култовите места на древните траки; 4
маркирани веломаршрута в района с различна
степен на трудност; еднодневни посещения на

4. Обобщаващи изводи относно очертаващите се пазарни тенденции
Общите тенденции, с които може да се аргументират перспективите в развитието на алтернативния туризъм в международен и национален мащаб се проявяват в двете основни направления, характеризиращи икономическите и
пазарните отношения: туристическото търсене и
туристическото предлагане.
По отношение на туристическото търсене по-съществените основни тенденции
включват: нарастване на интереса към участие
в съхраняването на местната култура в посещаваната туристическа дестинация; нуждата от
общуване на широки слоеве от населението, с
незасегната от човека природна среда, създаване форми на туризъм, които не противоречат
на интересите на местното население; създаване на възможности за активно физическо и психическо възстановяване на хората; насочване
към дестинации с преобладаващи съхранени
природни рекреационно-туристически ресурси;
повишаване на образователното равнище и информираността на туристите и местните общ-
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ности в световен мащаб; повишаване на жизнения стандарт, доходите и продължителността на
свободното време и необходимост от предприемане на алтернативно туристическо пътуване,
което да утвърди вътрешния мир и да задоволи
нуждата от духовно обогатяване; нарастване
интереса на все по-изтънчени в предпочитанията си туристи, към дестинации предлагащи повече качествени преживявания; нарастване
търсенето на „тихи и автентични курорти”, „туризъм в апартаменти на самообслужване”, престой в хостел и др.; нараства разочарованието от
опростените стандартни туристически пакети,
предлагани от големите туроператори и ваканционни хотелски комплекси; увеличава се броят
на пазарните ниши по специални интереси и на
тази основа нараства търсенето на алтернативни туристически пътувания, все по-често се
предприемат пътувания в градска или селска
дестинация, като допълнение на основната
морска или планинска ваканция; изразена тенденция на непрекъснато увеличаване относителния дял на пътуването за сметка на престоя
в рамките на общата продължителност на туристическата дейност и др.
По-съществените тенденции по отношение на туристическото предлагане са следните: увеличава се броя на разкритите екологично ориентирани туристически обекти, които
споделят философията за устойчиво развитие
на туризма; увеличава се броя на туроператорите и агенции, предлагащи различни видове
алтернативен туризъм в много на брой дестинации; създават се нови асоциации, организации и
сдружения в полза на развитието на алтернативен туризъм; засилване на конкуренцията между
дестинациите и фирмите, предлагащи алтернативен туризъм; засилващ се интерес към притежаване на местен или международен сертификат за устойчив туризъм; тенденция към подобряване на технологиите и транспортната инфраструктура; усилия към подобряване на предлаганите туристически услуги, подновяване на
туристическата база, наемане на квалифициран

персонал; стремеж да се предлага по-цялостен,
по-завършен продукт; разрастване на предлаганите „нискотарифни” туристически услуги (найвече при авиокомпаниите), което води до нарастване броя на неорганизираните индивидуални
туристически пътувания; разрастване на възможностите клиента сам да формира пакета от
услуги и стоки за неговата ваканция, както и неговата цена; нарастване информационната и
маркетингова роля на интернет относно
възможностите за алтернативен туризъм в
България; увеличаване интереса към участие
на общини и местни фирми с общи щандове в
различни туристически изложения и борси, на
които се представят възможностите за развиване на алтернативни форми на туризъм
(масово констатирано и на Туристическото
изложение „Ваканция и СПА 2014”) и др.
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Abstract

With the increase of the problems associated with the mass summer holiday and the winter mountain tourism in Bulgaria in the recent years it has become more tangible need for systematization and application of knowledge derived
from the scientific interpretation of the results of professional analysis and evaluation within the target market research
state and prospects for development of alternative forms of tourism. Recent trends in tourism demand and unspent re-
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sources and market potential are a prerequisite Bulgaria to become all year internationally recognized tourist destination
for some of the leading forms of alternative tourism. The purpose of this paper is to analyze the characteristics of alternative tourism in Bulgaria in the context of sustainable development and on the basis of this analysis to summarize the expert conclusions and recommendations to be implemented for the purpose of strategic planning of tourism. The results of
the authors’ personal research and development on this topic over the past 10-15 years, and the points of view and opinions of leading authors and experts studied and analyzed for the purpose of information of the investment projects, academic publications and other information sources. An analysis of changes in the tourism supply and the tourism demand,
carve the development of alternative tourism products. We studied best practices of sustainable development of tourism,
as examples of the application of theoretical statements. The indicated examples and best practices in the survey, as
well as the expert conclusions and generalizations can be useful for applying for European funding of project development and investment studies for Bulgarian entrepreneurs.

28

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 5/2014 (48)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5/2014 (48)

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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Резюме
Туризмът e отрасъл, който функционира в условията на сложна, динамична и трудно предвидима среда. Това
е свързано с ефективна транспортна система и възможности за подобряването й за целите на туристическата
индустрия. Постигането целите и задачите на туризма са свързани с модернизиране и усъвършенстване на
транспортните средства и инфраструктура. Състоянието й оказва влияние върху търсенето на услуги в туризма и
стратегическото развитие на туристическите дестинации. Ако възможностите на туристите да пътуват до предпочитаните дестинации е ограничено има вероятност те да търсят алтернативни дестинации. Характеристиките и
най-вече комплексната природа на туризма налага да се използва интегративния подход при анализ на транспортната система. Настоящата разработка анализира основните параметри на транспортната система и тяхното
влияние върху развитието на алтернативното туристическо предлагане в България.
Ключови думи: туризъм, транспортна система, параметри, алтернативен туристически продукт.
Key words: tourism, transportation system, parameters, alternative tourism product.
JEL: Q01, O18, L83.

лите на туристическата индустрия. Предмет на
изследването са основните параметри на транспортната система и тяхното влияние върху за
развитието на алтернативното туристическо
предлагане в България.
Целта на настоящата разработка е разкриване, анализ и оценка на съществуващите параметри на транспортната система за алтернативно туристическо предлагане в България. Задачите, поставени в изследването са: да се формира набор от основни на транспортната инфраструктура, влияещи върху алтернативното
туристическо предлагане; да се анализира същността, структурата и компонентите на транспортната система; да се определят тенденции в
развитието на транспортната система за целите
на конкурентно алтернативно туристическо
предлагане.

Увод
Глобалната икономическа система се характеризира с нарастващо равнище на интегрирация на производството и дистрибуцията, базирана на все по-съвършени. транспортни услуги
в логистичните системи. Настоящата разработка очертава значението на транспорта
като фактор в развитието на туристическата индустрия. Интересът към различните аспекти на
развитието на туристическия отрасъл е изключително засилен през последните години.
В съвременната наука и практика в областта
на туризма основен проблем е оптимизирането
на транспортните операции (маршрути, пробег,
избор на транспортно средство, възможности за
групиране и т.н.). През последните години се
наблюдава нарастващ интерес към алтернативния туризъм както от предприемачите, така и от
туристите. В съотвествие с това параметрите на
транспортната система определят този туризъм
като дейност, която се развива върху основата
на екологосъобразното използване на транспортните услуги за туристически цели; активно
допринася за опазването на природното наследство на дадената територия; съдейства за
устойчиво развитие на икономическите територии и природните райони [1, 5, 8]
Актуалността на проблемите на транспортната инфраструктура за туризма се определя от
значението на конкурентоспособността на туристическия отрасъл в България, в частност на
алтернативното туристическо предлагане и дългосрочния планиран и реален принос за качеството на туристическата услуга.
Обект на изследването е транспортната система и възможности за подобряването й за це-

1. Характеристики на транспортната система
1.1. Основни тенденции и показатели
Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество като средство
за икономическо развитие. През последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и
пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество.
Транспортната система в широкия смисъл на
думата представлява съвкупност от различни
сфери на транспортна дейност, в които се извършват услуги, свързани с пространственото
преместване на пътници и материални продукти. В рамките на тези сфери (сухопътен транспорт, воден транспорт, въздушен транспорт)
самостоятелно, както и комбинирано, се разви-
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ват различни видове транспорт, които зависят
от природни дадености, географски фактори,
социално-икономическо развитие и др. Единната транспортна система предполага взаимодействие между отделните сфери, както и видовете транспорт [7].
Ефективното взаимодействие между отделните видове транспорт се осъществява с цел
оптимизиране на транспортните разходи, както
и необходимостта от редуциране на външните
разходи, свързани с транспортната дейност.
Обсъжда се за единна транспортна система, тъй
като освен предназначението да удовлетворява
транспортни потребности, тя изпълнява и стратегически функции. Степента на развитие на
транспортната система е и показател за жизнения стандарт на съответната държава.

1.2.2. Автомобилен транспорт и интелигентни транспортни системи
Основна цел на транспортната политика е
изграждането на устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите и социални
нужди на обществото. По-добрата интеграция
между видовете транспорт, постигната чрез ускоряване разработването и внедряването на
иновативни технологични решения, ще допринесе за подобряване на общата ефективност на
транспортната система.
Едно от тези иновативни решения е приложението на информационни и комуникационни
технологии за изграждането на интелигентни
транспортни системи, които ще имат значителен
принос за оптимизиране използването на интегрираните транспортни мрежи, за подобряване
на безопасността и сигурността на превозите,
увеличаване мобилността на населението, намаляване отрицателното въздействие върху
околната среда и климата, повишаване на енергийната ефективност. Същевременно интелигентните транспортни системи (ИТС) осигуряват
функционирането на вътрешния пазар и увеличаване нивата на конкурентоспособност и заетост.

1.2. Видове транспорт
Тъй като транспортната услуга е с подчинен
характер, правото на избор е изцяло на страната на клиента, който може да бъде товародател,
товарополучател или спедитор. В областта на
пътническите превози клиентът може да е пътник, туристическа агенция, пътническо бюро и
т.н. [10].
Когато се прилагат критерии за избор на вид
транспорт, се анализират конкретните видове
транспорт и техните възможности, а не сферите
на дейност.

1.2.3. Воден транспорт
Водният транспорт предоставя значителни
възможности, свързани с повишаване на ефективността и подобряване на екологичните показатели. Значението, което имат морските пространства за социално-икономическото развитие
на страната, налага съгласуването на целите на
транспортната политика с тези на интегрираната морска политика.
Основните стратегически цели за морски
транспорт са:
- укрепване на ролята на българския морски транспорт в глобализирания пазар;
- съхраняване и натрупване в сектора на
човешки ресурси, мореплавателни умения и морски практически опит;
- повишаване качеството на услугите в
морския транспорт;
- използване на пълния потенциал на морския транспорт на къси разстояния и на
другите видове морски транспортни услуги за туристическия сектор.

1.2.1. Железопътен транспорт
Изграждането на интегрирана и оперативно
съвместима железопътна мрежа на европейско
ниво, както и подобряването на експлоатацията
на тази мрежа, остават едни от най-важните цели, заложени в българската транспортна политика.
Въпреки започналия процес на модернизация на железопътните предприятия и интегриране на националните им системи в европейската железопътна мрежа, необходимо е през
следващите години усилията да бъдат насочени
към останалите нерешени въпроси, свързани с:
- подобряване на сътрудничеството между
управителите на инфраструктура за премахване на граничните ограничения пред
железопътните товарни превози, подобряване на трафика в международен план,
оптимизиране на инвестициите в инфраструктура и управление на капацитета;
- осигуряване на високи нива на качество и
надеждност на инфраструктурния капацитет, определен за железопътни товарни превози;
- развитие и управление на интегрирани
(интермодални) терминали, обслужващи
железопътния транспорт.

1.2.4. Въздушен транспорт
Насоките и целите за развитие на въздушния
транспорт са свързани с укрепване на вътрешния пазар за въздухоплавателни услуги и разширяването му, както и осигуряване на устойчивото му развитие.
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перитет и за зачитане правото на мобилност
чрез управлението на търсенето на транспорт,
качеството на живот и защитата на околната
среда.

1.2.5. Градски транспорт
Устойчивата градска мобилност осигурява
дългосрочното икономическо развитие на градовете, качеството на живот на техните жители
и защитата на околната среда. Новата концепция за градска мобилност се състои в насърчаване на използването на всички транспортни
средства и комбинирането на различните видове обществен транспорт с различни видове индивидуален транспорт. Тя предполага също и
достигане на общи цели за икономически прос-

-

-

1.3. SWOT анализ на българската транспортна система
Анализ на силните и слабите страни на транспортната система в България, както и перспективите за развитие и заплахите пред развитето
й са представени в табл. 1.

Табл. 1. SWOT анализ на българската транспортна система
Силни страни
Слаби страни
Благоприятно географско местоположение
Незадоволително състояние и ниво на поддържаВисока степен на изграденост и гъстота на същесне на съществуващата инфраструктура и обвързатвуващата транспортна инфраструктура
ност с транспортните мрежи
Развита система за обществен транспорт
Недостиг на инфраструктура за високоскоростни
Висока степен на електрификация на железопътпревози
ния транспорт
Недостатъчно добре развита логистична инфрастИзградени връзки на пристанищата за обществен
руктура
транспорт
Недостатъчна координация между видовете транНаличие на развита транспортна система и инфспорт
раструктура за обществен транспорт
Морално и физически остарял транспортен парк
Различна степен на пазарно развитие на отделните видове транспорт
Незадоволително качество на услугите за обществен транспорт (градски, крайградски, железопътен
транспорт)
Ниско ниво на използване на информационни и
телекомуникационни технологии в сектора
Относително ниско ниво на безопасността и сигурността на транспортната система и услуги
Възможности
Заплахи
Спад на международните транзитни потоци през
Ръст на търсенето на транспортни услуги
страната
Модернизация на сектора чрез инвестиции в инфраструктурата и нови технологии
Намаляване търсенето на транспортни услуги
Липса на гарантиран, финансово обезпечен ангаПовишаване на енергийната ефективност в транс- портния сектор
жимент от страна на държавата
Развитие на интермодални терминали и товарни Нарастване на негативното въздействие върху
селища
околната среда и климатичните промени от транспортната дейност
Ръст на туристопотоците, балансирано териториално развитие и насърчаване на регионалния ту- Значителен ръст на пътуванията с лични моторни
ризъм
превозни средства,
Повишаване качеството на предоставяните от ма- Отлив на квалифициран кадрови персонал
совия обществен транспорт услуги

Източник: [12].

турирана икономическа система, състояща се от
определени елементи (звена), взаимосвързани
в единен процес на управление на материалните, и съпътстващите ги потоци, при което задачите на тези звена са насочени към постигане
на вътрешните и/или външните цепи на организацията.
Логистичната система включва цялостния
материален поток от доставката на суровините
до довеждането на готовата продукция до дадено туристическо предприятие (хотел, ресторант,
пътническа агенция), както и свързните с него

2. Транспортната система като част от логистичната система
Съвременният подход в логистиката се свързва с идеята за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на материалните и
информационните потоци в сферата на туризма, както в рамките на отделните туристически
предприятия, така и на обединения от такива
(съюзи, вериги, мрежи).
Логистичната система е едно от най-важните
понятия в логистиката. Под логистична система
(ЛС) се разбира сложна организационно струк-
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информационни потоци. На основата на следните логистични дейности (снабдяване, получаване, приемане, транспорт, пазар) се изгражда
логистичната стратегия на предприятието в туризма и се формира логистичната система. Важен момент при изграждането на тази система е
нейното ефективно функциониране [4].
Дефинирането на понятието „логистична система” позволява да се обобщи разбирането за
същността му като процес на интегрирано управление и рационална организация на движението на материалните потоци от точката на
тяхното възникване, през сферата на производството, до сферата на потребление при минимални разходи и високо равнище на обслужване. На тази база има основание да бъде изведена и ключовата роля на транспорта, който
създава реални условия за постигане на основната цел на логистиката, свързана с минимизирането на разходите.
Избраната в разработката дефиниция за логистичните системи разкрива важността на
транспортната система, която заедно с повечето
логистични дейности остава извън обсега на
потребителя, но ролята й е важна за осигуряване на достъпност, функционалност и надеждност на логистичната система, функционираща
под влиянието на постоянни качествени изменения на икономическата среда.
Транспортната система се формира от две
подсистеми: транспортна инфраструктура и
транспортни оператори. Транспортната инфраструктура е сложен комплекс от технически съоръжения, сгради, и дейности, които осигуряват
нормалната експолатация на транспортните
средства. Предвид значимостта и мястото на
транспорта в осъществяването на логистичния
процес можем да определим транспортирането
като една от ключовите логистични функции [4,
10]. Значението на транспорта в рамките на логистичната система се определя от следните
негови по-важни особености [13]:
- транспортът реализира основната идея
на логистиката – създаването на надеждна, устойчива и оптимално функционираща система за снабдяване, производство, разпределение и потребление;
- осигурява физическото придвижване на
материалните потоци между организациите и между звената вътре в тях;
- организира и реализира с разнообразни
транспортни и технически средства всички логистични операции по товарене,
преместване, разтоварване и временно
съхранение на стоково материални ценности;
- неговата значимост при вземане на решенията, свързани с избора на дистри-

буционни канали за суровини, полуфабрикати и готова продукция в рамките на
логистичната система;
- високият дял на транспорта в състава на
външнотърговските цени на товарите,
особено за страни които са отдалечени
на значителни разстояния;
- наличието на значителен брой транспортно-спедиторски предприятия, играещи
важна роля в организацията на оптималните доставки на товари, както при вътрешните, така и при международните
превози;
- високият дял на транспортните разходи –
основният принцип на логистиката, свързан с оптимизацията на разходите е в сила и за транспортната логистика.
Следователно, управлението на потоците е
невъзможно без транспортното обезпечение на
логистичните процеси и транспортната логистика играе ролята на необходима съставна част от
теоретичните и приложни аспекти на логистичната верига, особено като се вземат предвид
нейните основни цели и задачи свързани със
[2,3]:
- създаване на транспортни системи и инфра структура;
- съвместно планиране и организиране на
транспортните процеси с клиентите и на
различните видове транспорт;
- осигуряване на техническо и технологично единство на транспортния процес;
- избор на вида на транспорта и транспортните средства;
- избор на транспортни маршрути;
- осигуряване на временно съхранение на
товарите при прекъсване на транспортирането.
3. Транспортно-логистично обслужване при
алтернативното туристическо предлагане в
България
Транспортът не „преработва” суровини и не
създава нови продукти, но чрез него се превозват компоненти на потока на различни разстояния по предварително определен маршрут.
Транспортът трябва да се разглежда като сложна система, чиито важни подсистеми са транспортните средства (автомобили, железопътна
техника, кораби и самолети), транспортна инфраструктура (шосета, железопътни линии, тръбопроводи, пристанища, летища), транспортни
възли, складови бази, ремонтни предприятия.
Транспортирането предполага избор на подходяща схема за транспорт и избор на подходящо
транспортно средство. С разширяването на диапазона от туристически услуги транспортните
системи се адаптират към нови експлоатацион-
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ни условия на местно и регионално равнище [6,
9, 11].

Изводи
Ако настоящите тенденции продължат състоянието на много голяма част от активите на
транспортната мрежа ще се влоши. Допълнителното търсене на транспортни услуги ще доведе до претоварване и амортизиране на инфраструктурата и намаляване качеството на предоставяните услуги за потребителите.
Въпреки прогнозния спад в броя на населението и растежа на собствеността на леките автомобили и личните доходи и без да бъдат извършени съществени промени в железопътните
услуги (бързина и качество), до 2020 г. се предвижда спад в търсенето на железопътните пътувания.
Основен проблем, идентифициран във връзка с характеристиките и качествата на инфраструктурата, е липсата на непрекъснати, последователни и постоянни транспортни мрежи, които
да осигуряват бързо и безопасно придвижване
на по-дълги разстояния.

3.1. Тенденции в развитието на транспортната система
Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на туристическото предлагане.
Като цяло, през последните години нуждите от
транспортни услуги – товарни и пътнически се
увеличават, като успоредно с това се повишават
изискванията към тяхното качество.
През разгледания период 2009-2013 г. се
наблюдава спад при броя на превозените пътници със сухопътен транспорт. Това се дължи
на намаления брой превозени пътници както от
железопътния (с 1,8%), така и от автобусния
транспорт.
Броят на превозените пътници от водния
транспорт през годините също намалява. Основната причина за регистрирания спад е в понижения дял на речния транспорт (табл. 1).
Табл. 1. Превозени пътници по видове транспорт
за периода 2009–2013 г.
Превозени пътници (хил.)
Години
Сухопътен
Воден
транспорт
транспорт
2009
567 626,3
244,3
2010
546 535,5
149,7
2011
517 254,0
175,2
2012
491 954,9
186,6
2013
464 178,0
143,0

Препоръки
1. Осигуряване на по-високо равнище на
контрол над веригите за стойността, чрез
намаляване на разходите за телекомуникационно обслужване и развитие.
2. Технологичното усъвършенстване, предимно в областта на интермодалния
транспорт съдейства на процеса на непрекъсваемост между различните видове
транспорт, в частност сухопътен/морски,
а следователно и при продуктовите вериги.
3. Модернизирането на транспортната система е задължително условие за успешното й интегриране в европейската транспортна система.

Източник: [14].

разходи, хил. лв.

През последните години туризмът в България отбелязва стабилна тенденция на постоянно намаление както на разходите за туристически пътувания в страната, така и на разходите в
чужбина (фиг. 1). През годините преобладаващата част от български граждани са реализирали туристически пътувания предимно в страната
с цел „почивка и екскурзия”.

Заключение
Развитието на отделните видове транспорт,
разширяването на конкуренцията между тях и
на тази основа създаването на конкурентни видове транспорт е предпоставка за изграждането
на един пазарно ориентиран транспортен сектор, сериозно условие за просперитета на икономиката на България. Осигуряването на висока
степен на безопасност и сигурност на транспортната система е много важен фактор за конкурентоспособност.
Транспортният сектор на България е призван
да съдейства за икономическото и социално
развитие на страната, осигурявайки ефективен
и устойчив транспорт.
Основен момент в този процес е развитието
на транспортната инфраструктура. Нейното модернизиране е задължително условие за ус-
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Фиг. 1. Разходи за туристически пътувания на лица на 15 и повече години за периода 2009–2013 г.
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пешното интегриране в европейската транспортна система.
Транспортната система заема ключово място
в удовлетворяването на транспортните потребности на алтернативното туристическо предлагане в България.
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ANALYSIS OF THE MAIN PARAMETERS OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
FOR ALTERNATIVE TOURISM SUPPLY IN BULGARIA
Milena Dicheva, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Тourism is a considerable part of many national and regional economies. Tourism industry works in conditions of
complex, dynamic and difficult foreseeable environment. This is related to an efficient transport system and the possibilities for its improvement for the tourism industry. To achieve the aims and objectives of tourism is particularly important
modernization and improvement of means of transport and infrastructure. The state of transport infrastructure affects
demand for services in the tourism and strategic development of tourist destinations. If opportunities for tourists to travel
to preferred destinations is limited by inefficiencies in transport system are likely to seek alternative destinations. The
characteristics, and especially the complex nature of tourist requires using integrative approach to analysis of the transport system. This paper analyzes the main parameters of the transport system and their impact on the development of
alternative tourism offering in Bulgaria.
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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
В БЪЛГАРИЯ
Станислава Ковачева, Милена Дичева, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Проведено е изследване на дейността на туристическите информационни центрове в България. Формиран е
комплекс от критерии и показатели за оценка на логистичното обслужване в този тип центрове от системата на
туризма. Изследването е проведено въз основа на електрони бази данни и обобщени данни за туристическия
поток към туристически информационни центрове в няколко български града. Анализът на дейността им е проведена чрез моделите на системи за масово обслужване, широко приложими за прогнозиране поведението на
обслужващи системи в логистиката. Въз основа на резултатите от изследването е оценено логистичното обслужване на потока от туристи в тези центрове, направени са препоръки към туристическо предлагане и е формиран
обобщен структурен модел на дейността на туристическите центрове.
Ключови думи: моделиране, логистично обслужване, оценяване, системи за масово обслужване (СМО).
Key words: modelling, logistics service, evaluation, queuing systems (QS).
JEL: L83, C11.

Увод
Туризмът е един от най-рентабилните и динамични отрасли на световната икономика. Успешното развитие на туризма има влияние върху такива ключови сектори като транспорта и
съобщенията, търговията, строителството и зелени системи, селското стопанство, производство на потребителски стоки и др. [6, 7, 10, 14].
Туристическата индустрия е от голямо значение
при преструктуриране на икономиката и на България.
В условията на задълбочаваща се конкуренция и изпреварващо предлагане на туристически продукти в световен мащаб, планирането и
дистрибуционната дейност са от изключително
важно значение за ефективното развитие на
туристическия бизнес [2, 10].
Обект на настоящото изследване е състоянието на системата от туристическите информационни центрове (ТИЦ) в България. Туристическите информационни центрове са организациите в туризма, които трябва да осигуряват
бърз, лесен и удобен достъп на потребителя до
даден туристически продукт. Освен това ТИЦ са
и основните разпространители на рекламни материали за наличните туристически продукти и
предлаганите туристически услуги в даден регион.
Необходимо е централизирано координиране
на дейността на ТИЦ, за да се гарантира постигането на оптимален вариант за развитие на
туризма [16, 17]. Целта на доклада е анализиране на дейността на туристическите информационни центрове в България чрез системите за
масово обслужване и формиране на обобщен
структурен модел на дейността на туристическите центрове.

1. Методи на изследване
1.1. Моделиране чрез системите за масово
обслужване
Моделирането на реални обслужващи системи чрез методиката на Системите за масово
обслужване (СМО) се прилага в областта на
производството, дистрибуцията, транспорта,
запасите, снабдяването и много други области
за решаване на задачи, свързани с логистичната оптимизация на дейностите [1, 3-5, 9-13].
Обща схема на едноканална СМО в сферата
на туризма е представена на фиг. 1.

Фиг. 1. Структура на едноканална система за масово обслужване

Основни елементи на системата за масово
обслужване са:
- заявка (клиент) – всяко предявено искане
за изпълнение на дадена дейност (предявено искане за обслужване);
- входящ поток – съвкупност от предявяваните едновременно или последователно
заявки за обслужване;
- канал за обслужване (обслужващ апарат
или обслужващо устройство) – съвкупност от технически средства и персонала,
осъществяващи обслужването;
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-

изходящ поток – съвкупност от обслужените заявки;
- опашка – съвкупност от постъпилите искания за обслужване, които очакват да
бъдат обслужени.
В системата се извършват различни дейности, които водят до образуване на поток от чакащи и поток от обслужвани клиенти [4]. Важен
елемент е потокът от чакащи клиенти (обекти,
които са влезли в системата, не могат да бъдат
обслужени веднага образуват опашка).

-

не, т.е. периодът от началото на обслужването до неговото завършване;
време за чакане – периодът между момента на постъпване на заявката в системата за масово обслужване до началото на обслужването.

2. Резултати и обсъждане
Туристическите информационни центрове
(ТИЦ) играят критична и важна роля, тъй като
тяхната цел е да осигурят информация за градове, села и обекти, да подпомогнат посетителите да вникнат в характерните топографски
особености, в историческото и природно значение на дадена област, както и да покрият различните и разнообразни нужди на туристите,
като: какво да правят, къде да отидат, какви събития са на дневен ред в града или селото, къде
да отседнат, какво да разгледат и т.н. В този
смисъл дейността на тези ТИЦ по много критерии отговаря на определението за СМО и в
предишни изследвания [8] е доказана възможността тя да се мониторира, анализира и оптимизира с апарата на теорията за масовото обслужване.

1.2. Възможности за избор на модел на СМО
Възможността за избор се определя от видовете СМО според различните признаци на класификация.
1.2.1. Признаци за класификация на СМО
Основните видове СМО са следните [3, 13]:
- според броя на каналите за обслужване
СМО биват: едноканални и многоканални;
- според пропускателната си способност
СМО се подразделят на: еднолинейни
системи – пропускателната им способност е равна на единица (в тях в определен момент може да се обслужва само
една заявка); многолинейни – пропускателната им способност е по-голяма от
единица (едновременно могат да се обслужват толкова на брой заявки, колкото е
броят на каналите им);
- в зависимост от етапността на обслужването според това, дали отделната заявка
се обслужва само от едно обслужващо
устройство или от повече (дали обслужването протича наведнъж или на отделни
етапи), системите биват: еднофазни и
многофазни;
- според поведението на заявките, постъпили на входа на системата, когато всички канали са заети, системите се делят
на: системи със загуба (отказ) и системи
с чакане (с опашка);
- според броя на източниците на заявки:
системи с ограничен брой източници на
заявки (с ограничен поток от заявки) и
системи с неограничен брой източници на
заявки (с неограничен входящ поток).

2.1. Вписване на туристическите информационни центрове в Националния туристически
регистър
За да бъде централизирана и поставена в
рамката на единни стандарти дейността на ТИЦ
са създадени правила за вписването им в Националния туристически регистър. Необходимите
документи за вписване на ТИЦ в националния
регистър включват заявление в свободен текст,
което съдържа следната информация:
- правно-организационна форма;
- наименование, седалище и адрес на туристическия информационен център;
- имена на лицето, управляващо туристическия информационен център;
- телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център;
- предлагани услуги.
2.2. Изисквания при упражняване дейността на
туристическите информационни центрове
Основните изисквания, които се поставят
пред ТИЦ [4, 16, 17] при упражняване на тяхната
дейност според предвижданите стандартизирани правила са:
- да използват отличителен знак (лого), като част от външната декорация на помещението;
- да обозначат ясно часовете на работно
време и възможности за получаване на
информация в и извън работното време;

1.2.2. Критерии за избор на модел на СМО
Основните критерии за избор на СМО са:
- пропускателна способност на системата
за масово обслужване – максималният
брой заявки, които могат да се обслужват
едновременно;
- време за обслужване – периодът, в който
се удовлетворява искането за обслужва-
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Табл. 1. Международната практика и стандарти за
ТИЦ в следните аспекти
Оперативни
Функционални
Услуги
въпроси
въпроси
за клиенти
- Сграда
- Информация
- Ниво на подго- Местополо- Резервации
товка на кадрижение
- Политика на
те
- Мебелировка
продажби
- Специализира- Работно вре- - Такси
но обучение
ме
- Статистика
- Езикова
ква- Оборудване
- Информация
лификация
след работно - Умения
време
- Работа с жалби
и рекламации

да разполагат с интерактивно табло, екрани или други средства за предоставяне
на информация след работно време;
да осигуряват общодостъпна, точна, систематизирана и разбираема информация
за предлаганите дейности и услуги.

2.3. Цели от работата в ТИЦ
ТИЦ се създават с определена цел и дейността им е насочена към решаване на съществуващи проблеми при обслужването на туристопотока. Като се вземат под внимание различните етнонационални и демографски особености на туристите, като например страната, откъдето идват, пол и възраст на посетителя, интереси и цел на посещението му в този район,
както и целта на идването му в ТИЦ, трябва да
се постигнат няколко цели в работата в ТИЦ, а
именно [7, 15]:
- да се обработят постъпилите и приетите
заявки за обслужване и да се идентифицират потенциалните нужди;
- да се насърчават пътниците от транзитните потоци да останат на посещение в
областта;
- да се осигури качествена и актуална информация;
- да се изготвят предложения, насочени
към потребностите на конкретния клиент,
които той „не би могъл да откаже”;
- да се използват подходящите инструменти, с които да се достигне до подходящите хора, по подходящ начин, на подходящото място и в подходящото време;
- да се осигури възможност посетителите
да останат с положителни първоначални
впечатления и те да оставят трайна следа по време на обслужването и след това;
- да се осигури информация за възможностите за почивка, забавления или бизнес мероприятия в областта;
- да се формира потребност у туристите,
които са останали доволни от престоя си
в тази област, да споделят опита си със
свои познати;
- да се рекламира културата в областта,
историческите паметници, музеите, старинните сгради, атракциите, интересните
обиколки и събития и т.н.
За да се гарантира изпълнението на посочените цели е необходимо ТИЦ да се съобразяват
с набор от изисквания или изведени от международната практика стандарти обобщени в аспектите, представени в табл. 1.

2.4. Местоположение на ТИЦ
При избора на местоположение на ТИЦ
трябва да се следват стандарти и критерии,
представени на табл. 2 като целта е да се осигури лесен достъп за обществеността – туристи
и местни жители.
Табл. 2. Местоположение и характеристика на
обекта на ТИЦ
Местоположение/
Условия
Характеристика на
обекта
Трябва да е разпо- Туристически потоци
ложен в зона с при- В центъра на града
вилегии
В близост до известен туристически обект
Лесно достъпен за посетители
Трябва да е в бли- Основни туристически атракзост до места с ции
много посетители
Железопътна гара
Автобусна спирка
Летище
Национални пътища
Конферентни центрове
Район с развита икономика
Търговски центрове
Центрове за отдих и развлечения
Музеи

Друг важен елемент при позиционирането на
ТИЦ е състоянието на пазара на труда в региона. Разположението трябва да осигурява възможност за групиране на персонала, така че да
се осигури комфорт и безопасност на посетителите, както и безпрепятствено движение на информацията. При разположението на работните
места основно значение се придава на информационния поток и движението на информацията. Въпреки, че в основни линии постъпването
на информацията става по електронен път, разположението на работните места трябва да се
основава на позиционирането на основните задачите, тъй като документите на хартиен носител все още играят важна роля в процеса на
обслужване [5, 11]. Например, кореспонденция-
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та чрез писма, боравенето с правните документи и конфиденциалните архиви, ще окажат влияние при разположението на работните места.
Туристическите информационни центрове по
наши изследвания са общо 115 на брой, разпо-

ложени са всички области (фиг. 2), с изключение
на област Ямбол, като 70% от тях имат уебсайт
за информиране на клиентите, но много помалка част от тези сайтове предлагат реален
електронен достъп до конкретни услуги.

Фиг. 2. Карта на разположението на ТИЦ по райони

брой

На фиг. 3 е представен броят на ТИЦ в основните области на туристическо потребление.
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Фиг. 3. Брой на ТИЦ в области в България със
засилен туристически поток

-

Въз основа на проведеното моделиране с
помощта на СМО беше формиран следния набор от препоръки:
- мерки за увеличаване на присъствието
на туристическите продукти на електронния пазар;
- свързване на съществуващите туристически информационни центрове в страната в единна национална мрежа, за да
се уеднаквят работните практики и стандарти в обслужването на българските и
чуждестранни посетители на място;

-

-

38

спазване на добри практики и международни стандарти при предлагането на
информация за туристически обекти,
маршрути и услуги на територията на
общината, на която те се намират;
ТИЦ трябва да бъдат активни – да набират и предоставят информация за новостите в предлагането, да организират познавателни турове и събития, да представят района и наличните услуги в медиите,
пред туроператорите и потенциалните
туристи;
активизиране на дейността на Националната мрежа от Туристическите информационни центрове в страната;
създаване на общ туристически интернет
портал на България и електронна карта с
значимите
национални
туристически
обекти;
поддържане и актуализиране на информацията в интернет сайтовете, независимо от сезона;
предлагане на информация за продуктите на повече от един чужд език (в зависимост от потребностите на целевите
групи);
поддържане на профил в социалните
мрежи;

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

-

създаване на възможност за онлайн резервация и заплащане.
доразвиване на качеството на предлаганите е-услуги;
преодоляване на някои недостатъци като: слабо диференциране на клиентите и

-

отсъствие на персонализация, което затруднява създаването на лоялни клиенти;
подобряване на ефективността на наличните информационни възможности за
комуникация и обратна връзка (социални
мрежи, кол-постове в ТИЦ и кол-центрове
и др.).

Табл. 3. Основни характеристики на обобщен структурен модел на дейността на туристическите центрове
Оперативни
Услуги
Параметри
аспекти
Работно време Работното време да е ясно написано Работните дни/часове да са изложени на видно място и
и работни дни на табела
да са преведени най-малко на един чужд език
Минимум работни дни
Понеделник-Петък
Препоръчително: Понеделник-Събота (извън сезона)
Понеделник-Неделя (по време на сезона)
Минимум работни часове седмично
Официално работно време
Препоръчително: Допълнителни работни часове (напр.
9:00-21:00)
Предоставяне Работа с автоматичен секретар
Задължително
на
информа- Предоставяне на карта на града, на Да е изложена на видно място и да е преведена найция след ра- която са показани важни места
малко на един чужд език
ботно време/в Осигуряване на списък с места за Препоръчително: Да е изложен на видно място и да е
периодите,
преспиване
преведен най-малко на един чужд език
когато ТИЦ са Информационен терминал с необхо- Препоръчително
затворени
димата информация
Интернет ус- Осигурен интернет достъп за посети- Препоръчително
луги
телите
Събиране и Установена връзка със съответните Задължително
съхраняване
организации, туристически агенции.
на информа- Подредена по азбучен ред и актуална Препоръчително
цията
информация
Валидност на събраната информация Задължително
и в качеството на предоставените
услуги
Продажби на Осигурени услуги за резервации
Препоръчително
продукти
и Приемане на кредитни карти
Задължително
услуги
Закупуване на туристически книги, Препоръчително
списания и други печатни материали.
Оборудване/
Спецификации
Изисквания
Технология
Компютри
Брой компютри
Най-малко 1 до 3 компютъра, в зависимост от големината и важността на ТИЦ
Скорост
По решение на ръководството наТИЦ
Обем на паметта
По решение на ръководството наТИЦ
Продуктивност
По решение на ръководството наТИЦ
Ергономичност
По решение на ръководството наТИЦ
Интернет
Бърза връзка с няколко обек- Задължително
връзка
та/системи
Безопасност и сигурност на предава- Задължително
ната информация
Достъп до определени инструменти Задължително
като e-mail, пощенски списъци, новинарски групи и др.
Системи
за Осигуряване на откритост и сравни- Препоръчително
резервации
мост между системите за резервации
в различните райони

Основните изводи от проведеното изследване са следните:

-
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Усилията на туристическите информационни източници за популяризиране на ту-
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-

-

ризма на страниците им в интернет пространството са все още недостатъчни и не
отговарят на туристическото търсене.
ТИЦ все още не предлагат унифицирани
стандарти за качество на обслужването и
туристите често срещат затруднения, при
опитите им да се ориентират каква информация да търсят на място в общините.
Липса на достатъчно добри „продуктови
познания” и търговски умения.
Липса на актуална и точна информация и
недостатъчно добро представяне на туристическите продукти и информация.
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ANALYSIS THE ACTIVITIES OF TOURIST INFORMATION CENTRES IN BULGARIA
Stanislava Kovacheva, Milena Dicheva, Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A Study of the activity of the Tourist Information Centres in Bulgaria was held. Set of criteria and indicators for assessing the logistic service in this type of centres in tourism was formed. The study was conducted based on electrons
databases and aggregated data for the tourist flow to the tourist information centres in several Bulgarian cities. Analysis
of their activity is carried out by models of queuing systems, widely applied for forecasting the behaviour of logistics systems service. Based on the results of analysis were assessed logistic services of the flow of tourists in these centres.
The specific application of queuing systems for modelling tourism demand was established and was formed general
structural model of the tourist activity centres.
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ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНД БЪЛГАРИЯ
Живка Тананеева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Новите условия на съвременната „икономика на изживяванията”, където конкуренцията се базира на добавената емоционална стойност от туризма изискват страната ни да се съсредоточи върху качеството на спомените
на туристите, които идват у нас и да създаде силна емоционална връзка с тях. Ето защо е разработена и в момента се развива стратегия за създаването на туристически бранд „България”. Целта ѐ е страната ни да бъде
асоциирана с определени ценности и положителни емоции, които да спомогнат за налагането на България като
привлекателна туристическа дестинация. Като основен ефект от развитието на стратегията за бранда се очаква
създаването на конкурентоспособна идентичност на страната и повишаването на икономическата ефективност
на туризма, както и привличането на повече лоялни туристи, които да възприемат България като целогодишна
туристическа дестинация. Бранд стратегията се опира на идеята за откритие, което трябва да бъде споделено.
България е недостатъчно позната в пълното си разнообразие. Позиционирането на бранд България цели да изведе страната от едностранното възприятие като слънчева морска дестинация, да въвлече потребителите в пътуване, да им предложи откритие.
Ключови думи: стратегия, туристически бранд, туристическа дестинация, емоционална стойност.
Key words: strategy, tourist brand, destination, emotional value.
JEL: М31, L83.

продуктови и регионални подбрандове се очаква да бъде постигнато асоцииране на България
с определена „запазена марка” като привлекателна дестинация. Изработването на лого, слоган и набор от символи на запазената марка
„България”, както и на съответните национални
продуктови под-брандове създават предпоставки за повишаване на разпознаваемостта на
страната като място, където всеки може да открива при всяко посещение нови, вълнуващи и
значими за него преживявания, които си заслужава да бъдат споделени.

Увод
Особено важно за развитието на туристическата индустрия е свързването на бранда, от една страна с характерните особености на туристическите продуктит като качество, специфика,
конкурентоспособност, репутация, имидж, търговска марка и др. от друга страна бранда трябва да бъде свързан и със съзнателните и неосъзнати възприятия и асоциации в съзнанието
на потребителите. Реалните предимства, които
България промотира на международните туристически пазари са свързани с това, че страната
е целогодишна туристическа дестинация, че
предлага разнообразни видове туризъм през
четирите годишни сезона, че културният туризъм е национална туристическа политика и др.
В глобалното общество има изградени представи за повечето държави в различни аспекти,
появили са се в съзнанието на хората като маркова ценност, носеща своята репутация, имидж
и представи – добри или лоши те оказват влияние в развитието на съответната държава в
различни аспекти от нейното икономическо, социално и обществено развитие. Бранд стратегията се опира на идеята за откритие, което трябва да бъде споделено. България не е достатъчно позната в пълното си природно и културно
разнообразие страна. Позиционирането на
бранд България има за цел да се излезе от едностранното възприятие за слънчева морска
дестинация, да се въвлекат потребителите в
пътуване, което да им предложи някакво откритие. Чрез изпълнението на стратегията за развитие на бранд България както и на национални

1. Значение на туристически бранд България
Ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на България на международните туристически пазари играе създаването
на туристическия бранд и неговото професионално управление от гледна точка на устойчивото развитие на туризма. То е свързано с промяната на визията на страната, по отношение
на качество на предлагания туристически продукт и с финансиране на професионална реклама и промоция на най-известните туристически,
природни и културни обекти на страната.
Брандът е съвкупност от символи и очаквания в ума на потребителя. Това е начинът, по
който туристите възприемат дадено туристическо място, (независимо дали възприятията са
основани на опита, слухове или друг вид информация), оказващ влияние върху неговите
нагласи към тази дестинация на емоционално
ниво. Той представлява комбинация от основните характеристики на мястото, които го отлича-
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ват от конкурентите и го правят запомнящо.
Чрез брандът дестинацията подхранва, разработва и представя основните си характеристики
[11].
Подобно на продуктовиат бранд, брандът на
дестинация изпълнава две важни функции:
идентификация и диференциация, докато продуктовата „идентификация” е свързана с източника (производителя, предложителя) на продукта то, туристическата дестинация, като продукт,
съдържа различни материали и нематериални
елементи, които го представляват [16].

Чувство
Наследство

Ограничение
Ефект

Брандът на страната е единственото и различимо чувство, базирано на цялостното емоционално и ирационално възприемане на главните активи на дестинацията: място, атракции,
инфраструктура и ландшафт, услуги, продукти,
хора, култура, история и политика, което всъщност е диференциращата му функция [15].
В този смисъл концепцията за туристическия
бранд стъпва на четири опорни точки [2]: чувство, наследство, ограничение и ефект (табл. 1).

Табл. 1. Опорни точки в концепцията за бранда
Брандът е нерационалното вътрешно чувство, което хората изпитват при споменаване на
името на съответен продукт, услуга, компания или дестинация.
За разлика от продуктовия бранд, брандът на дестинация не може да бъде създаден на
зелено или „насила”. Той наследява основните активи на дестинацията: ландшафт, хора,
култура и история. Съществува по начина, по който тези атрибути са възприети от потенциалните посетители и чрез емоционалната стойност, която те им предават.
Не съществува пълната свобода за използване на маркетингови механизми, тъй като брандът трябва да е съобразен със сложен комплекс от фактори и елементи, които определят
качеството на туристическия продукт, неговата достъпност и интересите на потребителите.
Силният бранд създава конкурентноспособна идентичност, лоялни потребители и носи добавена стойност както за туристите така и с ангажираните с туризма страни. Така се постига
до по-добър икономически ефект от туристическата дейност.

Изграждането на бранда на туристическата
дестинация е сложен процес и включва няколко
основни етапа [10]:
- Проучване, анализ и синтез – на този
етап се търси отговор на въпроса кой и
какави действия биха довели до достигане на желаните конкурентни предимства
на дестинацията. Анализ на налични изследвания, данни за конкурентноспособността на дестинацията; количествени
изследвания на целеви пазари; изследват се различните сегменти потребители
и моделите на тяхнатопотребителско поведение.
- Дефиниране на стратегия, мисия, визия,
цели – тук се търси отговор на въпроса
какви са очакванията, целите за постигане и каква е посоката на съответните
действия. На този етап се създава и обсъжда основния фокус на бранда и подхода за създаване на елементите на
бранда.
- Дизайн и съдържание на основни творчески елементи на бренда – търсят се
основните клиенти и се определят техните предпочитания, за да се изберат найподходящите методи за емоционално
въздействие върху тях (фиг. 1).
- Тестване и оценка на бранда - на този
етап се създава финален основен бранд.
Това не е просто лого или търговска марка, а съвкупност от много компоненти, ко-

ито работят заедно, за да образуват концепцията за туристически бранд. Компонентите са съответно: идентичност,
имидж, индивидуалност, характер и култура [13].
Визуални – логотип, цветове, шрифт,графични символи

форми и мотиви,снимки, илюстрации
Словесни – име, брандово послание, слоган,стил и глас
Звукови – характерна звукова съставка
Движещи се звукови и визуални – насоки за създаване
на комуникационни кампании

Фиг. 1. Елементи на бренда

Идентичността се свързва с това как маркетинговите специалисти искат да бъде възприемана туристическата дестинация. „Това е набор от уникални маркови асоциации, които са
своеобразно обещание към туристите. Идентичността трябва да помогне за установяване на
връзка между дестинацията и туристите чрез
генериране на стойност, включваща функционални, емоционални или самостоятелно изразени ползи” [9].
Индивидуалността е съвкупност от характеристики, които са свързани с марката като например, социално-икономическо положение в
региона, топлина, уют, удобство приятна атмосфера и сантименталност и др.
Характерът пък се свързва с начина на
възприемане от гледна точка на почтеност, доверие и честност. Това е свързана и с обещани-
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ето, на марката, да достави приятни изживявания, наслада опит и др.
Имиджът на туристическата територия „като
съвкупност от вярвания, идеи и впечатления,
които човек има за даден туристически район”
[12] е важен аспект в успешния маркетинг на
дестинациите. Това е образ създаден от потенциалнияте или реалнияте туристи, за собствена
употреба имитиращ подобие на действителния
обект. Имиджът отразява своеобразно упростение на множeство от спомени и информация,
които даден субект има за туристическия регион
[8].
Мърфи, Причард, и Смит [14] го определят
като комплекс от асоциациите и информацията,
свързани с туристическото място, която включва
множество атрибути (белези) на дестинацията и
лично възприятие на туристите. В този смисъл
имиджът включва субективен елемент на важност и истина. Това обяснява факта, че хората
реагират съобразно собственото си убеждение,
мисли, чувства, а не в съответствие с физическото състояние на нещата. Затова имиджът може да бъде дефиниран като вътрешна, лична и
субективна концепция за разбиране на това,
което туристът знае. Културата е система от
ценности, които обграждат марка и са свързани
със знание, убеждения, изкуство, морал, обичаи, способности и навици, придобити от жителите в дадена туристическа дестинация [3]. Националните променливи (закони, правителство,
икономика, технологии) и социалните променливи (език, произход, религия) допринасят за
развитието на социалната култура, изразена с
езика на индивидуалните стойности.
- Изработване и активиране на бранд архитектурата - този етап се свързва със
създаване на продуктови и регионални
подбрандове като морски туризъм, планински и ски туризъм, спортен и голф туризъм, вине и гурме туризъм, туристически район Тракия.
- Позициониране и комуникация. Тук се
определят оснавните насоки на комуникационната стратегия на бранда.
- Поддържане, наблюдение и развитие –
та този етап се създава система за управление и мониторинг на бранда.

темите за националните запазени марки, за
проблемите с образа на България за възможните акценти на един позитивен образ на България, за институционалната рамка на „запазената
марка” България и др. [4]. В отговор на въпроса:
как се конструира „запазена марка”, се извежда
посланието, че „образът на една страна не е
статичен, и се променя в логиката на съвременния му свят … образ, който е бил адекватен на
културния контекст на XIX век, става безкрайно
неадекватен в контекста на XXI … запазената
марка трябва да е разпознаваема, т.е. различна, но едновременно с това, част от културните
очевидности на глобалния свят”. През 2010 г.
творческият екип на фирма „Идо стил ТМ” става
автор на мотото „Магията живее тук”, с което
стартира рекламната кампания на България като туристическа дестинация. Тя акцентира чрез
четири рекламни клипа на известните морските
и ски курорти, и представя отделни клипове да
за СПА, еко и културния туризъм. Тази кампания
представя България като атрактивна туристическа дестинация, на базата на основните видове масов туризъм, както и на определени комбинирани форми на специализиран туризъм.
така страната ни се позиционира като разпознаваем туристически бранд чрез културния туризъм, СПА туризма, еко и селски и голф туризъм
[1].
В началото на 2013 г. стартира „Стратегия
бранд България”. Според заместник-министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Иво
Маринов този проект ще е от полза за развитието на целия бранш чрез интегриране на комуникацията, ясното позициониране и по-високата
конкурентоспособност на страната в сектора,
чрез представяне на единен визуален бранд
(лого) на страната и още 10 подбранда (визирайки лога) на различните видове туризъм
предлаган у нас [5]. Стратегията е реализирана
и представена от „Обединение за бранд България” като акцентира на следните цели и задачи:
Брандинг стратегията да осигурява трайна конкурентоспособност на България като дестинация; Брандинг стратегията да осигурява устойчиво развитие на туристическия бранш, както в
продуктов, така и в териториален план, съобразно принципите, залегнали в „Стратегията за
устойчиво развитие на туризма в Република
България”; Стратегията да бъде разработена по
такъв начин, че да осигурява не само изграждане на бранд на дестинация България, но и поддържането и развиването на този бранд [7].
В стратегията могат да бъдат откроени няколко основни елемента, а именно [6]:
- Промяна във възприатията и съзнанието на потребителите – създаването и
развитието на интегриран бранд е насо-

2. Основни елементи на стратегията Бранд
България
Още преди 10 години през 2003 г. Британския
съвет реализира и финансира проектът „Стратегия за запазена марка България”. Този проект
има за цел да изгради положителен образ на
България в чужбина. Инициативната група от
известни български учени, експерти и творци,
поставя във фокуса на общественото внимание

43

Живка Тананеева

-

-

чено към промяна в съзнанието на туристите в следните аспекти: емоционалният
образ на България да може лесно да се
модифицира според различните видове
туризъм и специфичните нужди на потребителите; настоящото възприятие на
страната като „евтина дестинация” да се
превърне във възприятие за „добро съоношение между качество и цена”; да се
надгради образът на страната от основно
„морска” дестинация в страна, предлагаща разнообразни възможности планински
и ски туризъм, спортен и голф туризъм,
винен и гурме туризъм, културен туризъм
и т.н.; културният туризъм да бъде във
фокуса на теристическите дейности и да
е източник за добавена стойност към
преживяванията на туристите, независимо от вида туризъм, който практикуват.
Атрибути на България като туристическа дестинация - по отношение на рационалните атрибути старана ни ще бъде
представена като: икономически и географски достъпна дестинация с богато
културно историческо наследство. Прекрастните прирадни дадености (слънце,плаж и море) ще бъдат достъпни през
четирите годишни сезона. Емоционалните атрибути са: постоянно обновяваща
се, интригуваща и непозната в цялото си
разнообразие страна, която привлича с
чар и красота вдъхновява нови емоционални преживявания и доверие.
Основното послание на бранд „България” е „Откритие, което трябва да бъде
споделено” (A Discovery to Share).
Есенция и фокус на бранд България.
Есенцията на бранда е споделеното откритие. Всяко посещение носи нови, значими и позитивни изживявания, които си
заслужава да бъдат споделени. Фокусът
е поставен върху неоткритите положителни аспекти на България като туристическа дестинация, я именно възможностите за разнообразни форми на туризъм
и техните комбинации. Основните чувства, които поражда бранда са радост и
гордост от споделеното откритие.

достатъчно висока по този показател, ето защо
ще трябва да се работи в посока подобряването
му. На второ място брандът ще акцентира върху
богатата и многопластова история на страната.
На трето място са природата ни и посланието за
спокойствие и чистота. На четвърто място България ще се позиционира като страна със слънчев климат, благоприятен за туризъм.
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Заключение
Основните резултати от изследванията в
първа фаза по Проект „Разработване на бранд
„България” продуктови и регионални брандове и
въвеждане на интегриран бранд мениджмънт”
показват, че на първо място България се позиционира като държава, която предлага добри
условия за настаняване. Към момента оценката
на чуждестранните туристи у нас обаче не е
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ТHE ELEMENTS OF THE STRATEGY BRAND BULGARIA
Zhivka Tananeeva
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
New conditions of modern “economy experiences” where competition is based on the added emotional value of tourism require the country to focus on the quality of the memories of the tourists who come here and create a strong emotional connection with them. Therefore been developed and are currently developing a strategy for the creation of a tourist brand “Bulgaria”. Goal is for our country to be associated with certain values and emotions that contribute to the imposition of Bulgaria as an attractive tourist destination. As a major effect on the development of brand strategy is expected
to create a competitive identity of the country and increase the economic efficiency of tourism and attract more loyal tourists who perceive Bulgaria as a year-round tourist destination. Brand strategy is based on the idea of discovery that
needs to be shared. Bulgaria is insufficiently known in its full diversity. Brand positioning Bulgaria aims to lead the country out unilateral perception as sunny seaside destination, to involve consumers in the journey to offer discovery.
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОСТРАНСТВЕНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Емил Галев, Мария Гуркова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Разгледани са някои от аспектите на устойчивото развитие на горските територии, имащи решаващо значение за съхраняване на културни ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност. Изследвани са факторите, които обуславят рекреационния потенциал на горите или горските територии попадащи в границите на
недвижими културни ценности или в техните охранителни зони и са обосновани някои показатели за оценяването му. Анализирани са някои лесовъдски признаци на насажденията от гледна точка на тяхното значение за
формиране външния облик на горския пейзаж и за функционалната пригодност на горите с висока консервационна стойност към различни видове рекреационни занимания. Обоснована е тезата, че опазването и социализацията на археологически обекти и други недвижими културни ценности е важна предпоставка устойчивото развитие на горите и че развитието на горите следва да осигури опазването и защитата на тези паметници от националното ни наследство и да осигури достъп и условия за по-нататъшното им проучване. Доказано е, че те предоставят ценна информация за нашата история и представляват важен образователен и развлекателен ресурс.
Особено внимание е обърнато на запазването и по възможност подобряването на естетичните и защитни функции на гората при недвижимите културни ценности (запазване на мъртви стоящи и лежащи дървета, живи единични и групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, стари дървета и т.н.). Формулирани
са някои общи препоръки да не се планират и провеждат горскостопански дейности, които водят до промяна
облика на ландшафта през периодите на провеждане на традиционни събори, панаири, културни, исторически и
религиозни мероприятия на местното население, в териториите на провеждането им.
Ключови думи: горски територии, културни ценности, рекреационен потенциал, устойчиво развитие.
Key words: forest areas, objects of historical importance, recreational potential, sustainable development.
JEL: Q23, Q26.

В последните години се извършват много археологически проучвания, откриват се нови
обекти или се доразкриват вече съществуващи.
Скоростта на проучвателския процес се увеличава, налага се спешна консервация и последваща реставрация и социализация. С увеличаването на туристическия поток се пораждат значителни проблеми по отношение на опазването
на паметниците и горските екосистеми, както и
на функционално-планировъчната структура на
средата. Необходимо е да се търсят начини за
правилното използване и управление на туристическия и рекреационен потенциал на културно-историческите обекти в горски територии за
задоволяване на потребностите на туристите и
увеличаване на възможностите за отдих, без да
се застрашава наследството и неговата природна среда.

Увод
Въпросът за опазване и социализиране на
културното наследство е утвърдена политика и
приоритетна дейност на държавата. Предоставя
се подкрепа за развитието на културни ценности, които допринасят за устойчив културен туризъм, развиват се конкурентноспособни туристически атракции, основани на културни ценности
с национално и световно значение, както и подкрепа за по-слабо развити туристически локализации във вътрешността на страната, притежаващи културно наследство със значителен туристически потенциал [1, 2].
Нуждата от физически и психически отдих и
задоволяване на културно-познавателни потребности на човека може да се осъществи найпълноценно в горските територии, съхраняващи
недвижими културни ценности (горските културни ландшафти). Туризмът като бързо развиващ
се икономически сектор и богатото културно
наследство, в съчетание с много добрите физикогеографски условия в страната ни, са залегнали като водещо направление в Стратегиите
за развитие на много от планинските общини с
висока лесистост. Социално-икономическото
значение на културно-историческите обекти за
тези райони нараства, защото пълноценното им
и целогодишно използване може да осигури
допълнителни възможности за заетост и допълнителни доходи.

Резултати и обсъждане
Социализацията като процес, съчетаващ
много дейности, има за цел запознаване и
представяне пред обществото на даден културен обект. В този процес трябва да се спазват
утвърдените в практиката и нормативната уредба правила. Някои от най-важните действащи
нормативни актове, касаещи опазването на
недвижими културни ценности в горски територии са: Законът за културното наследство, Законът за горите и Законът за туризма.
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Според Закона за горите (чл. 4) една от основните функции на горските територии е защитата на природното и културното наследство. В
категорията „специални” заедно с горите с рекреационно значение и горите за защита на ландшафта са включени и горите с висока консервационна стойност, като определението за тях е
дадено в допълнителните разпоредби - горски
територии с критично значение за опазване и
поддържане на биологичното разнообразие,
екологичните и социалните функции на горите
[3]. В Закона за културното наследство ясно са
определени видовете културни ценности, като в
чл. 46, т. 6 е дадено и определението за културен ландшафт: „съвкупността от пространствено обособени устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и
природната среда, характеризиращи културната
идентичност на дадена територия [4]”.
Според Закона за туризма чл. 3, (2) недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство са туристически обекти [5], като
те са общодостъпни. Това налага да се уточнят
правилата и нормативите за използването и
управлението им като устойчиво развиващи се
рекреационни обекти за нуждите на културнопознавателния туризъм. Необходимо е на първо
място да се определят най-значимите фактори,
които обуславят рекреационния потенциал на
горите с висока консервационна стойност, за да
може да се обосноват конкретни показатели за
оценяването им, като най-добре е това да се
извършва по мултидисициплинарен подход.
Въпросите за рекреационна оценка на ландшафтите и пейзажите са разглеждани и се разглеждат от различни специалисти – географи,
ландшафтолози, урбанисти, архитекти, психолози и много други. Съществуват различни методи за оценка на отделни фактори и характеристики, както и на взаимодействия между някои от тях или комплексна оценка. Тези изследвания се отнасят най-вече за нуждите на рекреационния туризъм, териториалното планиране,
устойчивото развитие на регионите, многофункционалното горско стопанство. В оценките се
изучават основните фактори – релеф, климат,
водни компоненти, растителност, транспортна
достъпност, инфраструктура, благоустрояване и
някои допълнителни като сезонност, лавиноопасност, ерозия, ветровали и ветроломи, и антропогенните – особености на местното население, нематериалното наследство. От формите
на релефа се изследват изложението и топографските особености като наклон, надморска
височина, гъстота и дълбочина на разчленението. Изследването на откритите пространства
има за цел да определи.

При изследването на горските културни ландшафти, с цел социализирането им, освен всички гореизброени фактори трябва да се определят и някои специфични характеристики. На
първо място това е атрактивността на горския
културен ландшафт. Атрактивността определя
привлекателността на обекта и може да има
типологически, функционален и естетически
аспект [6]. Най-привлекателни са онези територии, в които има рядко срещана типологическа
комбинация между природни и културни дадености. Функционалната атрактивност е свързана
с възможностите за отдих и за достъп. Естетическата привлекателност е най-значима, но и
най-трудна за оценяване. Друга характеристика
на горския културен ландшафт е степента на
естественост, като за оценка на този показател
може да се използва участието на правите линии в пейзажа [6], попадат ли и в каква степен
благоустройствени и други съоръжения във
визуалната рамка и др. Една от характеристиките на културните ландшафти в горски територии
е тяхната уникалност. За оценка на уникалността може да се направи преценка доколко паметникът би бил създаден и би съществувал по
същия начин и в същия вид при други условия и
при липсата на един или друг фактор на горската среда.
Степента на рекреационна дегресия е фактор, който определя негативните въздействия
на туристическите дейности върху горската екосистема. Най-важните от тях са отъпкването на
почвата и културните пластове в обхвата на
паметника, както и повредите по дървесната
растителност. За оценка на този показател се
използват най-често процентните промени в
годишния прираст, броят на повредените дървета или площта на повредените участъци на
дървесната кора на определена територия, съотнесено към броя на посетителите [6].
Изводи и препоръки
При установена или очаквана висока степен
на рекреационна дегресия трябва да се вземат
мерки за нейното редуциране: да се определи
оптимален туристически капацитет на обекта; да
се направи категоризиране на туристите и да се
създадат условия за адекватен отдих на онези,
за които културният туризъм не е приоритет; да
се потърсят начини за ограничаване на достъпа
на туристи с непряка заинтересованост към културното наследство. За да не бъдат тези мерки
определени като крайни и дискриминиращи, от
най-голямо значение са благоустрояването на
територията, формирането и поддържането на
горскодървесните насаждения. Насищането с
разнообразна развлекателна инфраструктура
може да се окаже по-привлекателно за част от
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туристите – детски кътове, изложби на открито,
подкрепителни пунктове, разположени в периферията на буферната зона. Други мерки могат
да бъдат ограничаването на автомобилния (и
друг механизиран) достъп непосредствено до
територията на паметника на културата, забрана на нерегламентирани действия и др.
За формирането на горския пейзаж, и в частност горския културен пейзаж, от най-голямо
значение са горските насаждения. Поддържането на живата горска покривка, подраста и подлеса, могат да окажат положителна роля, освен
за естетическия вид на гората, и за опазването
на средата, явявайки се бариера за свободно
движение на туристи извън определените места. Чрез целенасочено формиране на пространствата – открити, закрити, редини, уплътнени
масиви, може да се насочва туристическият
поток и да се подсказва предназначението и
посоката на движение.
Основното рекреационно занимание в горските културни ландшафти е познавателният
туризъм. Практикуваните рекреационни дейности са пешеходно движение по определен маршрут и разглеждане и запознаване с обектите. В
зависимост от проекта за социализация има и
допълнителни дейности – отдих на открито в
детски кътове, беседки, изложби и други допустими дейности. За да се оцени функционалната
пригодност на горските насаждения за основните дейности е необходимо да се определят онези техни признаци, които формират външния
облик на горите с висока консервационна стойност. Такива са видовият състав, бонитетът,
височината, възрастта и съставът. Значението
на горскодървесната растителност може да се
разглежда в два аспекта – като основен ландшафтообразуващ фактор и като фактор, създаващ специфична среда. Оценката на признаците на изследваните горски насаждения може и
да не съвпада с лесовъдския й смисъл. Това
означава, че високо оценена гора по естетически признаци не винаги има висока оценка в лесовъдски смисъл, както и може да се различава
от оценката за рекреационна гора. Силно пресеченият релеф с големи наклони, оценен с
ниска степен на достъпност и рекреационен
потенциал, може да е съчетан с културна ценност от световно значение. Лесовъдските признаци на непосредствено граничещите с паметника гори най-често не съвпадат с представата
за високобонитетна гора.
Развитието на горите и горските културни
ландшафти трябва да осигурява защитата на
културните паметници. От друга страна опазването и социализацията на недвижимото наследство в горските територии може да се разглежда
като фактор за устойчивото развитие на горите.

Това е особено необходимо в условията на многофункционалното горско стопанство. Тъй като
достъпът до и познаването на наследството е
право на всеки [6], въпросът за осигуряване на
възможности за туристическа достъпност и бъдещи проучвания, е важна предпоставка за устойчивото развитие на горите.
При определянето на горските културни ландшафти от първостепенно значение е изучаването на тяхното формиране и развитие във
времето. Понятието културен ландшафт се
развива непрекъснато и днес всяка територия,
образувала се при взаимодействието между
човека и природата може да бъде класифицирана така. За да бъде значим като образователен ресурс, имащ пряко значение за формирането на практически познания върху националната ни история и върху историята на земите
ни, горският културен ландшафт следва да бъде
проучен и управляван като исторически културен ландшафт. Така ландшафтът ще бъде определен като исторически формирана среда в
определен етап от развитието на човешката
цивилизация по нашите земи, съдържаща особеностите на взаимодействие и усвояване на
средата. Това означава, че към факторите и
критериите за оценка трябва да се добави и
факторът историческа достоверност. Тъй като
растителността е жив материал, който бързо се
променя с времето, особено под влияние на
климата, поддържането на горски насаждения с
постоянни характеристики най-често е невъзможно. Правени са и се правят изследвания за
автохтонни гори. Има съхранени и много описания от средновековни пътешественици.
Въпросът необходимо ли е да се търси възпроизвеждане на природната среда около паметника в момента на създаването му има сложни и
комплексни отговори. Стопанисването на горите
и превръщането на издънковите гори във високостъблени насаждения има голямо значение
както за горското стопанство, така и за рекреационната им привлекателност. Правени са изследвания, в които високостъблените гори са
предпочитани от туристите. Те са оценени и повисоко естетически. От друга страна не трябва
да се подценява значението на издънковите
гори за ограничаването на нерегламентирания
достъп на туристите и за увеличаването на естествеността на пейзажа. В горите с висока консервационна стойност се препоръчва запазване
на дървета с интересен хабитус, запазване на
част от мъртвата дървесина.
Заключение
Очевидно е, че оценката не може и не трябва
да бъде еднозначна, както и че не е възможно
да се унифицират всички изисквания към горите
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с висока консервационна стойност. Тенденцията
в нормативната уредба е за премахване на универсалните мерки за защита на културния ландшафт и определянето на конкретни чрез изработване на Планове за опазване и управление.
Ето защо факторите за оценка на средата на
горските културни ландшафти могат да се посочат, но критериите за тяхната оценка следва
да се определят индивидуално за всеки обект.
В Закона за културното наследство е въведено понятието „интегрирана консервация”, което включва „различни мерки, целящи да увековечат културното наследство като част от съответната среда, сътворена от човека и природата, като използването и приспособяването на
обектите на наследството са за нуждите на обществото”. В горските територии тези мерки
могат да бъдат определяне на горите с решаващо значение за опазването на културни ценности и режимите за тяхното стопанисване. При
поддържането на горите внимание се отделя и
на нематериалното наследство. Често се провеждат местни културни прояви, религиозни
церемонии, които са пряко свързани с горската
обстановка и не биха могли да съществуват
извън нея. За да бъде опазено този вид наследство от значение са горскостопанските мероприятия, които се провеждат по съответните
маршрути и участъци – сечи, залесяване и др.
Българското културно пространство се конструира от стотици хиляди артефакти, плод на
хилядолетна история и на динамиката на една
неспираща социокултурна деятелност. Културните ценности, които се намират в горските територии са съществена и важна следа от тази

деятелност. Те убедително изразяват живота на
човешкия дух, който от своя страна има много
проявления – видими, сетивни и материални. В
тази многопластова и многоизмерна, претоварена от инфраструктура и дейности, културна
ситуация реалистичният и максимално обективен анализ придобива особена ценност. Единствено по този начин ситуацията може да стане
познаваема, да придобие образ и структура,
процесите в нея да станат възможни за управление и рационално въздействие.
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PREREQUISITES FOR SUSTAINABLE SPATIAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF
HERITAGE RESOURCES ON FOREST LANDS
Emil Galev, Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article discusses some aspects of sustainable development of forest areas close to objects of historical importance and having a great importance to the preservation of cultural values and traditions, religious and ethnic identity. It
has been examined the factors that determine the recreational potential of forests or forest areas within the real archaeological and historical sites or their protected areas and is justified some indicators to assess it. There are analyzed some
forest stand’s characteristics in terms of their importance for forming the forest landscape appearance and suitability of
high conservation value forests to different types of recreational activities. There is well-founded the statement that conservation and socialization of archaeological sites and other immovable cultural property is an important prerequisite for
sustainable development of forests and forest development should ensure the preservation and protection of these
monuments of our national heritage and to provide access and conditions for their further study. It has been shown that
they provide valuable information about our history and important educational and recreational resources. Particular
attention is paid to maintaining and improving the aesthetic and protective functions of the forests within historical sites
(keeping some dead trees, living single and groups of trees with interesting features, hollow trees, old trees). The article
formulates some general recommendations not to plan and carry out forestry activities that lead to changes in the scenic
beauty and recreational potential of the forest landscapes over the period of traditional gatherings, fairs, cultural, historical and religious activities of the local population in the territories of their implementation.
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АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКАТА
ЖИЛИЩНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Яна Георгиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Държавната и общинската жилищна собственост в момента не представляват приоритет в инвестиционната
политика при управлението на регионалното развитие, но на тях се възлагат надежди да изиграят сериозна роля
в опазването на социалния мир в условията на задълбочаващо се имуществено разслоение на обществото и
невъзможност на хората от някои социални групи да си осигурят жилища на пазарен принцип. Ефективното управление на остарелия и амортизиран обществен жилищен фонд е реално предизвикателство пред органите за
централно управление и местно самоуправление. За да бъдат взети адекватни мерки за справедливо разпределяне, пълноценно използване, поддържане и обновяване на държавния и общинския жилищен фонд са необходими адекватни управленски решения, основани на надеждна информационна база и подходяща стратегическа
визия. Настоящото изследване се опитва да отговори на тези потребности съобразно възможностите, които предоставя нормативната база.
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върне в ефикасен инструмент за осъществяването на политиката за устойчиво развитие в
регионален аспект.

Увод
Държавната и общинската жилищна собственост са част от националното богатство на
страната. Нейното развитие и стопанисване е
свързано с изпълнението на социалните програми, включващи предоставянето на жилища на
млади и социално слаби семейства, сираци и
други хора в неравностойно положение, както и
с осигуряването на жилища на някои категории
държавни служители и политически личности.
Това създава увереност в хуманността на държавното управление и на общинското самоуправление, спомага да се възвърне доверието на
хората в икономическата и политическата система и допринася да се намали риска от социално напрежение в групите от хора попаднали в
изолация или в неравностойно положение.
Ограниченият инвестиционен ресурс на държавния и на общинските бюджети в годините
след прехода към пазарно стопанство стана
причина в значителна степен да се намалят или
изобщо да изчезнат инвестиционните програми,
свързани с изграждането на държавни и общински жилища. Забелязващото се разслоение в
обществото по отношение на имущественото
състояние през последните години извикват на
дневен ред отново серия от въпроси: Как да се
направи държавата по-социална? Как да се ограничи миграцията на населението и да се създадат условия за по-активно репродуктивно
поведение на жените във фертилна възраст?
В условията на непрекъснат недостиг на ресурси за социални дейности ефективното управление на държавната и на общинската жилищна недвижима собственост може да се пре-

Същност на проблема
Поради недостиг на финансови средства
през последните години не се отделят средства
за строеж на нови държавни и общински жилища. Съществуващите апартаменти са придобити преди повече от 25 години, а къщите – преди
50 г.; ежегодно се увеличават необходимите
средства за привеждане на държавния и общинския жилищен фонд към необходимото функционално състояние и опазване на собствеността – наличните жилища са физически и морално износени, по-голямата част от тях се
нуждаят от основен ремонт и саниране; основната част от държавните и общинските жилищни
имоти са разположени в сгради със смесена
собственост, при преобладаващ относителен
дял на частната собственост, което допълнително затруднява дейностите по тяхното ефективно управление; налице е по-ниска събираемост на наемите и недобро поддържане на
държавните и общинските жилища. Това предполага, че за наемодателя ще възникват допълнителни потребности от ремонт и поддръжка на
жилищния фонд при все по-големи бюджетни
ограничения.
Целта на настоящото изследване е да се
разкрият мащабите и степента на използване на държавната и общинската жилищна недвижима собственост и да се формулират насоки за нейното по-добро управление.
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Пълно и задълбочено държавната и общинската собственост се регламентират с два закона
– Закон за държавната собственост (ЗДС) [2] и
Закон за общинската собственост (ЗОС) [3]. Те
дават легална дефиниция на двата вида собственост, като определят и критериите за разделянето им. Двата закона ясно определят мястото и значението на двата вида собственост,
техния самостоятелен правен облик и режим.
Двата закона регламентират основни приложения по отношение на придобиването, ползването и разпореждането с имотите и вещите – държавна и общинска собственост.

-

Справедливост – заключава се в справедливо предоставяне, за да не се загуби
стимулиращият ефект на пазарните
принципи. Ако определени хора или социални групи бъдат трайно облагодетелствани за продължителен период от време чрез предоставяне на преференциални условия за ползване на държавна или
общинска жилищна собственост, това би
противоречало на социалната справедливост и на пазарните принципи на състезателност при равен достъп и равни
условия.
- Иновативност – означава търсене на нови икономически и организационни схеми
за поддържане и развитие на държавната
и общинската жилищна собственост, основани на национален и международен
опит, а също и на опита на бизнесадминистрацията при управлението на
собствеността в частния сектор.
- Публичност и прозрачност на управленските решения.
- Партньорство с гражданските организации и бизнеса при разработване на стратегически решения и осъществяване на
мащабни проекти, свързани с държавната и общинската жилищна недвижима
собственост.
За да се търсят възможности за подобряване
на управлението на държавната и общинската
недвижима собственост, трябва да бъдат разкрити техните мащаби и степен на използване.
За решаването на тази задача е използвана
информация от преброяването на населението
и жилищния фонд през 2011 г.

Същност и принципи на управление на държавната и общинската жилищна собственост
Управлението на държавната и общинската
недвижима собственост е подчинено на общата
теория на управлението. Според възприетите
схващания управлението представлява целенасочено, комплексно и систематично взаимодействие на субекта на управление с обекта на
недвижима собственост с цел достигане и поддържане на неговото ефективно функциониране
в съответствие със зададения критерий от страна на субекта на управление. В специализирана
литература за недвижима собственост това
разбиране се обосновава, като в неговия обхват
се включва и управлението на имуществените
права, т.е. управлението на недвижима собственост се определя като осъществяване на система от операции по експлоатация на сградите
и съоръженията с цел максимално ефективно
използване на обекта в интерес на собственика:
поддържане в добро експлоатационно състояние; ремонт и обновяване; ръководство на обслужващия персонал; осигуряване на нормални
хигиенни условия и безопасност на ползвателите; определяне на условията за отдаване под
наем; събиране на наемните вноски.
Основните принципи за управление на собствеността са:
- Ефективно управление – то трябва да
осигурява максимален икономически и
социален ефект. Икономическият ефект
се изразява в реализиране на по-високи
приходи, а социалният ефект намира израз в максимално удовлетворяване на
обществените потребности.
- Устойчиво управление – означава използване на собствеността с грижата на добър стопанин, като се осигурява нейната
поддръжка, разширяване и обновяване,
без това да води до нарушаване на екологичното равновесие и безконтролна експлоатация на невъзобновяеми природни
ресурси.

Характеристики и използване на държавната
и общинската жилищна собственост
В табл. 1 е представен броят на жилищата,
средната им площ, както и относителния дял на
жилищната площ от общата площ на жилищата.
Тази информация показва, че средната площ
варира в границите от 52 до 77 м2, като наймалка е площта на необитаваните държавни и
общински жилища. Най-голяма е площта на
обитаваните жилища – собственост на физически лица. По този начин се добива представа за
политиката на отделните собственици. Държавата и общините изпълняват своите социални
функции, като предоставят маломерни жилища.
Юридическите лица, които притежават жилищна
собственост с инвестиционна цел се съобразяват с покупателната способност на населението
в страната и също се придържат към жилища с
умерени размери. Частните лица са тези, които
инвестират най-мащабно в жилищна собственост, било то за собствено ползване или с цел
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държавната и общинската жилищна собственост, за която относителният дял на жилищната
площ е най-нисък. Може да се направи изводът,
че при строителство на нови държавни и общински жилища заслужава внимание проектирането да се насочи към увеличаване на относителния дял на жилищната площ.

отдаване под наем. От табл. 1 е видно, че почти
25% от площта на жилищата по форма на собственост се падат на нежилищна площ, което е
индикатор за сравнително ниската използваемост на площта на сградите. Високият относителен дял на общите части заети от помощни
помещения затрудняват стопанисването и поддръжката. В особена степен това е валидно за

Табл. 1. Жилища и средна жилищна площ по форма на собственост* към 1.02.2011 г.
Средна площ на
Отн. дял в % на жилищната
Жилища по вид собственост
Брой
жилищата, в м2
площ от площта на жилищата
Общо
3 887 159
73
76
Държавна или общинска
92 314
54
73
Частна – на физическо лице
3 754 739
73
76
Частна – на юридическо лице
40 106
71
75
Обитавани жилища
2 666 743
76
76
Държавна или общинска
69 889
55
73
Частна – на физическо лице
2 584 804
77
76
Частна – на юридическо лице
12 050
74
77
Необитавани жилища
1 220 416
66
76
Държавна или общинска
22 425
52
75
Частна – на физическо лице
1 169 935
66
76
Частна – на юридическо лице
28 056
69
75
*

Показателите са изчислени от автора въз основа на данни от [1].

От показателите представени в табл. 2 може
да се направи изводът, че значителна част от
жилищния фонд в страната е необитаем. От
обитаемите жилища най-висок е относителният
дял на държавните и общинските, което може
да се обясни с ниските наеми. От необитаемите
жилища най-висок е относителният дял на жилищата, собственост на частни юридически лица. Големият относителен дял на необитаемите
жилища може да се дължи на несъответствия в

териториалното разположение на жилищата и
на населението, породено от миграцията и
обезлюдяването на някои региони. При юридическите лица причина е и в трудната продаваемост на някои жилищни имоти, поради наличието на съдебни спорове с неплатежоспособни
клиенти на строителните фирми. Подобни изводи могат да се направят и по отношение на жилищната площ.

Табл. 2. Относителен дял** на обитаваните и необитаваните жилища и жилищна площ от общото количество в % към 1.02.2011 г.
Жилища по вид собственост
Относителен дял на
Относителен дял на
Относителен дял на
броя жилища
площта на жилищата
жилищната площ
Обитавани жилища
69
72
72
Държавна или общинска
76
77
77
Частна – на физическо лице
69
72
72
Частна – на юридическо лице
30
32
32
Необитавани жилища
31
28
28
Държавна или общинска
24
23
23
Частна – на физическо лице
31
28
28
Частна – на юридическо лице
70
68
68
**

Показателите са изчислени от автора въз основа на данни от [1].

да служи като надежден инструмент за провеждане на действена социална политика. Тази
ситуация трябва да се промени, ако държавата
и общините имат стратегически цели насочени
към задържане на младите хора в страната,
регулиране на репродуктивното поведение, спирането на обезлюдяването на определени райони и т.н. Работата по отношение на оптими-

От табл. 3 и табл. 4 е видно, че жилищата от
държавният и общинският жилищен фонд са
твърде малка част както от използваемия, така
и от неизползваемия жилищен фонд в страната.
Дори да се повиши неговата използваемост
трудно може да се разчита, че с този си относителен дял той може съществено да определя
жилищните условия за живот на населението и
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зирането на държавния и общинския жилищен
фонд в аспекти към доизграждане, модернизиране, подобряване на използваемостта, подобряване на териториалната структура съобразно
териториалната структура на потребностите би
била елемент от една далновидна социална
политика далеч от популистките мерки по предоставяне малки парични помощи на нуждаещите се от подслон млади или социално слаби
хора, които временно не могат да се справят
самостоятелно с този проблем.

това стратегическият подход към изграждането,
придобиването и стопанисването на държавни и
общински жилища задължително трябва да
предхожда търсенето на рационални начини за
разширяване на тази собственост и за използването на опита на частния сектор. Тя, както
всяка друга общинска собственост, освен социални ефекти може да носи приходи и да помага
за постигане на финансова автономност на общините.
Икономическият подход, осигуряващ доходност на тази инвестиция е единственият начин
да се преодолее нейния недостатък, че жилищата се изграждат с пари на всички данъкоплатци, а се ползват от малцина, което е в разрез
с принципите за равен достъп и социална справедливост.
Би следвало да се преодолее общоприетото
схващане, че държавата и общината са лош
стопанин. При добра система за контрол държавната и общинската жилищна собственост са
незаменим инструмент при интеграцията на
деца от социалните домове, при привличане и
задържане на млади специалисти в отдалечените райони, при адаптацията на хора престояли дълго време в местата за лишаване от свобода, при преодоляване на изолацията на някои
етнически и малцинствени групи и др.

Табл. 3. Структура на обитаваните жилища и тяхната площ в % към 1.02.2011 г.
Форма на
Обща площ
Жилищна
Брой
собственост
в кв.м.
площ в кв.м.
Държавна или
2,37
1,77
1,71
общинска
Частна - на
физическо
96,59
97,23
97,29
лице
Частна - на
юридическо
1,03
1,00
0,99
лице
Табл. 4. Структура на необитаваните жилища и
тяхната площ в % към 1.02.2011 г.
Форма на
Обща площ
Жилищна
Брой
собственост
в кв.м.
площ в кв.м.
Държавна или
2,62
1,90
1,83
общинска
Частна - на
физическо
лице
Частна - на
юридическо
лице

96,93

97,66

97,73

0,45

0,44

0,45

Изводи
За да могат държавната и общинската жилищна собственост да изпълнят своите важни
социални функции от стратегическа концепция
се нуждаят:
- броят и локализацията на държавните и
общинските жилища;
- начинът за финансиране на придобиването и поддръжката;
- механизмите за осигуряване на възвръщаемост на средствата, вложени в придобиването от държавата и общините на
жилищна собственост;
- условията, при които дългосрочни коректни ползватели могат да закупуват държавни и общински жилища по тяхната остатъчна стойност, а не по пазарни цени;
- начините за участие на нуждаещите се от
жилища при изграждането на държавния
и общинския жилищен фонд.
Съществува потребност от модерна методика за определяне на начина за предоставяне на
държавни и общински жилища (например за
определен период, а не безсрочно, за да се
осигури достъп на повече хора и да остане в
действие мотивацията за търсене на решение
на жилищния проблем със собствени сили). Би
могло да бъде разработена критериална система, включваща освен типичните признаци –

Предоставянето на населението на общински жилища е особен вид услуга, която няма типично публичен характер, тъй като такова благо
отделният човек може да си достави и самостоятелно или с помощта на частно-правни отношения с фирми и граждани. По тези причина тя
като че ли не намира достатъчно място във визията на общините за развитие на общинската
собственост в дългосрочен план. Остава се с
впечатление, че тя е на доизживяване. Традициите в българското общество всеки човек да
направи всичко възможно, за да инвестира в
собствено жилище също има принос за това.
Ако се прецени генезиса на тази традиция обаче
може да се открие стремеж към сигурност. Т.е.
липсата на приоритетност в политиката на държавата и общините по отношение на поддръжката, експлоатацията и предоставянето на жилищна недвижима собственост е създала впечатление, че на този вид жилища хората не могат да разчитат напълно до дълбока старост. За
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доход на човек от семейството, брой деца, постоянна адресна регистрация, а също и ниво на
образование, регистрация на безработните лица в бюрата по труда за намиране на работа,
посещение на училище от децата в семейството
и др., които да гарантират преодоляване на
социалната изолация в обозримо бъдеще, ако
ползвателят се намира в такова положение.
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CURRENT ISSUES IN THE MANAGEMENT OF STATE AND MUNICIPAL
RESIDENTIAL PROPERTY IN BULGARIA
Yana Georgieva
University of National and World Economy, Sofia
Abstract
State and municipal residential property is not currently a priority in the investment policy for the management of regional development, but it is hoped to play a major role in maintaining social peace in a deepening property stratification
of society and the inability of people from certain social groups to provide themselves housing based on the market principle. The effective management of the old and amortized public housing is a real challenge to the authorities of the
central and local government. In order to take adequate measures for equitable distribution, full use, maintenance and
renovation of state and municipal housing adequate management decisions based on sound information source and
relevant strategic vision are needed. The current study attempts to answer these needs according to availability, provided by the local regulations.
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Резюме
Едно от основните предизвикателства, стоящи пред българските предприятия, особено пред малките и средните по размер, е осигуряването на финансови ресурси за стартиране и развитие на тяхната дейност. Ключова
възможност за подкрепа на бизнеса в страната и създаване на предпоставки за неговото устойчиво развитие е
усвояването на средствата от европейските фондове. Краят на първия програмен период, започнал от 2007 г.,
дава основания както за оценка на резултатите от изпълнението на програмите, финансирани от европейските
фондове, така също и за анализиране на основните пречки в процеса на усвояване на планираните финансови
ресурси. Оценките на постигнатото през програмен период 2007-2013 г., както и идентифицираните слабости и
проблеми, би следвало да са отправна точка в процеса на планиране и управление на програмите през втория
програмен период 2014-2020 г. за постигане на по-висока ефективност на оказваната на българските предприятия програмна подкрепа.
Ключови думи: програма, проект, предприятие, управление, устойчиво развитие.
Key words: programme, project, enterprise, management, sustainable development.
JEL: О20, L53.

в европейските инструменти и инициативи, се
изразява в постигане на баланс между социалната политика, икономическия напредък и екологичната устойчивост, изразяваща се в изпълнение на мерки за опазване и подобряване на
околната среда.
Целта на настоящата статия е да се представят основни резултати и да се анализират
бариерите в процеса на усвояването на средства от програмите, финансирани от европейските
фондове през първия програмен период 20072013 г., като част от програмната подкрепа за
българския бизнес. Разглежданата проблематика е актуална и значима, тъй като темповете,
обемът и качеството на усвояване на средствата, предоставяни от ЕС, са една от предпоставките за постигане на устойчиво развитие и повисоко качество на живот.

Увод
Специфичната политика за подкрепа на
предприемачеството и малките и средни предприятия (МСП) е един от елементите на външната (политическа) макросреда. Нейни компоненти
са нормативно, институционално, инфраструктурно и програмно подпомагане на предприятията от сектора на дребния бизнес [4]. След приемането на България за пълноправен член на
ЕС българските фирми посредством оперативните и другите програми, финансирани от европейските фондове, получиха още една възможност за привличане на допълнителни ресурси,
за да повишат конкурентоспособността си и да
реализират свои стратегически инициативи.
Планираният финансов ресурс за периода 20072013 г. достига до бенефициентите чрез седем
оперативни програми (ОП „Транспорт”, ОП
„Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет”,
ОП „Техническа помощ”), както и други програми
като Програма за развитие на селските райони и
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство”. Един от основните елементи при
реализиране на одобрените проектни предложения е постигането на цели, свързани с изпълнението на хоризонталните политики на ЕС,
сред които е и устойчивото развитие, наред с
осигуряване на равенство между половете и
превенция на дискриминацията; иновации и
прилагане на политики; партньорство и овластяване; добро управление на програми и проекти. Принципът за устойчиво развитие, застъпен

1. Резултати и проблеми в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове в периода 2007-2013 г.
Целите на политиката и приоритетите за развитие през програмния период 2007-2013 г. са
залегнали в Национална стратегическа референтна рамка. В този основен стратегически
документ е дефинирана и визията на България
за развитие като част от ЕС, а именно: към 2015
г. да стане конкурентоспособна страна-членка
на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото [3].
За постигане на визията и стратегическите
цели за програмен период 2007-2013 г. са договорени средства, възлизащи на над 11 милиарда евро (9 352 864 111 евро финансиране от ЕС
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и 1 998 845 632 евро национално съфинансиране) [1]. Този финансов ресурс се усвоява от
предприятията директно чрез предоставяне на
безвъзмездна помощ или индиректно след възлагане на обществена поръчка по реда на Закон
за обществените поръчки или Постановление на
Министерски съвет № 69/11.03.2013 г. (което
замени ПМС № 55/12.03.2007 г). Официалните
данни за изпълнението на програмите, финансирани от европейските фондове, показват, че
към 31.12.2013 г. реално изплатените суми са в
размер на 6 329 847 086 евро или 55,76% от

планираните средства за програмния период, а
4 796 640 819 евро или 51,29% са получените
траншове от ЕК [1].
Основен показател за успешно изпълнение
на програмите и усвояването на средствата от
европейските фондове, включително съответното национално съфинансиране, наред с индикаторите за изпълнение и резултат, е и размерът на договорените средства и реално изплатените суми. Обобщени данни по отделните
оперативни програми са представени в табл. 1.

Табл. 1. Договорени и платени средства по оперативни програми към 31.12.13 г. (в евро)
Оперативни програми
Бюджет
Договорени средства
Изплатени средства
„Транспорт”
2 003 481 166
1 984 243 829
1 115 720 861
„Околна среда”
1 800 748 085
2 899 141 584
765 653 308
„Регионално развитие”
1 601 274 759
1 566 418 260
912 059 803
„Развитие на конкурентоспособността
1 162 215 552
1 165 193 654
671 520 748
на българската икономика”
„Развитие на човешките ресурси”
1 213 869 575
1 187 736 975
734 167 296
„Административен капацитет”
180 789 087
168 760 234
98 024 309
„Техническа помощ”
56 819 427
53 706 015
31 293 838
Източник: [http://www.eufunds.bg/bg/page/766].

Постигнатите резултати по посочените показатели могат да бъдат обяснени след позадълбочен анализ на договорените и изплатените средства по години за целия програмен
период. Данните показват, че първите две години от седемгодишния период се характеризират
със слаби темпове на усвояване на финансовия
ресурс, осигурен от европейските фондове.
Проведени интервюта със специалисти по разработване и изпълнение на проекти, както и
експертни наблюдения на автора на настоящата
статия, дават основание да бъдат обобщени в
няколко групи бариерите в процеса на изпълнение на програмите.
1. Липса и/ или ограничен достъп до информация относно възможностите за финансиране.
Основна пречка в усвояването на средствата
по програмите, финансирани от европейските
фондове в началото на първия програмен период, е недостатъчната осведоменост на потенциалните бенефициенти за целите, условията и
процедурата за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ. Този проблем в значителна степен е преодолян към края на периода
чрез информацията, публикувана на интернет
страниците на програмите и Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС,
провежданите информационни кампании при
отправяне на покана за набиране на проектни
предложения, реализирането на мерки за информация и публичност при изпълнение на проектите.

2. Недостатъчен опит и административен капацитет за усвояване на средства от бенефициентите и управляващите програмите
институции.
В началото на програмния период липсата на
знания и добри практики в разработването и
управлението на проекти, финансирани от европейските структурни фондове, е основен
проблем при усвояването на планираните средства. Към края на периода се забелязва натрупване на капацитет особено сред администрациите при изпълнение на проекти, но все още съществува необходимост от допълнителни обучения за прилагане на нормативната уредба в
областта на възлагане на обществени поръчки,
закона за устройство на територията, отчитането на проектите. Натрупаният опит и нарасналият административен капацитет от институциите,
участващи в процеса на управлението на средствата от ЕС, доведе до засилване скоростта на
изпълнението на програмите.
3. Лоша комуникация между бенефициентите и
управляващите органи на програмите.
В началото на програмния период съществена бариера пред подготовката на качествени
проектни предложения и успешното изпълнение
на проекти е и лошата комуникация между кандидатите за безвъзмездна финансова помощ,
бенефициентите със сключени договори и договарящия орган на съответната програма. Предприетите мерки, които решиха до известна степен този проблем, са свързани преди всичко с
подобряването на интернет страниците на прог-
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рамите с публикуване на необходимата по количество и качество информация. Добра практика, прилагана от някои договарящи органи, е
публикуването на имената на служителите и
телефоните им номера на интернет страницата
на програмата. Друг добър подход е определянето на период за въпроси и отговори за всяка
от отворените схеми по съответната програма.
4. Огромен брой изискуеми специфични и подкрепящи документи към момента на кандидатстване и при подписване на договора за
безвъзмездна финансова помощ.
Кандидатите за безвъзмездна финансова
помощ представят няколко типа документи:
формуляр за кандидатстване, бюджет и източници на финансиране, декларации, както и други придружаващи документи в зависимост от
правния статут на организацията (предприятие,
администрация, структура на гражданското общество и др.). Част от тези документи са: оферти за доставка на активи или за извършване на
определена услуга; сертификати; отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс. Оповестените обстоятелства в Търговския регистър
към датата на кандидатстване вече се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър. Съществен
проблем все още е предоставянето на документи, които се издават от други институции, като:
Национален институт за недвижимо културно
наследство, съответната Регионална инспекция
по околната среда и водите експлоатационни
дружества. В тези случаи трябва да се отчетат
сроковете за издаване на документите от други
институции при определяне на периода за приемане на проектни предложения.

5. Дълги срокове за оценка на проектните
предложения и сключване на договори с бенефициентите.
Един от ключовете аспекти, оказващ влияние
на скоростта и качеството на усвояване на
средствата от европейските фондове, е срокът,
за който оценителните комисии и договарящите
органи извършват оценка и ранкиране на проектните предложения. Дългите срокове за оценка
забавят целия процес на кандидатстване и изпълнение на проектите, респективно на програмите, в рамките на които те се реализират. Това
често се дължи и на подадената непълна документация, което принуждава оценителната комисия да изисква предоставянето на необходимите документи. Проблем, произтичащ от дългите срокове за оценяване и сключване на договорите с бенефициентите, е рискът от промяна
на обстоятелства, свързани със заложените
цени в бюджета и количествено-стойностните
сметки, параметрите в техническите спецификации, екипа за управление на проекта. Разминаването между планираните и реалните параметри поставя в риск постигането на поставените цели и индикатори, както и качественото изпълнение на проекта.
2. Регионални характеристики в усвояването
на средствата от оперативните програми
Друг проблем, който се установява след
преглед на данните от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския Съюз в България, е диспропорцията в усвояването на средствата от бенефициентите от шестте райони за
планиране. Обобщени данни за общия брой на
договорите, бенефициентите и стойността на
инвестициите са представени в табл. 2.

Табл. 2. Данни за усвояване на средствата от оперативните програми по райони за планиране към
03.01.14 г.
Район за планиране
Договори (бр.)
Бенефициенти (бр.)
Стойност (лв.)
Северозападен
931
473
1 200 244 340
Северен централен
984
538
1 492 221 812
Североизточен
1087
665
1 232 002 003
Югозападен
2981
2088
5 973 841 079
Южен централен
1512
828
2 887 485 246
Югоизточен
920
528
2 678 014 669
Източник: [http://umispublic.minfin.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=4].

Югозападен район за планиране е най-добре
представящият се относно привличане на средства от оперативните програми, измерени в
абсолютни стойности. Най-голям е и броят на
бенефициентите, както и общият брой на подписаните с тях договори. С най-слаби резултати
е Северозападен район, където са усвоени пет
пъти по-малко средства в сравнение с Югозапа-

ден. При анализа на тези данни трябва да се
отчетат някои факти като неблагоприятните
демографски тенденции в Северозападен район
за планиране и локализацията на голяма част от
бизнеса, подкрепящите го институции и организации в Югозападен район за планиране. Наблюдават се диспропорции между отделните
територии (области) в районите за планиране. В
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Югозападен район лидер по усвояване на средства е София град с обща стойност на привлечени инвестиции по оперативните програми
4 026 553 374 лв., общо договори 1987 и 1572
бенефициенти. Общата стойност на средствата
в останалите области на района (Софийска,
Перник,
Благоевград,
Кюстендил)
е
1 346 696 120 лв., сключените договори са 944,
а бенефициентите – 510. Този дисбаланс в усвояването на средствата и развитието на районите на територията на страната е в противовес
на стремежа на ЕС към премахването на несъответствията и предоставянето на равни възможности и просперитет на гражданите на ЕС.
Регионалната политика на Съюза се основава
на принципа на солидарността, като около една
трета от бюджета се насочва към по-слабо развитите региони и социални групи. Трябва да се
отбележи, че освен финансиране от структурните фондове, в общините, попадащи в селските
райони, се усвояват и средства от Програмата
за развитие на селските райони.
Подобен дисбаланс може да се забележи и
по отношение изпълнението на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ), която има ключово значение за
икономическото развитие чрез подкрепата, която предоставя на предприятията, предимно на
микро, малките и средните по размер. Общата
цел на програмата е развитие на динамична
икономика, конкурентоспособна на европейския
и световен пазар. Тази цел е декомпозирана в
четири основни приоритетни оси, които към
03.01.14г. имат различна степен на финансовото изпълнение. По приоритетна ос 1 „Развитие
на икономиката, базирана на знанието и иновационни дейности” договорените средства са
546 422 372 лв., реално изплатените суми са
60 006 730 лв., т.е. 14,56% [2]. Финансова помощ е насочена към подобряване на иновационната дейност и про-иновативната инфраструктура. В рамките на следващата приоритетна
ос са договорени 916 643 106 лв., а реално изплатената сума е 517 917 924 лв. (50,06%). Целта
е да се повиши ефективността на предприятията и насърчи развитието на благоприятна бизнес среда чрез инвестиции за подобряване на
управлението и технологиите, включително и на
енергоспестяващи, насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите, създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Ресурсът,
договорен по приоритетна ос „Финансови инструменти за развитие на предприятията”, възлиза на 682 587 670 лв. с реално изпълнение от
99,71 %. Всички средства са насочени към подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инжене-

ринг. Пропуск в изпълнението на програмата е
неосигурената подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България, което трябваше да се осъществи именно в рамките на тази приоритетна ос.
Четвъртата приоритетна ос е насочена към укрепване на международните пазарни позиции
на българската икономика. Договорените средства са 73 123 613 лв. с 50,49% изпълнение.
Целта е да се популяризират предимствата за
инвестиране в България, да се осигури подкрепа за успешното представяне на българските
предприятия на международни пазари и да се
подобри националната инфраструктура по качеството. Данните по райони за планиране показва отново водещата роля на Югозападен
район, където от бенефициентите са привлечени почти седем пъти повече от усвоените средства в Северозападен район – най-слабо представящия се по ОПРКБИ. Фактори за усвояването на средствата в определен район е наличието на предприятия с предмет на дейност от
идентифицираните от програмата сектори, както
и тяхното стабилно финансово състояние и възходящите тенденции в неговото развитие.
Заключение
От изнесените данни и техния анализ може
да се направи заключението, че успешното усвояване на средствата по оперативните програми зависи от ритмичното им договориране през
целия програмен период. Освен това трябва да
се обърне внимание на потенциалните бенефициенти от по-слабо развитите райони и повишаването на техния капацитет за разработване на
качествени проектни предложения и управлението на проекти, за да се постигне хармонично,
балансирано и устойчиво развитие на всички
територии на страната. Усилията следва да
бъдат насочени не само към усвояване на целия договорен ресурс за България за периода
2014-2020 г., но и за постигане на целите, заложени в Споразумението за партньорство. Това
ще зависи от действията на всички бенефициенти и институции, участващи в изпълнението
на програмите, както и от правилното им планиране, управление и контрол.
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PROGRAMMING SUPPORT FOR COMPANIES IN BULGARIA THROUGH EU
OPERATIONAL PROGRAMMES 2007-2013
Silviya Georgieva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
One of the main challenges facing small and medium-sized businesses in Bulgaria is to secure financial resources
necessary for starting and developing a business. A key opportunity for starting a business and providing a sustainable
development is the absorption of EU funds. The first programming period was started in 2007 and an evaluation of the
final results was made with regards to realization of EU operational programmes as well as analyzing the main obstacles
in absorbing the financial resources. The progress achieved during the programming period 2007-2013 on the one hand,
and the problems and difficulties experienced during the same period, on the other hand, could be a starting point for the
process of planning and managing the operational programmes during the second programming period 2014-2020. The
aim is to provide effective measures for better support for Bulgarian companies.
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Резюме
Въпросите за оповестяването на финансовата и нефинансовата информация за дейността на предприятията
винаги са заемали важно място както в изследванията в специализираната литература, така и сред бизнес средите. На съвременния етап на икономическо развитие навременната, адекватна, коректна и ясно оповестена
информация винаги дава предимство на тези, които имат достъп до нея. Нефинансовата информация по своята
същност е неколичествена информация. Тя съдържа по-скоро качествени характеристики за обектите на отчитане и за предприятието като цяло, включена в годишния финансов отчет или оповестена по друг официален начин. Към нея може да се причислят: информацията за корпоративния мениджмънт и стратегията на предприятието, информация относно корпоративната социална ангажираност на компанията, средата в която функционира,
пазарния дял, който има, броя на клиентите, текучеството на персонала, информация за формирани корпоративни културни ценности, заложените стратегии за развитие и т.н. Не винаги обаче публичната финансова отчетност е в състояние да отговори на информационните нужди на онези, които се нуждаят от информацията и то
най-вече от такава с нефинансов характер, а в някои случаи пък същата тази отчетност не отразява по найадекватния начин настъпилите реакции и последици от отчитането на влиянието на тази нефинансова информация. Целта на настоящата публикация се свежда до определяне на ролята и значението на нефинансовата информация като елемент на цялостната стратегия за корпоративна отговорност и като една от предпоставките за
постигане на устойчив растеж и развитие на предприятията.
Ключови думи: финансови отчети, нефинансова информация, устойчиво развитие, корпоративна социална
отговорност.
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На съвременния етап на икономическо развитие навременната, адекватна, коректна и ясно
оповестена информация винаги дава предимство на тези, които имат достъп до нея. Не винаги
обаче публичната финансова отчетност е в състояние да отговори на информационните потребности на онези, които се нуждаят от информацията и то най-вече от такава с нефинансов
характер, а в някои случаи пък същата тази отчетност не отразява по най-адекватния начин
настъпилите реакции и последици, обусловени
от влиянието на тази нефинансова информация.
Нефинансовата информация по своята същност е неколичествена информация. Тя съдържа по-скоро качествени характеристики за обектите на отчитане и за предприятието като цяло,
включена в годишните финансови отчети (ГФО)
или оповестена по друг официален начин. Към
тази информация може да се причислят: информацията за корпоративния мениджмънт и
стратегията на предприятието, информация относно корпоративната социална ангажираност
на компанията, средата в която функционира,
пазарния дял, който има, броя на клиентите,
текучеството на персонала, информация за
формирани корпоративни културни ценности,

заложените стратегии за развитие, политики по
опазване на околната среда и т.н.
Целта на настоящата публикация се свежда
до определяне на ролята и значението на нефинансовата информация като елемент на цялостната стратегия за корпоративна отговорност
и като една от предпоставките за постигане на
устойчив растеж и развитие на предприятията.
Редица автори са разработвали отделни аспекти на този проблем. За някои от тях той има
по-широки граници от конкретното оповестяване
и може да бъде отнесен и към одиторските доклади към ГФО на предприятията. „Независими
гаранции за степента, до която нефинансовата
информация във финансовите отчети следва
съществуващи оценъчни бази и стандарти за
отчитане, може да бъдат полезни за повишаване на доверието и надеждността на докладваната информация” [1].
Други автори разглеждат проблематиката в
контекста на връзката „оповестена информация
– инвеститорско решение”. Сред тях е Zhang,
който посочва, че „информационната несигурност допринася за ненавременната реакция на
инвеститорите към нова информация” [2]. В
свое изследване Dumontier и Raffournier обобщават, че „все повече фирми са склонни да
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оповестяват по-често незадължителна за публикуване (доброволна) информация” [3].
Според редица автори проучванията за оповестяването на информацията в ГФО често водят до един извод, а именно за „сериозни отклонения от задължителното оповестяване и голямо разнообразие от подходи при незадължителното оповестяване” [4]. Именно то пък е тясно свързано с оповестяването на нефинансовата информация, което се оказва от особено значение за потребителите на нефинансова информация, което се потвърждава от редица
проучвания, проведени сред потребителите на
информация от финансовите отчети на предприятията.
Подобно становище изразяват и от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ). Данните от анализа им са базирани на
проучване сред 80 български компании, членове
на АИКБ. Резултатите показват, че едва 25% от
компаниите разкриват често или сравнително
често допълнителна информация, надхвърляща
минималните законови изисквания, a 80% от
дружествата ползват повече от един източник за
разкриване на регулирана информация. Своите
цели публикуват едва 33,3% от компаниите, докато за останалите 66,7% това остава като потенциална възможност. В същото време изследването сочи, че акционерите проявяват много висок интерес към разкриването на допълнителна информация, извън оповестената. Близо
50% от акционерите изпитват дефицит именно
на допълнителна финансова информация, а
25% – на допълнителна нефинансова информация. Едва 16,7% не проявяват какъвто и да е
интерес към допълнителна информация [5].
Проучване, проведено сред водещи инвеститори от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) и Европейския форум за устойчиво инвестиране (EUROSIF),
обобщава, че „инвеститорите призовават за поясна, по-сравнима и по-интегрирана нефинансова отчетност и повече оповестявания от управителните съвети на предприятията” [6]. Те са
помолени да оценят практиките при нефинансовата отчетност на европейските компании. Поголямата част от инвеститорите изразяват
убеждението, че за да бъде нефинансовата
информация полезна, тя трябва да бъде съпоставима между отделните предприятия. Повечето анкетирани смятат, че сегашната нефинансовата отчетност не е достатъчно съпоставима и
освен това изразяват консенсус, че нефинансовата информация трябва да бъде по-добре интегрирана с оповестяваната финансова информация.
Изследването стига до следните констатации:

-

93% от инвеститорите са разочаровани
от настоящото ниво на отчетността по
отношение на оповестяването на нефинансовата информация от гл.т. на достатъчната сравнимост и същественост;
- 84% от инвеститорите не приемат начина, по който компаниите разкриват и
идентифицират съществените нефинансови въпроси, които оповестяват;
- 92% от инвеститорите считат, че именно
управленските бордове на компаниите са
отговорни за неразкриване на нефинансова информация в достатъчна степен;
- 92% от инвеститорите се съгласни или
напълно съгласни, че между оповестяваната финансова и нефинансова информация трябва да се постигне по-висока
степен на интеграция.
Важно е да се отбележи, че е постигнато
съгласие и по въпроса каква информация с нефинансов характер следва да бъде оповестявана във финансовите отчети. По този показател
66% от отговорилите са съгласни с предложението на Европейската комисия за разкриване
най-малко на информация относно околната
среда, социалната отговорност, правата на човека и въпросите на борбата с корупцията.
Друго изследване, озаглавено „Какво очакват
инвеститорите от нефинансовата отчетност?” [7]
обобщава резултатите от 94 завършени проучвания, проведени с инвеститори и анализатори
от 18 различни страни. Всички от анкетираните
в проучването заявяват, че се възползват от
нефинансова информация. От различните източници на нефинансова информация на разположение те посочват на първо място като найполезни докладите относно устойчивостта или
корпоративна социална отговорност (КСО),
следвани от годишните доклади и интернет
страницата на дружеството.
Безспорно става ясно, че бизнесът през 2013
г. все повече осъзнава, че вече не е възможно
да бъде конкурентоспособен, без да бъде устойчив и това все повече се приема като конкурентно предимство на онези, които го въведат в
дейността си и го направят част от цялостната
си корпоративна политика на отговорност. Показателен е фактът, че темата на последната годишна конференция на Глобалната инициатива
за отчетността (GRI) е „От информация към
трансформация” и това е факт, защото устойчивата отчетност навлиза в нова ера. Устойчивата
отчетност вече не е ориентирана само към бизнес прозрачност заради самата прозрачност, тя
е за бизнес трансформация и иновации, водещи
до създаване на повече стойност за компаниите
отвъд видимите финансови показатели.
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При изготвянето и публикуването на годишния финансов отчет изготвянето на доклад за
устойчивост сега е стандартна практика за значителна част от най-големите компании в света
- нещо, което беше просто немислимо само
преди едно десетилетие. Но следващите групи
компании все още не са достигнали до отчитане
и оповестяване на достатъчно информация, необходима за генериране на критична маса от
материал, даваща сравнимост и устойчивост на
данните, които трябва да се използват от инвеститори и анализатори на пазара, за да се постигне по-широка трансформация на ниво пазар.
Изборът на едно предприятие да не докладва
определена информация следователно не само
представлява съществен риск и пропусната
възможност за него, за повишаване на собствената бизнес активност и репутация, а по този
начин тя е в ущърб и на заинтересованите лица
и пазари.
Работата на Глобалната инициатива за отчетността (GRI) през последните години е била
фокусирана върху подкрепата на повече организации да отчитат и повишат качеството на
информацията, която предоставят. Безспорно
проблемът надхвърля националните граници и
се превръща във всеобщ за инвеститорите и
другите ползватели на информация от отчетите
по целия свят. Този факт измества фокуса върху мястото и волята на политическата класа при
регламентирането на тези въпроси. Ролята на
политиците е по-важна от всякога и през последните две години се наблюдава развитие в
законодателната и регулаторна рамка навсякъде - от Великобритания до Индия, заедно с
предложението на Европейската комисия за големите компании да разкриват нефинансова
информация.
В тази насока е и предложение за Директива
на Европейския парламент и Съвета за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и
83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на
нефинансова информация и информация за
многообразието от страна на някои големи дружества групи от април 2013 година [8]. По-късно
през 2013 година беше публикувана Директива
2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните
финансови отчети, консолидираните финансови
отчети и свързаните доклади на някои видове
предприятия и за изменение на Директива
2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и
83/349/ЕИО на Съвета [9]. В член 20 от тази
директива
се
определят
правилата
за
на
декларацията
за
съдържанието
корпоративно управление, която трябва да бъде
изготвена от котирани на борсата дружества.

Възможността да се подобри прозрачността
на социалната информация и информацията за
околната среда, която дружествата във всички
сектори предоставят с цел да се гарантира
равнопоставеност, беше отчетена от Комисията
в Акта за единния пазар [10] и в съобщението
„Обновена стратегия за периода 2011-2014 г. за
корпоративната социална отговорност. В този
документ корпоративната социална отговорност
се
определя
като
„отговорност
на
предприятията за тяхното въздействие върху
обществото”. Признава се, че нейното развитие
следва да се води от самите предприятия, и че
те следва да притежават процес, чрез който да
интегрират социалните въпроси и въпросите на
околната среда в своите бизнес дейност и
стратегия. Затова нефинансовата прозрачност е
основен елемент в политиката за корпоративна
социална отговорност. Повишената прозрачност
може да помогне на предприятията по-добре да
управляват
нефинансовите
рискове
и
възможности и така да подобрят нефинансовите
си резултати. В същото време нефинансовата
информация се използва от организациите на
гражданското общество и местните общности за
оценка на въздействието и рисковете, свързани
с дейността на дадено предприятие. Освен това
тя позволява на инвеститорите да имат подобра
представа
за
устойчивостта
и
дългосрочните резултати на предприятията.
Европейският парламент, в своите две
резолюции относно „Корпоративната социална
отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно
поведение на стопанските субекти и устойчив
растеж” [11] и „Корпоративната социална
отговорност: насърчаване на интересите на
обществото
и
действия,
насочени
към
постигането на устойчиво и приобщаващо
възстановяване” [12], призна необходимостта от
увеличаване на прозрачността в тази област и
призова Комисията да представи законодателно
предложение. Тези предложения са обект на
дискусии,
като
последните
последващи
публикувани становища са от декември 2013
година.
Предвид
гореизложеното
считаме,
че
оповестяваната информация следва да бъде
подчинена на следните цели:
1. Да се увеличи прозрачността на някои
дружества, както и да се повиши
полезността,
съгласуваността
и
сравнимостта
на
нефинансовата
информация, която се разкрива, чрез
на
повишаване
и
изясняване
съществуващите изисквания.
2. Да се повиши многообразието в
управителните съвети на предприятията
чрез по-голяма прозрачност с цел да се
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улесни постигането на ефективен надзор
на управлението и стабилно управление
на дружеството.
3. Да
се
повиши
отчетността
на
дружеството и ефективността на единния
пазар.
Убедено изразяваме виждане, че настоящият
подход при разкриването на нефинансова
информация в счетоводните директиви не е
достатъчно
ефективен.
Мнозинството
от
консултираните заинтересовани страни считат,
че задължението, посочено в счетоводните
директиви не е ясно и лесно може да бъде
заобиколено, а необходимата информация
„спестена” на заинтересованите страни. Затова
са необходими по-ясни изисквания и по-силен
акцент върху въпросите от значение за
дългосрочния успех на дружествата. Някои
държави членки на ЕС са създали национално
законодателство,
което
надвишава
изискванията на счетоводните директиви. Но
националните
изисквания
се
различават
значително, което повишава неяснотата за
предприятията и инвеститорите, действащи на
вътрешния пазар.
Изготвената от службите на Комисията [13]
оценка на въздействието е установила, че
оповестяваната информация се характеризира с
„неадекватната прозрачност на нефинансовата
информация”. Някои дружества не са успели
адекватно да отговорят на нарастващото
търсене от страна на заинтересованите страни
(включително
инвеститори,
акционери,
служители и организации на гражданското
общество) на нефинансова прозрачност. Бяха
подчертани някои специфични въпроси както по
отношение на количеството, така и на
качеството на информацията.
- Количество на информацията: изчислено
е, че само приблизително 2500 от общо
около 42 000 големи дружества от ЕС
официално оповестяват нефинансова
информация ежегодно;
- Качество на информацията: като цяло
разкритата от дружествата информация
не отговаря адекватно на нуждите на
ползвателите.
Споделяме
схващането,
че
въпреки
повишеното
търсене
на
нефинансова
информация ползите, свързани с нейното
разкриване за някои заинтересовани страни
изглеждат дългосрочни и трудни за точно
преизчисляване в количествени единици, а
същевременно краткосрочните разходи са
видими и лесно измерими. Някои предприятия,
въпреки че по принцип признават ползите от
докладването на нефинансова информация, не

са склонни активно да водят политики в тази
област именно заради това схващане.
В последната редакция на Директива
2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година, която заменя действащите до момента счетоводни директиви в ЕС
се посочва, че „информацията, която се оповестява не следва да бъде ограничена до финансовите аспекти на дейността на предприятието, а следва да се представи и анализ на
въздействието върху околната среда и на социалните аспекти на дейността, които са нужни за
разбирането на развитието, резултатите и състоянието на предприятието. В случаите, когато
консолидираният доклад за дейността и докладът за дейността на предприятието-майка се
представят като единен доклад, може да е целесъобразно да бъдат подчертани онези въпроси, които са от значение за консолидираните
предприятия като цяло.” [14]. При все това, с
оглед на потенциалната тежест за малките и
средните предприятия, е уместно да се предвиди държавите-членки да могат да вземат решение за отмяна на задължението за предоставяне на нефинансова информация в доклада за
дейността на такива предприятия. Тази нова
регулаторна рамка, както и становищата за поредна промяна в посока на повече задължително разкриване на нефинансова информация
следва да очертаят критериите за избор на съществени елементи за оповестяване, но според
нас всяко налагане на огромен набор от задължително оповестяване би нарушило концепцията за същественост, която следва да се разглежда винаги в контекста на обезпечеността на
решенията на потребителите на финансова информация и преценката на мениджмънта за
достатъчната степен за разкриване на информация. За постигането на сравнимост на оповестяванията обаче считаме, че минималният
набор от задължителна за оповестяване нефинансова информация е необходим и оправдан
от гл. т. на информационната обезпеченост на
потребителите. Считаме, че появата на конкурентно предимство или извличането на подобра репутация чрез издигането на нивото на
социалната отговорност на компанията от конкретно оповестяване би била основния мотив за
докладване на нефинансова информация от
компаниите.
В заключение можем да обобщим, че най успешната компания на утрешния ден ще има
интегрирана стратегия за постигане на финансови резултати и за създаване на трайна стойност за себе си, своите партньори и обществото. След като една компания е поставила устойчивостта в центъра на своя бизнес модел и подход към създаване на стойност, то логичното
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следствие е тази максима да намери своята
реализация чрез изготвянето на интегриран отчет, съчетаващ в себе си анализ на финансови
и нефинансови показатели от дейността й. Такъв интегриран доклад следва на първо място
да се стреми да показва как в една компания се
създава (или унищожава) стойност, като се вземат предвид не само нейната финансова стойност, но също така и стойността на природните
и „социалните” активи, които използва. Интегрираният отчет ще подчертае основополагащата
връзка между финансова и нефинансова производителност, както и начинът, по който те водят
от и към основната бизнес стратегия на компанията. С други думи - интегрираните доклади
следва да демонстрират интегрирано мислене.
Само чрез включване на съществени оповестявания за устойчивост една организация може да
достигне до наистина цялостен поглед върху
стойността на бизнеса си - такъв, който акцентира и върху хората в организацията, използваните природни ресурси, корпоративната социална отговорност и други съществени моменти
от дейността с нефинансов характер.
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NON-FINANCIAL INFORMATION IN FINANCIAL STATEMENTS AS AN ELEMENT OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Rumyana Marinova, Atanas Atanasov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Issues of disclosure of financial and non-financial information about the companies have always held an important
place in both the research literature and the business communit. At the present stage of economic development of timely,
adequate, correct and clearly disclosed information is always given to those who have access to it. Non-financial information is inherently non-quantitative information. It contains more qualitative characteristics of the object of counting and
now generally included in the annual financial statements or disclosed in any other formal way. Thereto may be assigned : Corporate information management and business strategy , information on corporate social responsibility of the
company , the environment in which it operates , market share, which is the number of clients , staff turnover , information formed corporate cultural values planned development strategies , etc. Not always, however, the public financial
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reporting is able to meet the information needs of those who need information and it mostly of such a non-financial nature, and in some cases even the same reporting does not reflect the most adequate way incident occurred and consequences of considering the effects of this non-financial information. The purpose of this publication is to determine the
role and importance of non-financial information as part of the overall strategy for corporate responsibility and as a prerequisite for sustainable growth and development of enterprises.
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БАЛАНСИРАН АНАЛИЗ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Марко Тимчев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В доклада се разглеждат насоки за усъвършенстване на методологията и методиката „Финансов бизнес анализ”. Аргументира се необходимостта от промени с научен и практикоприложен характер. Посочват се направления и модели за привеждане на бизнес анализа на предприятието в съответствие с европейските и световни
стандарти. Доказва се необходимостта от интегриране на финансовия бизнес анализ в система за анализ на
устойчивото развитие и ефективността „Balanced Scorecard Analysis” (BSc). Извеждат се потребности от интегриране на BSc с методиките: „SWOT and SWOT-Pest Method of Analysis” и методиката за анализ на риска от банкрут
– „Z-Score Method of Analysis”, „ZETA-Score Analysis” and „Security Business Analysis”. Аргументира се тезата за
модифициране на методологията и методиката на финансовия бизнес анализ в система „Балансиран анализ на
предприятието” .
Ключови думи: устойчиво развитие, анализ, финанси, бизнес, „Балансиран бизнес анализ”, „SWOT анализ”,
наука, наукометрия, несъстоятелност, банкрут, бизнес метрика.
Key words: sustainable development analysis, financial, business, analysis, “Balanced Scorecard Analysis”,
“SWOT–Method of Analysis”, science, scientometrics, econometrics, insolvency, bankrupt, microeconomics, methods,
business metrics.
JEL: G32, Q14.

Финансово-стопанският анализ (ФСА) трябва
да се базира на комплексен, системен и балансиран подход. Бизнесът трябва да се анализира
и управлява като обект, фокусиращ в себе си
множество дейности, аспекти и параметри. Бизнес анализът следва да е съобразен с утвърдените принципи на балансираната система от
показатели , т.н. „Balanced Scorecard Business
Analysis” (BSc), създадена от проф. Д. Нортън и
проф. Р. Каплан.
Философията на BSc отчита значението на
финансовите показатели за оценка на бизнеса,
но подчертава необходимостта от тяхната задължителна интерпретация паралелно с параметри от нефинансов характер.
Целта е да се анализира в детайли връзката
и обусловеността между определящите аспекти
на дейността на предприятието.
В Европа и света са утвърдени редица методики за „Security Financial Business Analysis” и
оценка вероятността от попадане в условия на
несъстоятелност (банкрут) на предприятието с
последваща ликвидация:
1. „Z-Score Method of Analysis” на проф.д-р
Едуърд Алтман;
2. „Z-Score Methods of Analysis” – алтернативни методики за дискриминантен анализ на риска от несъстоятелност на Фулмър, Спрингейт, Тафлър и други учени.
При базисния модел на „Z-Score Method of
Analysis” на проф. д-р Едуърд Алтман (USA) се
използват следните групи показатели:
- показатели за ликвидност;

-

показатели за структурата на капитала;
коефициенти на рентабилност;
коефициенти на бизнес активност;
показатели за оценка на ефективността
на инвестиционния избор.
Изследванията показват, че значенията на
отделните показатели в процеса на дискриминантния анализ се движат в различни диапазони.
Проф.д-р Eд. Алтман разработва и усъвършенства методология за дискриминантен анализ с висока чувствителност на базата на специфична функционална зависимост:
z  0,012.x1  0,014.x 2  0,033.x 3 
(1)
 0,006.x 4  0,999.x 5 ,
където:
х1 – отношение на собствените краткотрайни
активи към общата величина на активите;
х2 – отношение на неразпределената печалба към общата величина на активите;
х3 – отношение на брутната печалба, преди
данъци, такси и лихви (EBIT) към общата величина на активите;
х4 – отношение на пазарната стойност на
обикновените привилегированите акции (финансови активи) към балансовата стойност
на привлечения капитал (Total Debts);
х5 – отношение на нетните приходи от продажби (Net Sales) към общата величина на
активите.
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х6 – краткосрочни задължения/всичко активи;
х7 – log(краткотрайни материални активи);
х8 – оборотен капитал /сума на задължения;
х9 – log[(брутна печалба+данъци и такси)/(данъци и такси)];

В трансформиран вид функцията на проф.д-р
Алтман придобива вида:
z  1,2.x1  1,4.x 2  3,3.x 3  6.x 4  x 5 .
(2)
Базисната методология на „Z-Sсore Method of
Analysis” има и някои слабости, които влияят
върху времевия хоризонт, през който може да
се очаква степен на сигурност на сбъдване на
прогнозата за несъстоятелност (банкрут). Проф.
д-р Ед. Алтман, изследва и прилага поредица от
по-съвършени методи, правата върху повечето,
от които своевременно са откупени.
Проф.д-р Ед. Алтман създава т.н. „ZETA
Model of Analysis”. При този модел за анализ
периодът, през който прогнозите се потвърждават с достатъчна степен на сигурност расте.
В резултат от проведени изследвания с висока степен на сигурност се потвърждава, че
предприятие с финансова стабилност – „ZScore”, равна или по-висока от 2,99, може да се
третира като „финансово стабилно”, а предприятие, чиито „Z-Sсore” параметри са по-малки от
1,81 се характеризира с висока степен на риск
от несъстоятелност (т.н. „финансов срив”). Възприета е оптимална точка минимум равна на
2,675. Колкото е по-високо значението на критичния „Z-Score” параметър, рискът от настъпване на несъстоятелност (банкрут) с висока
степен на достоверност намалява.
Британският учен проф. Лис предлага алтернативен модел за дискриминантен анализ на
риска от несъстоятелност:
z  0,063.x1  0,092.x 2  0,057.x 3  0,001.x 4 , (3)
където:
х1 – оборотен капитал/всичко активи;
х2 – печалба от продажби/всичко активи;
х3 – неразпределена печалба/всичко активи;
х4 – собствен капитал/заемен капитал.

Точността на прогнозиране на риска от
финансова несъстоятелност на предприятието по методиката на проф. Фулмър за период до една година възлиза на 98%, а за период
от две години – на 81%.
При положение, че значението на h<0 се
приема, че състоянието на банкрут ще настъпи
със сигурност.
Гордън Спрингейт предлага следния модел
за анализ, оценка и прогнозиране на риска от
финансова несъстоятелност на предприятието:
z  1,03.x1  3,07.x 2  0,66.x 3  0,4.x 4 ,
(5)
където:
х1 – оборотен капитал/всичко активи;
х2 – (брутна печалба+данъци и такси)/всичко
активи;
х3 – брутна печалба/краткосрочни задължения;
х4 – нетни приходи от продажби/всичко активи.

Интерпретацията на дискриминантния модел
на Спрингейт показва, че ако z<0,862 недвижимата собственост с много висока степен на сигурност ще претърпи срив. Прогнозата на финансова несъстоятелност по Спрингейт е с гарантирана степен на сбъдване 92,5% в рамките
на една година.
Британските учени Р. Таффлър и Г. Тишоу
прилагат подхода на проф. д-р Ед. Алтман посредством четирифакторна модификация:
z  0,53.x 1  0,13.x 2  0,18.x 3  0,16.x 4 ,
(6)
където:
x1 – печалба от продажби/краткосрочни задължения;
x2 – текущи активи/задължения;
x3 – краткосрочни задължения/сума на активите;
x4 – нетни приходи от продажби/сума на активите.

Пределният минимум на Z-коефициента, показващ риска от несъстоятелност според проф.
Лис е 0,0347.
Дискриминантният модел за анализ на риска,
предложен от Фулмър се изразява от функционалната зависимост:
h  5,528.x 1  0,212.x 2  0,073.x 3  1,270.x 4 
 0,120.x 5  2,335.x 6  0,575.x 7  1,083.x 8 

, (4)

При z>0,3 вероятността от банкрут е малка, а
при z<0,2 висока.
При анализа и оценката на риска от финансова несъстоятелност (банкрут) доминира приложението на дискриминантни функции, свеждащи се до следния общ вид:

 0,894.x 9  3,075
където:
х1 – неразпределена печалба от минали години/всичко активи;
х2 – нетни приходи от продажби/всичко активи;
х3 – брутна печалба/собствен капитал;
х4 – паричен поток/задължения-общо;
х5 – дългосрочни задължения/всичко активи;

n

z  a0 

 a .f

i i

i 1

където:
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,

(7)
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а0 и ai – коефициенти на регресия;
fi – фактори, обуславящи финансовото състояние на предприятието.

Нортън и проф. Каплан се предлагат следната
групи показатели:
- P1 – икономически показатели.
- P2 – показатели за взаимоотношението с
клиентите.
- P3 – показатели за вътрешните бизнеспроцеси.
- P4 – показатели за иновации, развитие и
обучение.

Балансирана система от показатели за анализ и управление на ефективността „Balanced
Scorecard Method of Analysis”.
Съществуват различни методи за анализ и
оценка на бизнеса, ефективността и финансовата стабилност на предприятието. Известни са
принципно два подхода за бизнес анализ: финансов, оценяващ финансовите резултати и
смесен подход, съдържащ в себе си както финансови, така и нефинансови показатели. Разликата между тях е, че финансовия подход
предполага анализ само на ефективността, която може да се оцени в паричен еквивалент. Такъв подход не винаги позволява цялостна оценка на ефективността. Анализът се свежда до
изследване само на стойностно измеримите
ефекти. Анализът на ефективността само в парично изражение е непълен. Широко разпространената в Европа но все още малко известна в
България методология за използване на
Balanced Scorecard Analysis (BSC), разработена
от проф.Дейвид Нортън и проф.Робърт Каплан
е основа при т.нар. смесен подход за анализ на
ефективността.
„Всички фактори, които имат значение за управлението на компанията трябва да бъдат
измерени, ако не може да се измери нещо, то не
може и да се управлява.” [18].
В методиката на BSс за първи път се предлага едновременно използване на финансови и
нефинансови показатели за ефективност, като
персонал, клиенти, вътрешни бизнес-процеси и
т.н. Всички показатели са свързани в цялостна
балансирана система, която мотивира мениджмънта и човешкия капитал за реализиране на
единна концепция и обоснована бизнес стратегия.
Посредством методологията и методиката на
„Balansed Scorecard Method of Analysis” се реализира анализ в редица ключови направления
за презприятието:
- Анализ на клиентите и маркетинговата
стратегия – направление „клиенти”;
- Анализ на т.н. „вътрешни бизнес процеси”, водещи до конкурентоспособност;
- Анализ на стратегията, визията и мисията на предприятието;
- Анализ на стратегията „иновации, развитие и обучение”;
- Анализ на финансовата стабилност и
риска от несъстоятелност – направление
(„финанси”).
В системата от балансирани показатели за
анализ на ефективността, предложена от проф.

Пространственият модел на бизнес метриката на “Balanced Scorecard Method of Analysis”
дава възможност за пълноценна и адекватна
оценка на ефективността от финансовостопанската дейност.
Особено ценна е възможността за интегриране на „Balanced Scorecard Method of Analysis”
със “SWOT and SWOT-Pest Method of Analysis”.
В условията на икономическа криза и стремеж към устойчиво развитие особено ценна
роля играе бизнес метриката за анализ на риска
от несъстоятелност. Тя дава възможност за
превенция на фалит и банкрут и гарантиране на
стабилитет в развитието на предприятието.
Балансираната система от показатели в интегриран модел с метриките за оценка на риска
от несъстоятелност, както и с методиките за
позициониране спрямо конкурентите „SWOT and
SWOT-Pest Method of Analysis” по същество
представляват модел за усъвършенстване на
ФСА в условия нd динамичен пазар, криза и
рецесия.
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BALANCED SCORECARD ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND
EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE
Marko Timchev
University of National and World Economy, Bulgaria, Sofia
Abstract
In the report, key directions are examined for decisively improvement of the methodology and methods in the science
“Financial Business Analysis”. An examination of the current condition of the methodology and methods for financial
business analysis of the enterprise (the company) shall be made. The necessity of global and quick changes by research
methodological, teaching and practical applied character is established. The key directions for leading scientometrics and
science teaching parameters of “Financial Business Analysis” are shown in accordance with the international approved
European and World standards. The necessity of integration of financial business analysis within the system for balanced
business analysis “Balanced Scorecard Method of Analysis” is well grounded. The necessities of extending in the integration processes in the direction of the systems: “SWOT and SWOT-Pest Method of Analysis” shall be leaded so as the
methods for analysis and estimation of the risk against financial insolvency (bankrupt) - “Z-Score Method of Analysis”,
“ZETA-Score Method of Analysis” and, “Security Financial Business Analysis”. In the report, the necessity of total turn by
re-organization in the science researches and the forms of teaching in the area of “Financial Business Analysis” is defith
nitely proved which decisively put an end to the old-fashioned dogmas typical of the end of 19 century and the beginning of 20th century. Every delay of the changes might be fatal according Assoc. Prof. Doc. Marko Timchev. The author
upholds the thesis for the transformation of the methodology and methods of the financial economic (business) analysis
in system “Balanced business analysis of the enterprise (the company)”.
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АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ В КОНТЕКСТА НА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Финансовите отчети предоставят на потребителите важна и полезна информация за финансовото състояние,
финансовите резултати, ефективността на бизнеса и паричните потоци на предприятието. За да изпълнят това
свое предназначение, информацията, съдържаща се в тези отчети, трябва да бъде вярна, обективна,
разбираема, надеждна и достоверна. Счетоводното отчитане на разходите и приходите, и тяхното представяне в
Отчета за доходите, респ. Отчета за всеобхватния доход, е подчинено на счетоводния принцип за текущо
начисляване. Това означава, че разходите и приходите се признават счетоводно в момента на тяхното
възникване, независимо от момента на плащане или получаване на паричните суми или паричните еквиваленти.
В Отчета за паричния поток се съдържа информация за реалното движение на паричните средства, представени
като входящи и изходящи парични потоци от оперативната, инвестиционната и финансовата дейност на
предприятието. От посоченото е видно, че е налице разминаване във времето между признаването и
представянето на разходите и приходите в Отчета за доходите, респ. Отчета за всеобхватния доход, и реалното
движение на паричните средства, съответстващи на същите разходи и приходи, представени в Отчета за
паричния поток на предприятието. Поставената цел в настоящото изследване е достигане до адекватна и
полезна методика за анализ на разходите за опазване и възстановяване на околната среда от гледна точка на
тяхното представяне във финансовите отчети на предприятието. Актуалността на този въпрос е в пряка връзка
със счетоводното отчитане на разходите за опазване и възстановяване на околната среда и тяхното
представяне във финансовите отчети на предприятието в контекста на стратегията за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. За целите на изследването се използва вътрешна счетоводна информация, както и
информация от финансовите отчети на предприятието и друга информация. Прилагат се различни методи на
научното познание като анализ и синтез, индукция и дедукция, както и елементи от метода на бизнес анализа.
Ключови думи: разходи, текущо, начисляване, методика, анализ.
Key words: expenses, continuous, posting, methodology, analysis.
JEL: M41, M49.

на данни за анализа на паричните потоци на
предприятието.
Методиките за анализ на финансовото състояние, рентабилността и паричните потоци на
предприятието са пряко свързани помежду си,
тъй като отделните показатели за анализ са
взаимносвързани и обвързани помежду си. Това
наше виждане ни позволява да определим целта на настоящото изследване, а именно достигане до адекватна и полезна методика за анализ
на паричните потоци на предприятието разглеждана и през призмата на отчитането, представянето и анализирането на разходите за
опазване и възстановяване на околната среда в
два от компонентите на финансовите отчети на
всяко предприятие - в отчета за приходите и
разходите (респ. отчет за доходите или отчет за
всеобхватния доход) и отчета за паричния поток.
Поставената цел може да се постигне чрез
решаването на конкретни задачи. Те са:
- правилно и теоретично обосновано изясняване на различията при представянето
на информацията за разходите, в т.ч. и
за разходите за опазване и възстановяване на околната среда в посочените

Увод
Целта на финансовите отчети с общо
предназначение е да предоставят информация
на широк кръг от вътрешни и външни
потребители
за
финансовото
състояние,
резултатите от дейността, собствения капитал и
паричните потоци на предприятието.
В условията на пазарно стопанство предприятията осъществяват бизнеса си на конкурентни
и динамични пазари, характеризиращи се с определена степен на ентропия. Финансовата и
икономическа криза, както и задължнялостта
между субектите в реалния бизнес пораждат
проблеми и рискове, свързани с техните активи
и с източниците за тяхното финансиране (собствени и привлечени). Важен фактор за оцеляването на предприятията и продължаване на бизнеса им в обозримо бъдеще са техните способности за генериране на парични средства, за
формиране на положителен нетен паричен поток преди всичко от оперативната дейност и за
своевременна събираемост на дължимите от
клиентите суми. Това определя актуалността,
необходимостта и важността на информацията,
съдържаща се в отчета за паричния поток на
предприятието. Този отчет е основен източник
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компоненти на финансовите отчети на
предприятието;
- изясняване на въпроса за представяне
на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по видове дейности в отчета за паричния поток;
- правилно разграничаване на методическите етапи на анализа на паричния поток
по данни от отчета за паричния поток.
Тезата, която защитава авторът е, че методиката за анализ на паричните потоци предоставя важна информация на финансовия мениджмънт на предприятието, в т.ч. и за разходите
за опазване и възстановяване на околната среда. Тази информация следва да се използва
заедно с информацията от счетоводния баланс
и от отчета за приходите и разходите. Така могат да се анализират комплексно финансовата
устойчивост, ликвидността и рентабилността,
които се възприемат като компоненти на системата за финансовото равновесие на предприятието.

те отчети на предприятието са „текущо начисляване” и „действащо предприятие”. Те се допълват още от следните правила: вярно и честно представяне; същественост и обобщаване;
компенсиране; честота на отчитане; сравнимост
на информацията; последователност на представянето.
2. Информационно осигуряване на анализа
2.1. Различия при представянето на информацията за приходите и разходите в Отчета за
приходите и разходите и в Отчета за паричния поток
Счетоводните правила и основни предположения при изготвяне и представяне на финансовите отчети на предприятието водят до някои
различия, които са от съществено значение за
бизнес анализ. Различното представяне на информацията, например за приходите и разходите, е обективна предпоставка за генериране на
резултатна аналитична информация в различни
направления, която е необходима на финансовия мениджмънт за вземане на правилни и
обосновани управленски решения.
На
първо
място,
следва
правилно
теоретично да се обоснове и практически да се
изясни
начинът
на
представяне
на
информацията в отчета за приходите и
разходите, което пряко касае и разходите за
опазване и възстановяване на околната среда.
Основна функция на отчета за приходите и
разходите е да представи вярно и честно
финансовия
резултат
от
дейността
на
предприятието за текущия отчетен период
(календарна година). В този отчет приходите и
разходите се представят в момента на тяхното
начисляване, т.е. те се включват във
финансовия резултат за периода, в който
възникват,
независимо
дали
паричните
средства или паричните еквиваленти са
получени или платени. Единствено отчета за
приходите и разходите представя по този
уникален начин приходите и разходите на
предприятието за текущия отчетен период.
Отчитането и представянето на разходите,
които предприятието извършва за опазване и
възстановяване на околната среда, също се
подчиняват на счетоводния принцип за текущо
начисляване. Ако този принцип бъде нарушен,
то информацията в отчета за приходите и
разходите не би могла реално да отразява
деловата активност на предприятието. Също ще
се наруши съпоставимостта между приходите и
разходите и ще се изкривят значенията на
абсолютните показателите, характеризиращи
различните величини на печалбата (счетоводна,
облагаема и балансова) за текущия отчетен
период. Заедно с това ще се изкривят и

1. Основни счетоводни предположения и
правила при изготвяне и представяне на финансовите отчети на предприятието
Методиката за анализ на паричния поток може да се определи като систематизация и обработка на информацията за паричните средства,
паричните еквиваленти и паричните потоци на
предприятието. Посредством елементите от метода на бизнес анализа последователно се изследват и оценяват размерът, структурата, динамиката, ликвидността и ефективност на паричния поток.
Основният източник на информация за нуждите на анализа е отчета за паричния поток на
предприятието. Той се изготвя в съответствие с
приложим счетоводен стандарт и е неразделна
част от финансовите отчети на предприятието
за отчетния период, за който тези отчети се изготвят и представят. Отчетът за паричния поток
предоставя информация за входящите и изходящи парични потоци за текущия отчетен период, като те се класифицират като такива от оперативна, инвестиционна и финансова дейност.
Оперативната дейност е основната дейност на
предприятието, която генерира приходи, както и
друга дейност, която не е инвестиционна или
финансова. Инвестиционна е дейността по придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в
паричните еквиваленти, а финансова - дейността, която води до промени в размера и състава
на внесения собствен капитал и на привлечените от предприятието средства.
Общите правила и счетоводни предположения при изготвяне и представяне на финансови-
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значенията на относителните показатели за
ефективност на приходите и на разходите, а
следователно и на общата рентабилност,
определена на база приходи и на база разходи.
На второ място, при представяне на
информацията в отчета за приходите и
разходите е налице изключение от принципа за
текущо начисляване. То е свързано с
прилагането на счетоводния принцип за
съпоставимост между приходите и разходите.
При извършване на разходи през текущия
отчетен период, в т.ч. разходи за опазване и
възстановяване на околната среда, но които се
отнасят за следващи отчетни периоди, през
които предприятието ще черпи стопански изгоди
от тези разходи, то те не следва да се
представят в отчета за приходите и разходите,
т.е. не следва да участват при формирането на
финансовия резултат за текущия отчетен
период. Тези разходи се отразяват по
счетоводен път като разходи за бъдещи
периоди.
Следователно,
прилаганите
счетоводни
правила
при
изготвяне
и
представяне на финансовите отчети не във
всички случаи водят до възникване на разходи,
които трябва да се запишат и представят в
отчета за приходите и разходите.
На трето място, информацията в отчета за
приходите и разходите не показва напълно движението на паричните средства и на паричните
еквиваленти, както и ефектът от извършените
стопански операции върху моментното състояние и тенденциите на изменение на ликвидността и на платежоспособността на предприятието.
Отчетът за паричния поток, за разлика от отчета за приходите и разходите, се изготвя при
спазване на принципа на получаване и плащане
на паричните средства, тъй като тук става дума
за реално движение на парични средства. Или,
при представянето на приходите и разходите, в
т.ч. на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда, в отчетите за приходите и
разходите и за паричния поток се прилагат различни счетоводни правила.

финансовите отчети на предприятието е
свързана
помежду
си.
Критерият
за
класификация и представяне на активите в
счетоводния баланс е степента на тяхната
ликвидност. Съобразно него активите се
разграничават на нетекущи (дълготрайни) и
текущи (краткотрайни). Капиталът, като източник
за финансиране на активите, в счетоводния
баланс се класифицира на собствен и
привлечен (пасиви). Критерият за това е
изискуемостта на отделните негови елементи.
Заедно с това, капиталът се разграничава на
дългосрочен (собствен капитал и дългосрочни
пасиви) и краткосрочен (краткосрочни пасиви).
Това позволява да се определи размерът на
постоянния капитал, който е израз на постоянно
функциониращите средства в дейността на
предприятието.
Посоченото
позволява
паричният поток да се разграничи на потоци
съответно от оперативна, инвестиционна и
финансова дейност. Така на практика се
проявява
обективната
връзка
между
информационното съдържание на балансово
представени статии и съответни позиции в
отчета за паричния поток. Тук следва да се
откроят връзките при представянето на
информацията за разходите за опазване и
възстановяване на околната среда. Така
например, натрупаните разходи за придобиване
на дълготрайни материални активи с екологично
предназначение
намират
отражение
в
счетоводния баланс при заприходяването на
актива. В процеса на формиране на тези
разходи те се отразяват счетоводно като
изходящ паричен поток от инвестиционната
дейност и се представят за съответния отчетен
период в отчета за паричния поток. Но ако някои
от тези разходи не са платени, то те намират
отражение в пасива на счетоводния баланс като
текущо задължение. Тук не бива да се игнорира
източникът на финансиране за придобиване на
дълготрайни материални активи с екологично
предназначение. При ползването на банков
заем за тази цел, то възникват съответно
входящи и изходящи парични потоци от
финансова дейност. Текущите разходи за
опазване и възстановяване на околната среда
се отчитат като текущи разходи за дейността и
се представят в отчета за приходите и
разходите. Ако са платени в момента на
възникването им те се представят като изходящ
паричен поток от оперативната дейност в отчета
за паричния поток, но ако някои от тях не са
платени в момента на възникването им за
предприятието възникват текущи (краткосрочни)
пасиви, които се представят в пасива на
счетоводния баланс.
В заключение информацията в отчета за

2.2. Връзки между информацията в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите
и отчета за паричния поток
Счетоводният
баланс
предоставя
на
потребителите информация за активното и
пасивно проявление на стойността, отчетът за
приходите и разходите – информация за
приходите, разходите и финансовите резултати
за съответните отчетни периоди, а отчета за
паричния поток – информация за движението и
изменението
на
паричните
средства
и
паричните еквиваленти на предприятието.
Информацията в посочените компоненти на
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паричния поток се характеризират с по-малка
степен на субективизъм и изкривявания в
сравнение с тази в отчета за приходите и
разходите.

ти към сумата от наличните вземания от
клиенти към 01.01 на отчетния период и
нетния размер на приходите от продажби
за същия период.
Значението
на
коефициента
измерва
входящият паричен поток от клиенти, падащ се
на един лев нетни приходи от продажби.
- Период на финансиране на оборотния
капитал. Характеризира времето, за
което предприятието може да финансира
оборотния
капитал,
необходим
за
нормалното осъществяване на бизнеса.
Източниците за финансиране на оборотния капитал могат да бъдат вътрешни и
външни.
Периодът на финансиране на оборотния
капитал от вътрешни източници се определя от
сумата между времето на обръщаемост на
материалните запаси и средния срок на
събираемост на вземанията от клиенти.
Показателят характеризира времето, което е
необходимо на предприятието за вътрешно
(собствено) финансиране на оборотния капитал.
Потребността от външно финансиране на
оборотния капитал се определя от разликата
между периода на вътрешно финансиране на
оборотния капитал и средния срок на
погасяване на задълженията към доставчиците.
Ускореното
вътрешно
финансиране
на
оборотния капитал е индикатор за увеличение
на нетния паричен поток от оперативна дейност.
Това може да се дължи на факта, че
предприятието не изпитва съществена необходимост от вътрешно финансиране на оборотния
си капитал, тъй като е създадена добре
работеща и сигурна вътрешна система за бърза
събираемост на вземанията от клиентите, като
заедно с това обръщаемостта на материалните
запаси се е ускорила. Но може да се дължи на
умишлено забавяне на плащанията към
доставчиците с цел външно финансиране на
оборотния капитал на предприятието. Тук
анализът следва да се обвърже с оборотния
капитал, определен по данни от счетоводния
баланс на предприятието. Конкретно следва да
се определят размерите на нетния и на
собствения оборотен капитал. С особено
важност за бизнеса е размерите на нетния и на
собствения оборотен капитал да съвпадат. Това
означава,
че
всички
текущи
пасиви
предприятието е използвало за финансиране на
текущите си активи, а нетекущите пасиви, в т.ч.
заемите за придобиване на дълготрайни
материални активи с екологично предназначение - за финансиране на нетекущите активи.
- Нетен оперативен паричен поток за
финансиране на оборотния капитал.
Определя се като отношение на нетния

3. Методически етапи на анализа на
паричния поток
Считаме, че методическите етапи на анализа
на паричния поток на предприятието са:
- анализ на осигуреността на предприятието с парични средства, необходими за неговото нормално функциониране;
- анализ на използването на паричните
средства – общо и поотделно по видове
дейности (оперативна, инвестиционна и
финансова);
- анализ на ликвидността на нетния паричен поток от оперативната дейност;
- анализ на ефективността на нетния паричен поток.
3.1. Анализ и оценка на ликвидността на нетния паричен поток от оперативната дейност
на предприятието
Анализът и оценката на ликвидността на
нетния паричен поток от оперативната дейност
се извършва в следните насоки:
А. Краткосрочна ликвидност. Същността на
краткосрочната ликвидност се определя
като способност на предприятието да
погасява текущите си пасиви (задължения)
с паричните средства, генерирани от
оперативната му дейност. Нарушаването
ликвидността е предпоставка за възникване
на краткосрочен ликвиден риск. Краткосрочната ликвидност може да се анализира
посредством система от показатели:
- Коефициент на краткосрочна ликвидност.
Определя се като отношение на нетния
паричен поток от оперативната дейност
към текущите пасиви на предприятието.
Значението на коефициента измерва
способността на предприятието да
погасява своите текущи пасиви без да
привлича допълнително чужд капитал
или да продава част от своите активи.
Значението
на
коефициента
на
краткосрочна ликвидност следва да е поголямо от единица. В този случай
положителният нетен паричен поток от
оперативната дейност изразява наличните парични средства, генерирани от тази
дейност, след като предприятието вече е
потребности
от
осигурило
своите
оборотен капитал.
- Коефициент
на
събираемост
на
вземанията. Определя се като отношение на входящия паричен поток от клиен-
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Б.

-

-

-

паричен поток от оперативната дейност
към периода на финансиране на
оборотения
капитал.
Характеризира
размерът на нетния паричен поток от
оперативната дейност на предприятието
за среднодневното финансиране на
оборотния
капитал,
необходим
за
нормалното осъществяване на бизнеса.
Дългосрочна ликвидност. Същността на
дългосрочната ликвидност се определя
като способност на предприятието да
погасява своите дългосрочни пасиви
(задължения)
с
парични
средства,
генерирани от оперативната дейност.
Нарушаването на ликвидността е предпоставка за възникване на дългосрочен
ликвиден риск. Дългосрочната ликвидност
може да се анализира чрез система от
показатели:
Относителен дял на дългосрочните
пасиви в общата сума на пасивите на
предприятието.
Коефициент на задлъжнялост. Определя
се като отношение на общата сума на
пасивите към собствения капитал на
предприятието.
Коефициент на покритие на лихвите.
Определя се като отношение на
печалбата от оперативната дейност към
разходите за лихви. Може да се
определи и като отношение на нетния
паричен поток от оперативната дейност
към разходите за лихви. На пръв поглед
и оперативната печалба, и нетния
паричен поток от оперативна дейност се
формират в една и съща дейност.
Изменението на оперативната печалба
се формира под влияние на две групи
преки фактори – промените в приходите
и в разходите за оперативната дейност,
които може и да не са в парично
изражение. Изменението на нетния
паричен поток от оперативна дейност се
формира единствено под влиянието на
факторите, изразяващи реалното движение на паричните средства в оперативната дейност – това са входящите и
изходящи парични потоци от тази
дейност. Нашето становище по този
въпрос е, че коефициентът на покритие
на лихвите следва да се определя
посредством нетния паричен поток от
оперативната дейност, с което оценката
на
дългосрочната
ликвидност
на
предприятието се прецизира.
Коефициент на дългосрочна ликвидност.
Определя се като отношение на нетния
паричен поток от оперативната дейност

към общата сума на пасивите на
предприятието.
Значението
на
коефициента измерва способността на
предприятието с паричните постъпления
от оперативната си дейност да обслужва
своите задължения без да привлича
допълнително чужд капитал или да
продава част от своите активи. При
значение на показателя (в процентно
изражение) по-голямо от 20%, финансовото състояние на предприятието може
да се определи като стабилно. В подобна
ситуация
рискът
от
дългосрочна
ликвидна криза е минимален.
3.2. Анализ на ефективността на паричния
поток
Анализът и оценката на ефективността на
паричния поток може да се провежда в
различни насоки. Те са:
- Обръщаемост на нетния паричен поток
от оперативна дейност. Определя се като
отношение на нетния размер на
приходите от продажби към нетния
размер
на
паричния
поток
от
оперативната дейност. Нашето становище е, че ако предприятието прилага
режима на стандартна отчетност на
данъка върху добавената стойност
(ДДС), то този коефициент следва да се
определя на базата на брутния размер на
приходите от продажби. Мотивът е, че
сумата на ДДС, включена във фактурите
за продажби, издадени от данъчно
регистрирани лица по Закона за ДДС, се
класифицира като основна статия в
актива на счетоводния баланс в групата
на краткосрочните вземания от клиенти.
Това е при положение, че дължимите от
клиентите суми не са получени към
момента на възникване на приходите от
продажби. В същото време не възниква
входящ паричен поток от клиентите. Ако
резултатът за отчетния период (месец) е
данък за внасяне и при положение, че
предприятието е забавило плащането в
полза на Републиканския бюджет, то за
него възниква задължение, което се
представя в пасива в групата на
краткосрочните задължения. В същото
време не възниква изходящ паричен
поток. Често срещани ситуации в
стопанската практика са тези, при които
за предприятието са налични вземания
от клиенти, в т.ч. и ДДС (не възниква
входящ паричен поток от клиенти), а в
същото време то извършва превод към
бюджета за дължимия от него данък или
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-

-

плаща на доставчиците по фактурите за
доставки, също с включена в тях сума на
ДДС (възниква изходящ паричен поток).
Ако предприятието прилага режима за
касова отчетност на ДДС, който е в сила
в страната от 01.01.2014 г. [1], то при
определяне
на
коефициента
на
обръщаемост следва да се използва
нетния
размер
на
приходите
от
продажби.
Рентабилност на нетния паричен поток от
оперативна дейност. Определя се като
отношение на печалбата от оперативната
дейност към нетния паричен поток от
оперативната дейност.
Възвръщаемост на нетния паричен поток
от инвестиционна дейност. Определя се
като отношение на нетния паричен поток
от инвестиционната дейност към общата
сума на активите на предприятието.
Считаме, че коефициента е подходящ
измерител
за
ефективността
на
инвестиционната дейност по придобиването на дълготрайни материални активи с екологично предназначение.

Заключение
Пазарната конкуренция и действието на финансовата и икономическа криза налагат предприятията да пренасочат своите ресурси към поефективни производства и услуги. С важно значение е правилното управление на паричните
средства, което може да се постигне посредством теоретично издържана и практически приложима методика за анализ и оценка на паричния поток на предприятието. Като резултат от
изследването може да се посочи изясняването
на връзките и зависимостите между информацията, съдържаща се в счетоводния баланс,
отчета за приходите и разходите и отчета за
паричния поток. Това е необходимо условие в
изследователския процес на формиране на общ
теоретико-приложен модел за анализ и оценка
на финансовото равновесие на предприятието,
разглеждано в единството на финансовата устойчивост, ликвидността и рентабилността на
предприятието.
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ASPECTS OF CASH FLOW ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION’S
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Financial statements give users important and useful information about the organization’s financial position, financial
performance, business efficiency and cash flows. In order to achieve this purpose, the information contained in these
statements should be correct, objective, understandable, reliable and fair. The accounting of income and expenses and
their presentation in the Income Statement and in the Statement of Comprehensive Income, respectively, is subject to
the principle of the continuous posting. This means that income and expenses are recognized at the time of their
occurrence, regardless of the time of payment or receipt of cash or cash equivalents. The Statement of Cash Flows
provides information about the real movement of cash presented as incoming and outgoing cash flows from the
organization’s operating, investing and financing activity. As we can see above, there is a time difference between
recognition and presentation of income and expenses in the Income Statement and in the Statement of Comprehensive
Income, respectively, and the real movement of cash flows corresponding to these income and expenses as presented in
the organization’s Statement of Cash Flows. This study is aimed at reaching to adequate and useful methodology for
analysis of the environmental protection and restoration expenses with view of their presentation in the organization’s
financial statements. The importance of this issue is directly related to the accounting of the environmental protection and
restoration expenses and their presentation in the organization’s financial statements in the context of the strategy for
smart, sustainable and inclusive growth. For the purposes of the study used internal accounting information as well as
information from the financial statements of the company and other information. Apply different methods of scientific
knowledge as analysis and synthesis, induction and deduction, well as elements of the method of business analysis.
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Резюме
Целта на доклада е да се анализират добри практики, свързани с функционирането на социалните предприятия в някои страни от Европа и на тази база да се направят обобщени изводи за ролята им за обществото и за
техните членове в частност. В първата част на доклада е направен преглед на концепцията за понятието „социално предприятие”. Втората част съдържа оценка на добри практики, свързани с функционирането на социалните предприятия в Европа. На тази база са направени изводи за нарастващата роля на социалните предприятия в
Европа.
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Увод
През последните десетилетия, значението на
социалните предприятия в Европа значително
нараства. Първоначално това произтича от масовата безработица, която се наблюдава в началото на 90-те години и икономическите кризи
в редица европейски страни. В тази връзка сред
безработните и техните асоциации възниква
идеята за самоподпомагащи се предприятия за
трудова интеграция. Икономическата криза
оказват силно влияние върху центровете за
трудова рехабилитация на хората с увреждания.
В тази връзка те започват да съкращават разходи за рехабилитационни дейности с цел оцеляване, да търсят нови пазари за продуктите си и
нови възможности за самоорганизиране. В последствие, социалните предприятия се налагат
като бизнес модел, който може едновременно
да решава както някои от проблемите, свързани
с икономическия растеж, така и да влияят върху
заетостта и качеството на живот [8]. Този сектор
се явява основен доставчик на работни места в
Европа, където заетостта в социалните предприятия в началото на януари 2014 година се
оценява на повече от 11 млн. души. Създаването на работни места, от една страна, е пряк резултат от целта, която преследват много социални предприятия, свързана с трудовата интеграция, но и резултат от това, че те предоставят
услуги с висока интензивност на труда.
Целта на доклада е да се анализират добри
практики, свързани с функционирането на социалните предприятия в някои страни от Европа и
на тази база да се направят обобщени изводи
за ролята им за обществото и за техните членове в частност.

Преглед на концепцията за „социално предприятие”
Според изследване, направено в рамките на
Програмата за развитие на организацията на
обединените нации (ПРООН), на фона на подкрепата на институциите, които могат да поддържат устойчивото развитие на човека, социалните предприятия предоставят новаторски
подход и са ефективни като агенти за намаляване на бедността, като допринасят за насърчаването на единни общности. Социалното предприятие като автономна организация предоставя
стоки или услуги, с цел да бъде в полза на обществото, като при него материалният интерес
на инвеститорите е обект на ограничения.
Социалните предприятия могат да се определят като предприятия, използващи иновативни подходи. Фирмените иновации в иновационните изследвания на ЕС се определят като: като
нов или значително усъвършенстван продукт
(стока или услуга), въведени на пазара или в
рамките на едно предприятие или нов или значително подобрен процес. Те се основават на
резултатите на нови технологични разработки,
нови комбинации на съществуващи технологии
или използване на други знанията, придобити от
предприятието [2]. В тази връзка, социалните
предприятия се възприемат като нов тип предприемачество, преследващо социални цели, създават нови продукти с подобрено качество с цел
задоволяване на нуждите на пазара, прилагат
нови методи на организация и производство,
като използват най-често различни партньори и
ресурси [10].
Според европейската изследователска мрежа за създаване на социални предприятия и
Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие [5, 6], критериите, на които трябва да
отговарят социалните предприятия са както от
социален, така и от икономически характер. В
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икономически аспект, те са свързани с притежаване на активност, поради трайно производство
на стоки и/или продажба на услуги, висока степен на автономност, функциониране в среда със
значителна степен на икономически риск, тъй
като финансовата му стабилност зависи от усилията на неговите членове. Размера на платената работа трябва да бъде минимален. В социален аспект, то трябва да притежава характеристики като действие в ползва на общността
или определена група хора, като изпълнява
социални цели, да е инициатива, създадена от
групи граждани, като вземането на решения не
се основава на притежание на капитал, разпределението на печалбите да бъде ограничено
В редица европейски страни, социално предприятие има двойно значение. От една страна
се счита, че то е организация, което предоставя
услуги на други организации, развиващи търговска дейност. От друга страна като социални
предприятия се приемат кооперации или сдружения с инициативи насочени „към трудова интеграция на лицата, изключени от пазара на
труда” [5].
В повечето страни съществуват официални
дефиниции за социални предприятия. В Белгия
тя подчертава, че социалните предприятия
трябва да отговорят на нуждата от производство на стоки или услуги и са насочени към определена група от населението. От друга страна,
във Финландия и Литва според определенията
социалните предприятия осигуряват възможности за трудова заетост, особено за хората с
увреждания и дългосрочно безработни, които
произвеждат стоки и услуги в съответствие с
търговските принципи. В Латвийската дефиниция не се очертават характеристиките на социалното предприятие, но тя ограничава възможните правни форми за функционирането им,
като те могат да бъдат сдружения, фондации
или религиозни организации. В Норвегия се
счита, че социалните предприятия идентифицират недостатъчно използваните ресурси и ги
използват за удовлетворяване на социалните
потребности, като акцента се поставя върху
създаването и инвестирането в социален капитал, създаване на мрежа от взаимоотношения и
споделени ценности, от които зависи икономическата активност и създаване на заетост [3]. В
Германия, специфични характеристики на социалните предприятия са високият дял на работата на непълно работно време, държавно ориентирана структура на управление, която често е в
конфликт с идеите на бизнес ефективността, но
и с идеи за съпричастност и съучастие и идеалистичен дух. Законодателството в други страни
(Италия, Белгия, Португалия ) определят социалните предприятия като такива, които трайно

произвеждат стоки и/или услуги и имат минимален размер на платената работа.
Те функционират при значителна степен на
риск и задължителна цел на предприятията е да
създава ползи за обществото. В по-голяма част
от страните (Великобритания, Италия, Белгия,
Португалия) законодателството определя, че
при социалните предприятия има ограничено
разпределение на печалбите. Високата степен
на автономност на този вид организации е определена в Закона за социалните кооперации
(Италия) и компаниите със социална насоченост
(Белгия). Социалните предприятия са определени чрез законодателството като инициатива,
създадена от групи граждани във Великобритания, Италия и Португалия.
От разгледаните становища на концепцията
за социално предприятие и дефинициите за
социално предприятие в различните европейски
страни, може да се направи обобщението, че то
има своята роля в икономически аспект, произвеждайки стоки и услуги чрез новаторски подходи и в социален аспект, създавайки възможности за трудова заетост, подкрепяйки определени
групи от обществото и удовлетворявайки социални потребности, като някои от основните му
цели са свързани със създаването на единни
общности и действие в полза на обществото.
Добри практики за функционирането на социалните предприятия в Европа
В редица страни вече има добри практики по
създаване на закони, свързани с развитието на
социалните предприятия и развитие на нормативната основа за засилване на ролята на социалните предприятия.
Социалните предприятия са широко разпространени в цяла Европа, като те са били подложени на постепенно институционализиране и
политическо признание, заедно с въвеждането
на специфични законови рамки. Голямата част
от социалните предприятия в Европа все още
работят като организации от третия сектор. Те
обикновено се създават под формата на сдружения или асоциации в тези страни, където
правната форма на сдружаване позволява известна степен на свобода при продажбата на
стоки и услуги на свободния пазар. В страните,
където сдруженията са по-ограничени в това
отношение, като скандинавските страни, социалните предприятия по-често се създават под
правната форма на кооперациите.
По отношение на развитието на социалните
предприятия могат да бъдат очертани три основни тенденции [9]. Първо, налице е институционализирането на социалните предприятия в
някои от новите страни-членки, в които юридическите рамки, предназначени за социалните
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предприятия са вече въведени. В Полша е в
сила закон за социалните кооперации, насочен
към интегриране на хора в неравностойно положение. В Чешката република, нормативно е
регламентирано функционирането на вид социално предприятие под формата на публично
дружество за реализиране на ползи. Независимо от тези положителни промени законодателството има своите недостатъци, които все още
възпрепятстват пълното използване на новите
правни рамки.
Втората тенденция, свързана със социалните предприятия е засилване на ролята на предприятията за интегриране на хора в неравностойно положение. Въпреки общото недоверие
към икономическите дейности, извършвани от
организации от този сектор, социалните предприятия се възприемат като възможност за интегриране на работници в неравностойно положение в работна среда. Полски и словенски
примери илюстрират това, тъй като тези предприятия са успели да осъвременят своите способности и да предлагат услугите си на свободния пазар. Това по-благоприятно отношение
към социалните предприятия в Полша и Словения е свързано с дългогодишната традиция в
тези страни на кооперациите за хора с увреждания, които са били установени по време на комунизма и продължават да съществуват и до
днес.
Третата тенденция е свързана със създаването на търговски предприятия, които са собственост на сдружения и фондации и са насочени
към набиране на средства за подкрепа на социалните дейности, извършвани от техните основатели. Техните приходи от дейността обикновено не са в съответствие със социалната цел,
преследвана от учредителите.
В Италия, тип правна форма е тази на „социалната кооперация”, която е въведена през 1991
г. с цел признаване и осигуряване на правна
рамка за специфични социални предприемачески дейности, а именно предоставяне на социални услуги и наемане на работа на хората в неравностойно положение. Социалните кооперации представляват основният тип социално
предприятие в Италия. След приемането на
закона за създаването на тази правна форма
(Закон 381/1991), броят на тези организации
започва да нараства. През 2003 година функционират около 6500-7000 социални кооперации в
страната, в които работят около 200 хил. работници. Едновременно с това влезлият в сила в
Италия закон за социалните предприятия разширява видовете услуги, които могат да бъдат
предоставени от социалните предприятия и
дава по-широк кръг от правни форми, отговарящи на условията за класифициране на предпри-

ятията като социални. Според закона, социалното предприятие се дефинира като частна организация с нестопанска цел, която основно
извършва икономическа дейност, насочена към
производството и разпространението на стоки и
услуги със социална полза, и преследва цели от
общ интерес. Въпреки това, тази правна рамка
не се оказва много привлекателна за италианските организации, които основно продължават
да използват социалната кооперативна форма.
Това може да се обясни с факта, че законът все
още не е пълен, липсва фискална политика и
подкрепа, както и интересът е слаб особено на
добре изграденото социално кооперативно движение.
Други страни като Португалия са последвали
италианския пример. В Португалия се създават
социални кооперации за солидарност. Тези организации са предназначени за подкрепа на
уязвимите групи в неравностойно социално положение с оглед постигане на тяхната икономическа интеграция. Въпреки това, за разлика от
италианските социални кооперации, социалната
солидарност на португалските кооперации е
слабо вградена в тяхната същност, като това
може да се обясни с естеството на процеса „отгоре-надолу”, който води до създаването им.
Пример за социално предприятие, който се
очаква да даде резултат за развитието на местната динамика е предвиден от френското „кооперативно общество за колективен интерес”.
Френският закон предвижда съществуването на
най-малко три категории членове, всеки с различна връзка с дейността на предприятието.
В Белгия през 1995 година започват да се
създават предприятията със социална насоченост. Прилаганата правна рамка в тази страна
може да се използва от всяко търговско дружество, включително кооперации и дружества с
ограничена отговорност, при условие че отговарят на редица изисквания. Въпреки това, този
правен статут се характеризира с ограничен
успех, поради значителния брой изискванията,
които се добавят към тези, наложени в законодателството за традиционните компании. Тази
тенденция върви успоредно с разширяването на
набор от дейности, извършвани от социални
предприятия, които са все по-ангажирани с предоставяне на услуги от общ интерес, включително културни и развлекателни услуги, дейности, насочени към опазване и възстановяване на
околната среда, както и услуги, насочени към
подпомагане на икономическото развитие на
конкретни общности.
„Дружество в интерес на Общността” е тип
компания, която е създадена в Обединеното
кралство за предприятия, които желаят да използват своите печалби и активи за обществена
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полза, т.е. тази рамка е предназначена да се
използва от предприятия, генериращи ползи за
общността. Тези компании са предназначени да
допълват правителствените услуги на общностно равнище в области, като предоставянето на
услуги за гледане на деца, социални жилища,
транспорт или отдих. Законът не предвижда
всички фискални предимства за този вид компании, той предоставя гъвкава правна структура и
по-облекчено регулиране, в сравнение с тази на
благотворителните организации. Липсата на
данъчни предимства се компенсира от възможността за частично преразпределение на печалбата. Тези компании също имат възможността за издаване на акции, които могат да допринесат, както за набиране на средства за общността, така и за подкрепа на местни предприятия. Учредени са значителен брой разнообразни
организации от такъв тип. От влизането в сила
на този закон са създадени и функционират
1 176 компании в интерес на общностите. Те са
ангажирани в редица различни области, включително предоставянето на социални и лични
услуги, недвижими имоти, образование, здравеопазване и социални дейности. Други сектори, в
които нараства значението на социалните предприятия включват търговията на едро и дребно,
ремонт, финансово посредничество, производство, хотелиерство и ресторантьорство.
За разлика от Обединеното кралство, в Белгия, Франция, Италия и Португалия се появяват
нови правни рамки, предназначени за социалните предприятия. Създадените нови закони,
целят да бъдат привлекателни за съществуващите организации, и да предоставят предимства, свързани с използването на тази нова правна форма. С цел да се подпомогне тяхното развитие, трябва да бъдат предоставяни адекватни
фискални политики, и данъчните облекчения не
трябва да бъдат само за организациите с нестопанска цел, както е случаят в някои европейски
страни. Въпреки това, урокът на Великобритания, където не са предвидени фискални предимства за компаниите в интерес на общностите, показва, че развитието на социалните предприятия могат да бъдат независими от въвеждането на данъчни облекчения.
В Полша функционират социалните кооперации, които могат да бъдат организирани от безработни и други лица, застрашени от социална
изолация [9]. Социалните кооперации в тази
страна могат да включват от 5 до 50 души. Целта на такова регулиране е да се опрости възможността за заетост за тези, които ще имат
трудности при намирането на работа. Тази
форма на работа позволява на хората да създават работни места и реализират важни социални въпроси като развитие на отношенията на

солидарност между работници и социална интеграция.
Една от страните, в която се наблюдават
добри практики за засилване на ролята на социалните предприятия е Финландия, където през
2003 г. се създава Закон за социалните предприятия. Той е създаден, поради наличието на
180 000 души в постоянна дългосрочна безработица, 45 000 лица с увреждания, които изпитват сериозни затруднения да си намерят работа, нелоялната конкуренция на някои организации, представляващи малки и средни предприятия, както и от страна на доставчиците на социални услуги от публичния сектор, които са били
засегнати сериозно от законодателни процеси.
Според Закона за социалните предприятия във
Финландия в регистъра на социалните предприятия могат да бъдат включени всички предприятия, независимо от тяхната правна форма и
структура на собственост, ако вече са регистрирани като предприятие в Регистъра на предприятията към Министерството на търговията и
промишлеността. Едновременно с това могат да
бъдат включени и асоциации, които имат постоянно място в бизнеса и имат поне един нает и
вече са регистрирани в Регистъра. Допуснатото
предприятие задължително трябва да спомене
в подзаконовите си актове, че има за цел да
наеме лице с увреждане или дългосрочно безработни лица. Всяко социално предприятие от
Регистъра трябва да наеме най-малко едно
лице с увреждане. Ползите за социалните предприятия включени в този регистър могат да бъдат следните [7]:
- Обществените служби за заетост може
да бъдат субсидирани за създаване на
социално предприятие.
- Регистрираните социални предприятия
могат да кандидатстват за по-улеснена
процедура за субсидиране на заетост на
дългосрочно безработни и/или членове
на състава с увреждания в сравнение с
„нормалните” предприятия, които получават заплащане спрямо разходите за
заплати. Регистрираните социални предприятия получават тази помощ за три години в рамките на едно кандидатстване,
докато нормалните предприятия трябва
да кандидатстват всеки шест месеца или
всяка година.
- Отпуснатите субсидии за социалните
предприятия са в максимален размер докато другите предприятия може не винаги
да получават максималния размер на
субсидията за заетост.
- Финландският закон за социалните предприятия не ограничава използването на
различни структури за участие в социал-
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ните предприятия, което позволява повишаването на интеграцията на целевите
групи.

-

Изводи
На базата на направения преглед на функционирането на социалните предприятия в Европа могат да се направят следните обобщени
изводи:
- Нормативната среда, в която функционират социалните предприятия в Европа
създава условия и предпоставки за осъществяване както на социална и производствена, така и на търговска и културна
дейност, чрез която те задоволяват интересите на членовете си, създават възможности за интеграция на хората с увреждания и развиват местните общности.
- Секторът на социалните предприятия в
различните страни от ЕС има своите национални особености, но могат да се
идентифицират редица прилики в целите,
които си поставят този тип предприятия,
резултатите, които постигат по отношение на икономическата и социална интеграция и създаването на ползи за общността, както и в развитието на политиките за укрепване на техния капацитета и
постигане на целите им на национално и
регионално ниво.
- Социалните предприятия в Европа създават обществени стоки и услугисоциални, образователни, в сферата на
здравеопазването и съхраняването и
възстановяването на околната среда и
др., които са в полза на обществото, задоволяват нуждите на общностите и генерират ползи за тях (Чехия, Италия и
др.)
- Социалните предприятия имат значителна роля в икономически и социален аспект при подпомагането на по-бедните
общности, интегрирането на хора в неравностойно положение на пазара на
труда, като едновременно с това те оказват влияние за намаляване на социалната изолация на определени групи от населението.
- По-балансираното използване на местните ресурси е цел на редица социални
предприятия в Европа, като местните
общности и заинтересовани страни насърчават тази инициатива (Франция,
Белгия, Обединено Кралство).
- Чрез иновативните подходи, които използват и новите услуги, които предлагат, те
създават възможности за заетост (Италия, Финландия) и социална интеграция.

-

Въпреки че, в някои страни от ЕС не са
предвидени фискални предимства за организациите в интерес на общностите
(Великобритания), подкрепата за социалните предприятия нараства, като те се
ползват с преференции, свързани с поулеснени процедури за субсидиране,
максимален размер на субсидиите (Финландия), данъчни облекчения.
В редица страни се правят опити за създаване на нови правни форми, под които
да функционират социалните предприятия и се създават закони, определящи
правните рамки за предприятията от този
сектор. Някои от новосъздадените правни регламентации имат своите недостатъци, но законодателството, регулиращо
сектора на социалните предприятия подлежи на постоянно усъвършенстване, с
цел да се постигне по-голяма ефективност при функционирането им.

Заключение
Предоставянето на социални услуги, интеграцията на дългосрочно безработни лица и хора
в неравностойно положение, опазването на
околната среда и развитието на местни общности са приоритетни области на европейско и национално равнище. В тази връзка се очаква
ролята на социалните предприятия в бъдеще да
нараства, ако политиките насочени към този
сектор непрекъснато се усъвършенстват с цел
укрепване на позициите им и постигане на поголяма ефективност при функционирането им.
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ТHE ROLE OF THE SOCIAL ENTERPRISES IN EUROPE
Zornitsa Stoyanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The purpose of the paper is to analyze best practices related to the operation of social enterprises in several countries in Europe and on this basis to draw general conclusions about their role for society as a whole and its members in
particular. The first part of the paper includes a theoretical review of the concept for social enterprises. The second part
contains an analysis of best practices related to the operation of social enterprises in Europe. On this basis are drawn
conclusions about the growing role of social enterprises in Europe.
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Резюме
Един от основните активи на съвременните организации и стопански субекти е информацията. Гарантирането
на конфиденциалността, интегритета, достъпността и удостоверяването на автентичността на информацията, са
сред основните и задължителни приоритети в развитието на концепцията за електронен бизнес. Същевременно
прилагането на нови и актуални политики, стандарти и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с динамичното навлизане на разнообразни информационни технологии и повишеният стремеж към надеждни
и безопасни начини за осъществяване на електронен бизнес независимо от устройствата за достъп до различните видове мрежи. Настоящата статия има за цел да изследва иновативни подходи и решения в областта на информационната сигурност, позволяващи повишаване на надеждността и безопасността на информацията при
осъществяване на електронен бизнес. Направен е преглед на актуални подходи, средства и механизми свързани
с обезпечаване на сигурно предаване на данни през публичната инфраструктура, както и различни способи за
идентификация и автентикация на потребителите и/или служителите на различни по големина организации.
Представени са съвременни биометрични технологии за идентификация и автентикация на потребителите, с цел
повишаване на сигурността на организациите.
Ключови думи: електронен бизнес, информационна сигурност, политика за сигурност.
Key words: e-business, information security, security policy.
JEL: D80, L80 , L86, О10, О20.

тираща определена минималност за нормалното функциониране в избраните приоритети за
развитие на икономическите субекти, чиято организация и работа изпълнява различни специфични задачи. Отразяването на цялостната
технологична специфика на отделните категории е-бизнес, според [4], оказва положително
влияние върху развитието на системата за
електронен бизнес на организациите и стопанските субекти и ще спомогне за подобряване на
тяхната ефективност и конкурентоспособност.
Засиленото прилагане на нови информационни и комуникационни технологии при мигринето на класическите бизнес процеси към техните електронни аналози, определя и актуалността на проблемите свързани с осигуряването
на безопасността при извършване на онлайн
операции от страна на съвременните организации и стопански субекти. Подобна тенденция,
изисква непрекъснато инвестиране в компютърни технологии, подходи и решения за гарантиране на информационна сигурност. Световните
тенденции в областта на инвестициите в сферата на информационната сигурност показват, че
се очаква нарастване до 3 800 милиарда щатски
долара през 2014 г., което е увеличение от 3,6%
в сравнение с 2013 г. [27]. Подобна тенденция
се наблюдава и в България, както е показано на
фиг. 1.

Увод
Прилагането на съвременни информационни
системи е сред основните предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на организациите и стопанските субекти при осъществяване на различни бизнес процеси. Те трябва
да гарантират управление на процесите свързани с конфиденциалността, интегритета, достъпността и удостоверяването на автентичността
на информацията и потребителите, които имат
отношение към нея. Същевременно, с динамичното навлизане на разнообразни информационни технологии и повишеният стремеж към надеждни и безопасни начини за осъществяване
на различните категории електронен бизнес, в
т.ч. и мобилните разновидности, възниква необходимост от разработването и прилагането на
нови и актуални политики, стандарти и процедури за информационна сигурност.
Както посочва [3], правилното възприемане
на електронния бизнес може да бъде решено с
помощта на дефинирането на система за ебизнес на предприятието или организацията.
Прилагането на идеите за подобна система
спомагат за промяна на управленските възгледи,
както и за вземане на необходимите крайни решения свързани с въвеждането и развитието на
електронния бизнес и оценка на неговата икономическа ефективност. По своята същност
системата за електронен бизнес на организациите и стопанските субекти, ще представлява
система изградена на модулен принцип и гаран-
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от различни по големина организации и стопански субекти. Въз основа на извършено проучване са представени различни способи за идентификация и автентикация на потребителите
и/или служителите, в това число и съвременни
биометрични технологии, за гарантиране на
достъпа до информационните активи и ресурси
на организациите.
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1. Обезпечаване на информационна сигурност в организациите и стопанските субекти
В днешно време постигането на високи нива
на информационна сигурност е една от найважните задачи на системата за електронен
бизнес на организациите и стопанските субекти
и представлява важна предпоставка за развитието на тяхната цялостна концепция за електронен бизнес. Като необходимост се отчитат мерките за повишаване на сигурността при извършването на разнообразни процеси, включително:
банкови плащания, финансови операции, електронна търговия, електронни и мобилни разплащания, електронно банкиране, тегления от POS
и ATM терминали и други. Това е в резултат на
отчетеното нарастване на броя на потенциалните заплахи срещу информационните активи на
съвременните организации и стопански субекти
[25-26] в световен мащаб. Постоянно нараства и
списъкът от правителствени норми, насочени
към осигуряване на конфиденциалност, цялост
и достъпност на информацията от различните
сфери на социалния и политически живот. В
българското законодателство, подобни изисквания са заложени основно в [15-19].
Процесът на осигуряване на информационна
сигурност, включва в себе си различни методи и
средства за постигането на високи нива на сигурност на предаваната информация и защита
на информационните активи и ресурси на организациите. Изключително важен негов аспект е
формирането на единна политика за информационна сигурност. Както посочват [9-11], политиката за информационна сигурност се определя
като съвкупност от административни и технологически мерки, апаратно-програмни технически
средства, правни и морално-етични норми, които са насочени към противодействие на възможни заплахи и пагубни действия за организациите и стопанските субекти. Гарантирането на
процесите свързани с конфиденциалността и
интегритета на данните, както и достъпността и
удостоверяването на автентичността на потребителите/служителите, са задължителен аспект
в политиката за информационна сигурност на
организациите.
Необходимо е организацията да се стреми
към постигане на информационна сигурност,
посредством внедряването на съвкупност от

2011
години

Източник: [20].

Фиг. 1. Обем на разходите и инвестициите в ИКТ в
българските предприятия

Същевременно, непрекъснато нараства и
желанието на потребителите за извършване на
електронно взаимодействие „на всякъде и по
всяко време” [1]. Според направените изследвания, посочени в [2], това води до разработване и
внедряване на иновативни решения, базирани
на използването на вградени компютърни системи от различен вид.
В крайна сметка, тенденцията за миниатюризация на предлаганите на пазара устройства,
както и понижаването на стойността на вградените компютърни системи и сензори, са предпоставка за разработването на все по-достъпни
технологии за гарантиране на информационната
сигурност в различните по големина организации, в това число и на разнообразни биометрични устройства за идентификация на потребителите/служителите. Подобни тенденции,
позволяват да се все по-успешно да се обори
разпространеното мнение, че колкото понадеждно е дадено средство за защита, то толкова по-скъпо е то. В настоящия момент, световните компании открито търсят в пазарните си
стратегии биометрични технологии за подобряването на сигурността на потребителите в процеса на автентификация, а в развитите страни
постепенно се утвърждава тенденцията на замяна на конвенционалните подходи за автентификация, чрез потребителско име, пароли и PIN
кодове, с биометрични такива [5-7].
Развитието на биометричния пазар, все повече започва да доминира над пазара за символно-базирани технологии за контрол на достъпа, като ръстът на пазара на биометрични
технологии през 2012 г. достига 5,2 млн. долара,
а тенденцията е да достигне 16,7 млн. долара
през 2019 година [8].
Настоящата статия има за цел да изследва
технологични иновации в областта на информационната сигурност, позволяващи повишаване
на надеждността и безопасността на информацията при осъществяване на електронен бизнес
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информационни и комуникационни технологии,
чрез които ефективно да се противодейства на
опитите за несанкциониран достъп или други
деструктивни действия, насочени срещу информационните активи и ресурси. Налагането на
подходяща политика за контрол на достъпа на
потребителите/служителите, трябва да бъде
съобразена с бизнес спецификите на организацията и да регламентира правилата за извършването на процесите свързани с идентификацията, автентикацията и авторизацията на потребителите, в т.ч. служители, партньори, клиенти и
контрагенти. В зависимост от управлението си,
една ефективно организирана система за идентификация може да откаже авторизация на потребител/служител, който се опитва да получи
достъп до информациони ресурси на организацията по неоторизиран начин.
За постигането на висока конкурентоспособност и продуктивно развитие на електронния/
мобилен бизнес на организациите и стопанските
субекти, към настоящия момент, е необходимо
да се реализира един цялостен стремеж към
непрестанно търсене и внедряване на нови и
по-ефективни технологични иновации за преодоляване на възможни пропуски и уязвимости в
политиката за информационна сигурност. Избирането и внедряването на такава политика, налага необходимостта от познаването на съвременни мерки и технологии, чрез които ефективно да се противостои на опитите за нерегламентиран достъп до инфорацонните активи и ресурси. В крайна сметка, при формирането на
своята стратегия за информационна сигурност,
управленският персонал и IT-специалистите,
трябва да се стремят към по-голяма информираност относно предлаганите на пазара апаратни (технически) и програмно-технически средства и криптографски технологии. В допълнение,
както посочва [11], висококвалифицираните мениджъри утвърждават теорията, че знанието е
качество и то е нещото, към което бизнеса се
стреми, а по-компетентният екип от служители,
с по-голяма информираност, има по-висока успеваемост и допринася за повишаването на
конкурентоспособността на организацията.

По този начин потребителите или служителите
на дадена организация получават възможност
за авторизация, която им дава съответни права
за използване на информационни ресурси или
активи в корпоративната система или мрежа.
Основните механизми и подходи за автентикация, според [13], могат да се разделят на три
групи:
- подходи, основани на притежание на
(token-based
физически
предмети
approaches) – като ключове (в това число
и криптографски ключове), документи за
самоличност (паспорти), смарт-карти, токени и др.;
- подходи, основани на знанието – информацията, която трябва да бъде пазена в тайна (knowledg-based approaches)
като пароли, пинове, секретни фрази, отговор на таен въпрос и др.;
- подходи, основани на биометрични
параметри (biometric approaches) – физически (ръце, пръсти, лице, очи, ДНК)
или поведенчески (подпис, глас, походка)
характеристики на индивида.
2.1. Криптографски технологии за обезпечаване на информационна сигурност
Kриптографските технологии спадат към
първата група от подходи за автентикация. Те
представляват важен аспект от развитието на
електронния бизнес и тясно свързаните с него
електронна търговия и електронни разплащания,
тъй като решават важни проблеми свързани с
конфиденциалността на информацията при
предаването й в компютърните мрежи, както и
идентификацията и автентификацията на страните участващи в комуникацията. Тази технология осигурява и услуга, свързана с невъзможността за отказ от извършените операции и изпратени съобщения, която е от особено значение
при реализирането на успешни онлайн бизнес
сделки.
Криптографията постига преобразуване на
информацията посредством крипто - алгоритъм,
който комбинира зададената информация със
специален ключ, представляващ конкретен набор от символи и процедури, прилагани за
шифриране и дешифриране на съобщенията
[10]. В зависимост от вида на алгоритмите,
криптографските системи се разделят на симетрични - използващи един и същ (частен)
ключ, който е известен, както на подателя, така
и на получателя на съобщението; и асиметрични – използващи два ключа: единият частен
(секретен) за шифриране на информацията, и
втори публичен (общодостъпен) използван за
дешифриране на съобщенията. Публичният
ключ е достъпен за всички, докато частният

2. Основни подходи за идентификация и автентикация на потребителите
Идентификацията е процес на установяване
на идентичността на даден обект (лице или
компютърно устройство), въз основа на уникални идентифициращи го признаци и характеристики. Самият процес на автентикация или удостоверяване на личността, е свързан с доказването на идентичността на лицето, в следствие,
на което избраната система за сигурност приема (или отхвърля), подадената заявка за достъп.
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ключ се съхранява единствено от притежателя
му.
Основен недостатък на симетричните криптосистеми е невъзможността за автентификация
на подателя, тъй като и двете страни участващи
в обмена на информацията притежават един и
същ ключ [10]. Затова в съвременните системи
за информационна сигурност, симетричните
криптографски системи почти не се използват
самостоятелно, а в комбинация с асиметричните системи. Някои от по-разпространените алгоритми за симетрично криптиране са: DES (Data
Encryption Standard), 3-DES (Triple Data
Encryption
Standard),
IDEA
(International
Encryption Algorithm), AES (Advanced Encryption
Standard), RC2 (Rivest Cipher - 2) и RC4 (Rivest
Cipher - 4) – специално разработен за по-бързо
шифриране на големи обеми информация.
Асиметричните методи за шифриране преодоляват основния недостатък на симетрично
шифриране, а именно проблема с обмяната на
ключовете. Така симетричните методи за криптиране са подходящи, когато предварително е
известен кръга от участници в обмена на данни,
докато асиметричните алгоритми позволяват
получаването на шифрирана информация за
даден получател от неограничено количество
податели. Важно предимство на асиметричните
криптографски технологии е предоставянето на
възможност за автентикация на всяка от участващите страни в обмена на данни, като така се
осъществява контрол над конфиденциалността,
интегритета и достъпността на информацията.
Някои от най-разпространените алгоритми за
асиметрично криптиране са: RSA (Rivest, Shamir,
Aldeman); DSA; ECC (Eliptic Curve Cryptography);
3DES, IDEA и AES се използват за създаване на
системи за защита на информация с много висок клас.
Криптографските алгоритми, работещи с
публични и частни ключове, обикновено се използват в приложения, включващи удостоверяване посредством електронен подпис и управление на ключове, и намират широко приложение под формата на смарт-карти (integrated
circuit cards - ICC). В този смисъл разгръщането
на инфраструктура за управлението на публични ключове PKI (Public Key Infrastructure) има
важно значение не само за защита на обмена на
информацията, но и за създаване на защитена
система за идентификация в мрежата.
Един от критичните аспекти на асиметричното криптиране е, че ако личният ключ бъде компрометиран, то тогава е възможно злонамерени
лица да се възползват и да получават секретните съобщения [21]. Затова е необходимо личният ключ да бъде пазен или да бъде част от процеса на многофакторно автентикиране, включи-

телно с помощта на иновативни биометрични
технологии [12, 14].
2.2. Автентикация посредством уникално
идентификационно - потребителско име и парола
Този метод спада към втората група от подходи за автентикация и е най-разпространен
сред различните по големина организации и
стопански субекти, тъй като е най-евтин и не
изисква специално оборудване. Тенденциозно
повечето системи за идентификация, използват
само пароли за достъп на потребителя/служителя или дори групата потребители/
служители.
Ефективната сигурност при употребата на
пароли е немислима без осъзнатата и действаща отговорност на потребителите/служителите.
Политиката за информационна сигурност, предвижда, подписването на декларации от страна
на потребителите/служителите, с които потвърждават, че са наясно с възприетата политика и
отговорностите за поддържане на контрол над
достъпа до предоставените им услуги и ресурси. Това налага необходимостта от спазването
на множество корпоративни правила и изисквания за съставянето на паролите и секретната
информация на лицето. Наложените добри
практики в това отношение, посочват изисквания, като: паролите да бъдат достатъчно дълги
(осем и повече позиции); последователните им
символи да не са от един тип (само букви или
само цифри); не трябва да бъдат свързани със
специфични данни или друга лична информация
на потребителя, достъпна за други лица (име,
дата на раждане и т.н.); необходимо е да бъдат
съхранявани по определен начин; периодично
да се подменят и обновяват, без да бъдат повтаряни стари пароли и други.
Практиката показва, че правилното формиране на изискванията на политиката за сигурност, методът основан на потребителско име и
пароли, може да гарантира добро ниво на защитеност на системата. Същевременно, при прилагането на този подход за идентификация, се
разкриват някои ключови проблеми, които са
резултат от съществуващите в момента практики и крият риск за цялостната система за електронен бизнес на организациите и стопанските
субекти.
Подобен извод, се подкрепя от резултатите
от проучването на RSA Security [22], при което
са анкетирани IT-директори, мениджъри и администратори. Резултатите показват, че повече от
28% от анкетираните служители използват в
работата си 13 или повече пароли за достъп, по
време на своята работа. Същевременно 81% от
IT-специалистите използват повторно пароли в
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множество приложения, без да обръщат внимание на добрите практики за сигурност и в противоречие с приетата от тях корпоративната политика за сигурност [23]. Така, ако крайните потребители биха се опитали да запомнят своите пароли, то служителите прибягват до други, „посигурни” начин за проследяване на множеството
такива [22], което води до рискови действия,
като:
- 25% от служителите съхраняват своите
пароли в електронни таблици или друг
документ на компютъра си;
- 22% от тях записват паролите си на преносими устройства;
- 15%, съхраняват паролите си записани
на хартия в близост с компютъра.
В крайна сметка, сред множеството от потребителите/ служителите (88%) се наблюдава
разпространено чувство на неудовлетвореност
от управлението на паролите, като около 20% от
анкетираните служители са заявили, че им е
необходимо между 6 и 15 минути от работното
време за управлението на изгубена или забравена парола, което води до загуба на производителност [22]. Наблюдаваната тенденция в поведението на потребителите/служителите е към
нежелание и отказ за изпълнение на предписанията в политиката за сигурност на организациите, което критично застрашава информационната сигурност на организациите и стопанските
субекти. Същевременно, съществен недостатък
на този подход и риск за информационната сигурност е и фактът, че получената от системата
авторизация на потребителите/служителите е в
следствие на потвърждаване на съществуващи
уникално име и идентификационен стринг, които
могат да бъдат, забравени изгубени, или още
по-лошо, предоставени или откраднати от злонамерено лице.
В допълнение, според проучване на
SecurEnvoy, почти 75% от служителите споделят своите корпоративни пароли с колегите си
[24], а в 84% от анкетираните големи организации [25], нарушенията по сигурността са свързани с участието на служителите. Така автентикацията извършена въз основа на знанието и
информацията, както и тази основана на притежание на физически предмети, не гарантира
напълно идентичността на индивида и крие потенциални рискове за несанкциониран достъп
до системните активи и ресурси.
С цел отстраняване на подобни практики и
повишаване на сигурността на организациите,
се налага осъществяването на последващи нива на физически и логически контрол на достъпа. Изследванията и отчетените добри практики
според [12, 14], показват необходимостта от използването на два или повече способа за иден-

тифициране на личността в процеса на автентикация. Комбинацията от няколко независими, но
свързани помежду си методи за идентификация
и автентификация, реализират многофакторна
идентификация, която е по-мощен и сигурен механизъм за постигането на информационна сигурност, още повече когато е постигната като
резултат от комбинирането на традиционни методи за автентикация с биометрично – базирани
такива.
2.3. Съвременни тенденции за биометрично
разпознаване на потребителите/ служителите.
Отчитайки недостатъците и повишените нива
на риск на традиционните методи за контрол на
достъп до защитени зони и ресурси, съвременните организации и стопански субекти трябва да
заложат в своята стратегия за развитие на системата за електронен бизнес, иновативните решения обхващащи внедряването на биометричните системи и устройства. При това биометричните технологии са естествено продължение
в развитието на технологичните иновации за
автентикация, чрез които се извършва попрецизно идентифициране на потребителите/служителите в организациите и се повишава
нивото на контрола над достъпа. Важно предимство при избора и внедряването на биометричните технологии в организациите и стопанските субекти е гарантирането на присъствието
на потребителя/служителя в момента на удостоверяването му. По този начин, се заменят
конвенционалните подходи за автентикация,
чрез потребителско име, пароли, PIN кодове,
смарт-карти и други с биометрично - базирани
такива.
Биометричната идентификация се отнася до
идентифицирането на дадено лице въз основа
на неговите отличителни физиологични или поведенчески характеристики [28]. Постъпването
на биометричната информация се осъществява
посредством сензор, а последледващото и преобразуване се извършва от подходящи мощни
алгоритми и специализиран софтуер. Биометричната система извършва разпознаване на
постъпващите биометрични образци, посредством съпоставянето им със съхранените преди
това записи в база данни. В биометричната система се съхраняват и обработват не самите биометричните изображения, а техните цифрови
модели – шаблони, като обратния процес – на
възстановяване на реалното биометрично изображение на базата на цифровия шаблон е невъзможен.
Съществуват множество биометрични технологии, които са приложими в процеса на идентификация и автентикация на потребителите. Те
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могат да се извършват въз основа на биологични характеристики (физиологични или поведенчески), чиито специфични модели - шаблони са
уникални за индивида, като: подпис, глас, походка, клавишна динамика на въвеждане на
текст, пръстови отпечатъци, геометрия на ръката или пръстите, лицеви контури, ирисът и ретината на очите, пръстови вени или вени на ръцете, ДНК или др. Прилагането и използването на
биометричните характеристики в биометричните
приложения, предполага те да отговарят на основни изисквания, които са структурирани от
изследователите в тази област [28], [29] и други,
като включват: универсалност, уникалност, постоянство, измеряемост и приемливост от потребителите.
На практика, всяка биометрична характеристика, притежава дадени предимства и недостатъци, и не е възможно да бъдат изпълнени
всички изисквания за ефективност. Затова е необходимо да бъдат направени компромиси при
извършването на избор и внедряване на дадена
биометрична технология в дейността на съответна стопанска организация. В зависимост от
използваното приложение и избраната политика
за сигурност в организацията, трябва да бъдат
взети в предвид различните аспекти (възможни
предимства и недостатъци) на биометричната
технология. Съществуването на специфични
случаи, като вродена или придобита инвалидност или професионално обременяване на лицата, също трябва да бъдат взети под внимание,
тъй като при определени обстоятелства, биха
могли да възпрепятстват процеса на автентикация.
При извършването на оценка на значимостта
на дадена биометрична система е необходимо
да се направи сравнение на някои аспекти на
биометричните технологии, които оказват съществено значение за сигурността и ефективността им. Според A. Jain [30], такива са:
- сигурност/ устойчивост при опит за фалшификация на системата;
- точност при идентификация;
- скорост при обработка и съхранение на
биометричните шаблони;
- цена на биометричните устройства;
- простота при употреба от страна на потребителите.
Точността може да бъде определена в зависимост от относителната работната характеристика ROC (Receiver Operating Characteristics),
представена от A. Jain [29] като цялостна мярка
за достоверността на биометричната системата
в дадена работна среда. При това от особено
значение за характеризирането на дадена система са стойностите на величините: FMR (False
Match Rate), още позната като FAR (False Accept

Rate) – характеризираща риска, неоторизирани
лица да бъдат валидирани от биометричната
система като легитимни и FNR (False Non-match
Rate) или още позната като FRR (False Rejection
Rate) - характеризираща риска, оторизирани
лица да бъдат отхвърлени от системата като
нелегитимни. Тези величини трябва да са с „допустими стойности” [30], като биометричните
системи с високо ниво на точност, трябва да
имат нисък процент на фалшиво отхвърляне
FRR и нисък процент фалшиво приемане FAR.
Една от най-атрактивните биометрични технолгии в света е безконтактната биометрична
технология, основана на снемането на образци
получени от пръстови вени. Вариацията на
мрежата от венозни съдове е изключително голяма, което гарантира тяхната уникалност и неизменност при всеки индивид.
При извършване на качествено съпоставяне
между по-популярни биометрични технологии от
Hitachi ICT Solutions [31] (фиг. 3) се вижда, че
биометричната технология основана на разпознаване на индивида чрез пръстови вени (finger
vein recognition), притежава предимствата на
биометричния метод основан на пръстови отпечатъци, който са ползва с изключителна популярност и разпространение на пазара на биометрични технологии, поради ниската си достъпна пазарна цена и компактни размери.

Източник: [31].

Фиг. 3. Качествено сравняване на популярни биометрични технологии

Едновременно с това, обаче безконтактнта
биометрична технология основана на пръстови
вени, преодолява недостатъци, свързани с влиянието на образците от влага, замърсявания,
износване или повърхностни наранявания, стареене и др. В допълнение, качеството на изображението получено от пръстови вени е понадеждно от вените на дланта, тъй като има
повече пръсти за идентификация (десет – всеки
от които е уникален), а и повечето потребители
на биометрични системи са привикнали към използването на пръстова идентификация, поради
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популярността на пръстовия отпечатък, като
заместител на пароли за достъп до лаптопи.
Тази технология предлага и висока скорост на
обработка на постъпващата информация, и повисока степен на прецизност и точност при
идентификация на индивида, която е съизмерима с ирисовата диагностика.
В допълнение при съпоставянето на биометричните характеристики спрямо степента на
трудност при опит за фалшифициране [32], показано на фиг. 4, се вижда, че образците основани на пръстови вени са с най-висока степен
на устойчивост при опит за възпроизвеждане, за
разлика от пръстовите отпечатъци и други форми на биометрични данни. Ключов аспект при
това е фактът, че вените са вътрешна биометрична характеристика за индивида.

Заключение
Настоящото изследване акцентира върху
съвременните тенденции и основни насоки на
развитие на информационната сигурност при
внедряването й в организациите и стопанските
субекти, като част от формирането на стратегията за електронен бизнес на организациите и
стопанските субекти. Всеки от компонентите на
информационната сигурност търпи постоянно
усъвършенстване, в следствие на развитието на
информационните и комуникационни технологии
и в отговор на необходимостта от ефективно
противодействие срещу нарастващите в глобален мащаб заплахи за информационната сигурност. В тази връзка, организациите трябва да
преосмислят методите и подходите си за осъществяване на информационен обмен и търсят
технологични иновации сред настъпващите на
пазара подходи и механизми за осигуряване на
информационна сигурност. Адекватното и ефективно прилагане на съвременните иновации,
води до повишаване на информационната сигурност, и е ключов аспект за постигане на конкурентоспособност и запазване на дългосрочни
комерчески взаимоотношения.
Въз основа на направените проучвания, може да се потвърди тезата, че внедряването на
подходящи иновативни устройства и технологии,
както и свързаните с тях локални приложения,
са задължителен елемент на политиката за
обезпечаване и гарантиране на информационната сигурност, в развитието на цялостната концепция за електронен бизнес на организациите
и стопанските субекти. Съвременните практики
за повишаване на сигурността и контрол на достъпа към настоящия момент, показват необходимост от използването на многофакторна автентикация. При това биометричните технологии могат да бъдат определени като естествено
продължение в развитието на иновационните
технологии за идентификация и автентикация,
чрез което се извършва по-прецизно идентифициране на потребителите/служителите в организациите и се повишава нивото на контрола над
достъпа до информационните активи и ресурси.

Източник: [32].

Фиг. 4. Степен на трудност при опит за фалшифициране на биометрични образци

Някои от аспектите, които имат важна роля
при избор и внедряване на безконтактна биометрична технология в различните по големина
организации и стопански субекти, според Hitachi
Ltd. са много ниските стойности на FAR 0,0001%
(1 на 1 000 000) и FRR 0,01% (1 на 10 000), спрямо други биометрични технологии [33].
Основни аспекти при избора на безконтактната биометрична технология, базирана на
пръстови вени при внедряването и в организациите са:
- висока скорост на обработка на информацията (0,5 секунди);
- високата степен на сигурност;
- трудност при опит за фалшифициране;
- много ниските стойности на фалшиво отхвърляне
и
фалшиво
приемане
(FAR=0,0001% и FRR=0,01%);
- биометричните образци не се повлияват
от процеси като стареене, влага, замърсявания,износване или повърхностни наранявания;
- ниска цена и компактни размери;
- бърз, лесен и точен метод за идентифициране на потребителите/служителите.
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PROBLEMS AND SOLUTIONS TO INSURANCE INFORMATION SECURITY
FOR THE PURPOSE OF E-BUSINESS
Radoslav Miltchev, Melina Neykova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
One of the main assets of modern organisations and business entities is the information. Ensuring the confidentiality,
integrity, availability and authentication are the basic and mandatory priorities in the development of the concept of ebusiness. The implementation of new and current policies, standards and procedures for information security are closely
related to the dynamic entering of various information technologies and an increased desire for reliable and safe approaches of realising electronic and mobile business. The current paper aims to investigate innovative approaches and
solutions in the field of information security, enabling to increase the reliability and safety of the information in the implementation of e-business. It was made a review of current approaches, tools and mechanisms related to the provision of
safe data transmission in open networks, and various methods for the identification and authentication of users and / or
employees of different organizations. The paper presented contemporary biometric technologies for identification and
authentication of users in order to enhance security organizations.
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Резюме
Работата е опит да се аргументира необходимостта от оценка на въздействието на влезлия в сила през 2007
г. регламент REACH – Регламент (ЕО) No 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Известно е, че прилагането му в България е в напреднала фаза (вече са приключили 2 етапа от прилагането му). В процеса на
подготовката и приемането на Регламента, различни институции и организации са правили оценки на въздействието на този регламент, които се различават съществено или са твърде общи и се отнасят за целия ЕС. Директното еднакво прилагане на REACH във всички страни-членки на ЕС които са с относително различна структура
на промишлеността и известни разлики в законодателството, налага необходимостта от оценка на въздействието му, във възможно по-широк кръг аспекти, във всяка отделна страна-членка както например това е направено в
Ирландия, Полша и Австрия.
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Увод
Идеята за всеобхватно законодателство за
химикалите, което обединява всички директиви
и регламенти в ЕС е от 1998 г. Три години покъсно е публикувана Бяла книга, която предизвика широка дискусия сред представителите на
промишлеността, НПО и Европейските институции. Издадена е резолюция на Европейския
парламент и е създадена Работна група по въпроса. Работата продължава до месец май 2003,
когато е завършен работният вариант на Регламента
REACH
(Registration,
Evaluation,
Authorization and restriction of CHemicals). Този
вариант е публикуван в Интернет за обществено
обсъждане. По време на обсъждането Регламента претърпява сериозна редакция с цел постигане на компромисни формулировки и влиза в
сила на 1.06.2007 г.
Причината за разработването и приемането
на това сложно законодателство е свързана с
всеобщото убеждение, че липсва достатъчно
информация за въздействието на химичните
вещества върху околната среда и здравето на
хората, което създава рискове за безопасната
им употреба. Въпросът касае преди всичко химичните вещества, които се произвеждат и присъстват на пазара преди 1981 г., когато не съществува изискване за изследване на въздействието им. При това отговорността за тези изследвания и доказването на възможността да
бъдат използвани безопасно се носи от производителите и вносителите на съответните вещества.

1. Същност на Регламента REACH. Оценки на
въздействието
1.1. Цели на Регламента
Основната цел на Регламента REACH е да
гарантира високо ниво на защита на здравето
на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка
на опасности от вещества, както и свободното
движение на вещества на вътрешния пазар и в
същото време подобряване конкурентоспособността и иновациите [1]. Освен това, сближаването на законодателството в областта на химическите вещества, ще спомогне за устойчивото
развитие на ЕС. Европейската комисия очаква
да изясни каква част от веществата, включени в
Европейския регистър на съществуващите търговски химически вещества (EINECS), съдържащ 100 204 вещества, действително се използват и присъстват на пазара.
1.2. Принципи на Регламента
Разпоредбите на Регламента са основани на
принципа на превантивността. Производителите,
вносителите и потребителите са длъжни да
произвеждат, пускат на пазара и/или употребяват вещества така, че да няма неблагоприятно
въздействие върху здравето на човека или
околната среда. Производителите и вносителите са длъжни да направят регистрация на веществата си в създадената за целта Европейска
Агенция по Химикали и да продължат да предоставят всякаква поискана информация за тези
вещества.
Един от принципите на Регламента гласи
„Няма данни, няма пазар”. Това означава, че
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фирмите които не извършат регистрация на
веществата си и не осигуряват исканата информация губят правото да продават продукцията
си на пазара, дори за износ.

Оценката трябва да предшества или да се
извършва паралелно с писането на проектотекста, за да се подбере най-подходящата алтернатива, която да се заложи в окончателния
вариант на нормативния акт [5]. Оценката на
въздействието на Регламента REACH е една от
първите и най-всеобхватни оценки разработени
от Европейската комисия [2]. През периода преди приемането на Регламента ОВ изготвят и
редица други институции и организации (табл.
1). За отбелязване са ОВ разработени от JRC за
въздействието на Регламента върху новите
страни-членки [6], както и Оценките на въздействието разработени от националните институции на редица страни членки на ЕС като например Ирландия, Германия, Австрия и Полша [7].
Голям брой ОВ са разработени или поръчани от
браншовите организации на ниво ЕС както и от
редица НПО. Обхватът и изводите в тези оценки
се различават съществено и в голяма степен са
повлияни от интересите на съответната институция или организация. Най-всеобхватната ОВ е
тази, възложена от Европейската комисия. Съгласно заключенията на тази ОВ директните разходи за прилагането на Регламента REACH ще
възлязат на 2,1 млрд. евро, но ползите ще надхвърлят разходите в пъти.

1.3. Оценки на въздействието.
Оценката на въздействието (ОВ) от подготвяните правни актове на Европейския съюз има
дълга история, но се налага едва през последните десет години. От 01.01.2003 г. Европейската комисия въведе така наречената Интегрирана оценка на въздействието (ИОВ). Терминът
„интегрирана” означава, че ОВ вече не се ограничават до въздействието върху бизнеса, но
включва и социалните и екологични аспекти в
съответствие със Стратегията за устойчиво
развитие приета на заседанието на Съвета в
Гьотеборг през 2001 г. През последните години
са публикувани изследвания, които установяват
редица недостатъци и показват, че ИОВ са все
още не се явяват универсално средство за осигуряване на ефективно и ефикасно законодателство [2].
Целта на оценката на въздействието е да
осигури прозрачност относно ползите и разходите свързани с прилагането на съответния акт
[3, 4, 5], като отчете всички възможни икономически, социални и екологични аспекти.

Табл. 1. Оценки на въздействието на Регламента REACH
Заглавие/Автори
Описание
Пълна оценка на въздействието изготвена от Евро- Това е официалната ОВ на ЕК включваща икономичеспейската комисия
ките, здравните и екологичните въздействия на Регламента REACH
REACH - Понататъшна работа за ОВ. (Bolt et al. Има за цел да оцени въздействието върху бизнеса.
2005) Доклад на KPMG за UNICE/CEFIC на база
Меморандум за разбирателство с Европейската
комисия.
Въздействието на REACH – Преглед на 36 изслед- Преглед на 36 ОВ изготвен по поръчка на Датското
вания (Witmond et al. 2004)
председателство на ЕС от ECORYS и OpdenKamp
Adviesgroep
Прилагане на REACH в новите страни членки на ЕС. Изследването оценява икономическото въздействие на
Изследване проведено от Института по перспектив- Регламента върху химическата промишленост в новите
ни технологични изследвания към Обединения изс- страни членки и по-специално върху специалните хиледователски център на Европейската комисия микали.
(2005)
Изследването не включва България и Румъния.
ОВ на REACH върху Полската химическа промиш- Изследването набляга на ефекта върху малките и
леност и потребителите изготвено от Института по средни предприятия и тези браншове от промишлеиндустриална химия през декември 2004 по поръчка ността, които разчитат на продуктите на химическата
на Министерството на икономиката и труда.
промишленост в Полша.

в процеса на вземане на решения. Днес тесният
смисъл на понятието устойчиво се отнася до
опазването на околната среда, а по-широкото
разбиране включва икономическото и социалното измерение на развитие.

2. Концепция за устойчиво развитие
2.1. История
Концепцията за устойчиво развитие добива популярност след публикуването на Доклада „Нашето общо бъдеще” на Комисията Брундланд
през 1987 г. Тази концепция защитава тезата, че
освен екологическите трябва и социални аспекти на икономическия растеж да бъдат включени
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ването на производството и/или вноса на вещества, затварянето на производства, необходимостта от инвестиции в научноизследователска дейност за разработването на алтернативни
продукти или търсенето на по-безопасни вещества, които могат да заменят опасните и др. ОВ
подготвена от ЕК показва, че очакването им е,
че само 1-2% от веществата ще изчезнат от
пазара, което ще доведе до индиректни разходи
от порядъка на 2,8-3,6 млрд. евро. Тези разходи
няма да имат значително въздействие върху
макро икономиката.
Изключително трудна е оценката на ползите
от прилагането на Регламента REACH. Основните ползи са свързани с намаляването на вредите от опасните химикали върху човешкото
здраве и околната среда. чрез замяната им с помалко опасни и прилагането или подобряването
на мерки за управление на риска. По принцип
ползите или положителният ефект от изпълнението на нормативни актове в областта на екологията се оценяват много трудно или не е възможно да бъдат оценени в материално/монетарно изражение. Въпреки това положителните ефекти са неоспорими. В ОВ на ЕК се
посочва пример за ползите за човешкото здраве
от прилагането на Регламента REACH като се
приема, че ако болестите свързани с химикали
са 1% от всички заболявания в ЕС и ако в резултат от прилагането на REACH те бъдат намалени с 10% ще се получи икономия от 50
млрд. евро за период от 30 години. По отношение на ползите за околната среда ОВ на ЕК не
дава конкретни цифри, но друго изследване [10],
поръчано от Генерална дирекция „Околна среда” показва, че намаляването на замърсяването
с химикали с 10% би довело до икономии в размер на 2,8-9 млрд. евро за период от 25 години.
По отношение на разходите за ОВ на Регламента в България очакванията са, че директните разходи ще бъдат от порядъка на 1,5 млрд.
евро (ако използваме подхода на Полша) [7],
докато индиректните разходи е трудно да бъдат
оценени, но най-вероятно те ще надхвърлят
директните поради прекратяване на внос и затварянето на производства. Относно ползите, те
могат да бъдат оценени пропорционално на
броя на населението на България в сравнение с
населението на 15-те „стари” страни-членки на
ЕС като се използват резултатите от ИОВ разработена от ЕК за индиректните ползи в областта на човешкото здраве и ОВ на Pedersen и колектив [10] по отношение на околната среда.
Използвайки този подход би могло да се оценят
ползите във финансово отношение за здравето
и за околната среда.

2.2. Съвременно тълкувание
Стратегията за устойчиво развитие на ЕС
приета през 2001 г. и предложените от Европейската комисия през 2005 г. Ръководни принципи за устойчиво развитие допълнително разширяват понятието. Публикуваният през 2013 г.
мониторингов доклад на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС съдържа над 100 индикатора оценяващи напредъка на ЕС в изпълнение
на поставените цели. Дванадесет от тези индикатори са определени за водещи. Част от тях са
индиректно свързани и с прилагането на Регламента REACH. Наблюдението им в бъдеще вероятно ще покаже ефекта от прилагането на
този регламент. Един от индикаторите който
следи делът на произвежданите в Общността
токсични химикали е директно свързан с прилагането на Регламента REACH.
3. Приносът на Регламента REACH за устойчивото развитие
3.1. Оценки на разходите и ползите
Огромната част от ОВ на Регламента са
свързани с разходите на фирмите от различни
браншове както и разходите като цяло на индустрията и обществото. Тези разходи са оценявани в много широки граници и варират от 500 млн.
евро до 150 млрд. евро [9]. Оценката на ЕК възлиза на 2,3 млрд. евро за преките разходи, които се очаква да бъдат направени в периода
2007-2018 г. Преките разходи включват разходите за анализи и изследвания необходими за
подготовка на регистрационните досиета на
веществата, административни разходи, както и
разходи за регистрационни такси. Оценката на
ЕК се отнася за 15-те страни „стари” членки на
Общността. Допълнително е направена оценка
за 10-те „нови” страни-членки, а за България и
Румъния оценка не е правена. Изводът за разходите на „новите” страни-членки е, че те ще
бъдат пропорционални на дела им в химическата промишленост на Общността, който е оценен
на едва 4%. Оценката на ЕК за директните разходи е направена, при условие че ще се използва високо ниво на споделяне на информация
между регистрираните, а също така при регистрацията на веществата от ниските тонажни групи (които се очаква да бъдат най-много) ще бъдат използвани QSAR (Quantitative StructureActivity Relationships) методите за изследвания,
които могат да заместят много по-скъпите токсикологични изследвания върху животни.
Оценката на индиректните разходи е много
по-трудна, т. като трябва да бъде отчитано влиянието на много различни фактори. В някои
случаи това влияние не може да бъде оценено
или оценката би била много неточна. Най-общо
индиректните разходи са свързани с прекратя-
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отнасят за периода 2002-2011 г. показват, че
през 2011 г. са били произведени около 350 млн.
тона химикали, които са с около 50 млн. повече
от 2009 г., когато се наблюдава най-голям спад
в производството на химикали. За целия период
2002-2011 г. се наблюдава увеличаване на производството на неопасни вещества с 13,9%.
Делът на опасните химикали се запазва на нива
около 60% от общото производство (фиг. 1).

3.2. Приносът нa Регламента REACH
Приносът на Регламента REACH за устойчивото развитие далеч надхвърля оценките на
икономиите, които ще бъдат реализирани. Считаме, че той може да бъде разглеждан и в трите
аспекта:
- В екологичен аспект – намаляване на замърсяването на околната среда чрез намаляване на броя на опасните вещества,
които се произвеждат/внасят ще бъде
постигнато и много по-добро информиране на населението за въздействието на
опасните вещества върху екосистемите,
рисковете ще бъдат оценени по-добре и
ще бъдат разработени и прецизирани
мерките за управление на риска в случаите, в които използването на някои опасни вещества е разрешено за определени
употреби.
- В социален аспект прилагането на Регламента подобрява условията на труд,
информираността на работниците и обществото като цяло в резултат, на което
би трябвало да намалеят професионалните заболявания и заболяванията предизвикани от опасни химикали. Това заедно с общото намаляване на броя и количеството опасни вещества, които се
произвеждат и/или внасят в ЕС ще бъде
сериозен принос за подобряване на безопасността както на населението така и
на околната среда.
- В икономически аспект Регламента оказва благоприятно въздействие на иновациите, т. като регистрацията на нови продукти и вещества е равнопоставена с регистрацията на съществуващите такива.
Необходимостта от замяна на опасни
вещества с по-малко опасни също е
предпоставка за насърчаване на изследванията и развитието. Изискването за регистрация на веществата е сериозно препятствие пред много фирми и налага
оценка на ефективността на производството и перспективите за развитие. Практиката показва, че редица фирми преосмислят продуктовата си гама и се отказват от производството на някои неефективни вещества и продукти за да избегнат регистрацията им. Това помага и за
„оздравяването” на фирмите.
Статистически показател, който може да бъде използван за оценка на приноса на Регламента REACH към устойчивото развитие и поконкретно към устойчивото производство и потребление са статистическите данни за производството на токсични химикали в ЕС. Данните
в Мониторинговия доклад за 2013 г. [8], които се

Фиг. 1. Производство на химикали и опасни вещества в страните от ЕС (27)

Трябва да се отбележи, че на практика всички химически вещества попадат под въздействието на Регламента REACH, защото той изисква регистрацията им с произтичащите от това
разходи. Разликата е в това, че за опасните
вещества се изисква повече информация. На
всички тях ще бъде направена оценка и вероятно повечето ще бъдат включени в Анекс XIV,
който съдържа веществата, използването на
които подлежи на разрешаване, или в Анекс
XVII, в който са включени веществата, които са
забранени за употреба както изцяло, така и за
определени употреби.
Според Мониторинговия доклад за 2013 г.
(фиг. 1) в периода от 2002 до 2011 г. има слабо
забележими признаци, че производството на
химикали, които са токсични за човешкото здраве и/или опасни за екосистемите е било значително намалено като дял от общото производство на химикали. Поради това регламентът за
регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикалите (REACH), който влиза в
сила през юни 2007 г. изглежда, че не е допринесъл за намаляването на общия обем на производството на токсични химикали [8].
Този коментар не е съвсем коректен, защото
регламентът REACH наистина влиза в сила през
2007 г., но предоставя преходни периоди за
регистрация на веществата от различни тонажни групи. Срокът за регистрация на веществата,
които се произвеждат и/или внасят в количества
над 1 000 т/год., т. нар. крупнотонажни вещества
беше до края на ноември 2010 г., съответно на
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тонажната група 100-1 000 т/год. беше до края
на месец май 2013 г., а на веществата от наймалката тонажна група 1-100 т/год. все още не е
настъпил (31.05.2018 г.). Счита се, че броят на
крупнотонажните вещества е най-малък и за тях
има събрана най-много информация. Част от
тези вещества са опасни, но замяната им с помалко опасни е най-трудна поради големите
количества, които се произвеждат/внасят. Освен
това някои от критериите за оценка на опасността на веществата и включването им в списъка на веществата предизвикващи сериозно
безпокойство (SVHC) все още не са ясно дефинирани, например веществата, които разрушават ендокринната система. През периода до
края на ноември 2010 г. бяха регистрирани
3 400 вещества. През 2013 г. техният брой достигна 6 598. Ако се приеме очакването, че общо
ще бъдат регистрирани около 30 000 вещества,
то до крайния срок за регистрация на веществата от най-ниската тонажна група (31.05.2018 г.)
би трябвало да бъдат регистрирани още около
23 000 вещества. Това означава, че предстои да
се наблюдава ефектът от прилагането на Регламента REACH през следващите години.
Европейската агенция по химикали подготви
така наречения Обновяващ се План за действие
на Общността (CoRAP – Community Rolling
Action Plan), който съдържа списък на опасни
вещества, на които трябва да бъде направена
оценка. Първият план е публикуван през 2012 г.
и съдържаше 90 вещества. Всяка година този
план се обновява и към него се добавят нови
вещества. През 2012 г. са завършени оценките
на 36 вещества от този план, изготвени от страните членки, а първите 4 заключения са обявени
през ноември 2013 г. В някои случаи заключенията на тези оценки не изискват ограничаване
или забрана на съответното вещество или промяна в класификацията какъвто например е
случая с три-бутил фосфата оценяван от Унгария. Поради това е нормално през 2011 г. да не
се наблюдава намаление в производството на
опасни химикали. Това обаче не означава, че
такова намаление няма да бъде наблюдавано
през следващите години. Освен това регламентът REACH засяга не само производителите и
вносителите на химикали в тесния смисъл на
тази дума, а и браншове като металургия, нефтопреработка, нефтохимия и др. Поради това
въздействието на Регламента е по-широко от
изследваното в повечето ОВ.

Очаква се принос на Регламента REACH за
устойчивото развитие на ЕС във всичките му
аспекти:
- екологичен;
- социален;
- икономически.
Разработката и прилагането на Регламента
REACH протича при широко обществено обсъждане, подготовка на голям брой ОВ и постигане
на компромиси между институциите, промишлеността и НПО. Тези компромиси са гаранция за
запазването на баланса между основните аспекти на устойчивото развитие.
Важно е да бъде осъществяван мониторинг
на индикаторите на устойчивото развитие в ЕС с
цел отчитане на ефектите от прилагането на
Регламента REACH през следващите години
когато се очаква да започнат да се проявяват.
При изготвянето на Регламента REACH не е
направена оценка на въздействието върху България и Румъния, затова е необходимо такава
да бъде направена, за да се предвидят евентуални негативни последствия и да бъдат предприети коригиращи действия, доколкото такива
са в правомощията на държавните органи и все
още биха имали ефект.
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CONTRIBUTION OF THE EU REACH REGULATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND THE PROMOTION OF SAFETY
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Abstract
This paper is an attempt to justify the necessity of impact assessment of the Regulation REACH (Registration,
Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) – Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and
the Council which is in force since 2007. It is known that its implementation is advancing (two stages of implementation
were already completed). During the process of preparation and adoption of the Regulation different institutions and
organizations had developed impact assessments of this Regulation and these differ a lot or these are too general and
cover the whole EU. The direct, uniform implementation of REACH in all EU member states which have relatively different structure of their industry and certain differences in their legislation require the necessity of impact assessment of as
broad as possible number of fields in each member state like this was done in Ireland, Poland and Austria.
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Резюме
В българското земеделие се извършиха фундаментални реформи в резултат на политическите промени след
1989-та година. Процесът на реформация не успя да промени основната му структурна характеристика – функционирането от една страна на много на брой малки стопанства и от друга – на малко на брой едри стопанства.
Загуби се значителен производствен ресурс, особено в животновъдството и се разстрои селскостопанското производство на основни земеделски продукти. Целта на разработката е да се изследва състоянието и възможностите за конкурентно развитие на българското земеделие. За постигане на целта се поставят следните задачи: да
се анализира състоянието на българското земеделие; да се представят възможности за конкурентното му развитие и препоръки за реализиране на тези възможности. Методите, които се използват за решаване на задачите са
анализ и синтез, метод на съпоставянето, аксиоматичен метод, структурнофункционален подход, статистически
изчисления. Очакванията от извършеното изследване са, че при присъединяването към ЕС българското земеделие не е в достатъчна степен преструктурирано, особено в животновъдството и мерките за модернизация, които
би трябвало да го подпомогнат в новата конкурентна среда, показват недостатъчен прогрес.
Ключови думи: земеделие, конкурентност, структурни промени, европейски пазар.
Key words: agriculture, competitiveness, structural changes, European market.
JEL: O13, Q00, Q01, Q10.

-

да се представят възможности за конкурентното му развитие и пътища за реализиране на тези възможности.
Методите, които се използват за решаване
на задачите са анализ и синтез, метод на съпоставянето, аксиоматичен метод, структурнофункционален подход, статистически изчисления.

Увод
Присъединяването на България към Европейския съюз е съпътствано с прилагане на европейската политика, предназначена за повисоко икономическо, технологично и пазарно
равнище на земеделието. Приложението на
Общата селскостопанска политика подчертава
конкурентоспособността на екстензивните сектори, облагодетелствани от подкрепата чрез
директните плащания – както зърнопроизводството и маслодайните култури, а в същото време
животновъдството е изложено на още по-силна
конкуренция.
В българското земеделие се извършиха
фундаментални реформи в резултат на политическите промени след 1989-та година. Процесът
на реформация не успя да промени основната
му структурна характеристика – функционирането от една страна на много на брой малки
стопанства и от друга – на малко на брой едри
стопанства. Загуби се значителен производствен ресурс, особено в животновъдството и се
разстрои селскостопанското производство на
основни земеделски продукти.
Целта на разработката е да се изследва състоянието и възможностите за конкурентно развитие на българското земеделие.
За постигането на целта се поставят следните задачи:
- да се анализира състоянието на българското земеделие;

Състояние на българското земеделие
В условията на единен европейски пазар от
изключително значение е елиминирането на
възможностите за нелоялна конкуренция между
търговските партньори. Определеното равнище,
което по години за първите три е респективно
25%, 30% и 35% от равнището в ЕС-15 и се изравнява с тях през 2016 г., поставя българското
земеделие в неравностойно положение спрямо
другите страни-членки. Това съотношение поставя България в изключително неизгодна позиция при конкуренцията на страните от ЕС15.
При утвърдили се негативни тенденции на
българското земеделието през преходния период, то допълнително е поставено в условия на
свободна конкуренция, отворен пазар в рамките
на ЕС, с по-ниско равнище на субсидиране в
сравнение с останалите страни от Общността.
На практика цели подсектори като зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и някои
други култури, а също животновъдството (с изключение - птицевъдството), чието равнище на
субсидиране определя до голяма степен неблагоприятна алтернатива за развитие, са в непре-
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е още по-висок - около 25%. Този изключителен
спад се дължи главно на продължаващото трайно намаление на основните стада при овцете и
говедата. Друга важна особеност при тези тенденции е забелязаното подновено свиване на
произвежданата продукция в млечното животновъдство след приемането на страната в ЕС
през 2007 г. Това показва, че млечното животновъдство е в процес на адаптация към Общия
европейски пазар. В страната все още няма
ясен отговор на въпроса какво млечно животновъдство ще се развива в средносрочен аспект и
какво е бъдещето на малките дребни млечни
стопанства, съставляващи около 90% от всички
стопанства в страната.

къснат упадък. Някои от многогодишните култури все още оцеляват, продавайки продукцията
под себестойността и очаквайки по-добри условия, но не са конкурентни и на националния пазар, поради силната конкуренция на високо субсидираните европейски аналогични продукти.
България се конкурира пряко на общия европейски пазар с Италия, Франция, Испания, Португалия, Гърция с аналогични продукти, чието
равнище на субсидиране е многократно поголямо от средното на площ или на стопанство.
Например разликата в равнището на субсидиране на лозарството е 4-5 пъти по-голяма в тези
страни в сравнение със средното за България.
От една страна, общото равнище на директните
плащания за 2009 г. достигна само 35% от това
на ЕС-15, а от друга, субсидиите в старите
страни от ЕС-15 се различават 5-6 пъти по райони и стопанства, приведени към единица
площ.
Особено неблагоприятно за България е влиянието на различията в равнището на субсидиране сравнено със страни, които са в непосредствена географска близост. Средните плащания
(отнесени към площта) за Гърция превишават
няколкократно тези в Българя. Близостта на
двете страни и някои сходства в условията и
структурата за производство засилва значително степента на негативно влияние на тези различия.
Оценено като относително равнище, предвиденото субсидиране на българското земеделие
от ОСП е ниско и поставя българските производители в условията на нелоялна конкуренция от
страна на европейските.
Икономическата интеграция на България като член на ЕС обуславя необходимостта от увеличаване конкурентоспособността на националната икономика. Тя е фактор за засилване на
позициите на страната в европейското икономическо пространство. За висок конкурентноспособен растеж не е достатъчна само финансова
стабилност, приватизация и либерализация, а
са необходими още: структурна и технологична
модернизация, квалифицирана работна сила,
активна иновационна дейност, развитие на
всички отрасли и приоритетно – на селското
стопанство, което осигурява изхранването на
населението. От особено значение е конкурентоспособността на животновъдството, тъй като
след 1990 г. този аграрен подотрасъл се развива стихийно, на основата на една разпокъсана
материална база и драстично намаляване на
поголовието.
Делът на животновъдната продукция в общия обем на селскостопанската продукция през
последното десетилетие пада с близо 20%, докато спадът само на млечното животновъдство

Табл. 1. Дял на продуктите от ЕРД и ДРД в общата
животновъдна продукция, %
Години
2000 2005 2010 2011 2012
Едър рогат добитък
5,29 3,85 3,81 2,71 2,6
Овце и кози
5,48 5,35 4,17 3,42 3,3
Мляко
14,28 12,47 11,42 10,7 10,0
Продукция от живот49,37 37,51 34,07 28,69 2,6
новъдството
Продукция от селс93,85 91,55 92,76 93,25 93,0
костопански стоки
Източник: Eurostat, [http://aposso.eurostat.ес.euroре.еи] и
собствени изчисления.

От табл. 1 данните показват, че през първото
десетилетие на XXI век стойността на продукцията от млечното овцевъдство трайно намалява
с около 25%, на база 2012, към 2000 г. В същото
време намалението на добавената стойност в
млечното овцевъдство кореспондира с наблюдаваното общо намаление на продукцията в
цялото животновъдство. Продукцията от животновъдство намалява с около 42% за период
2000-2012 г., като най-сериозно е намалението
през 2011 г., което се дължи на резкия спад в
месното животновъдство.
Това показва, че целият животновъден сектор изпитва сериозни проблеми и не се очертават забележими перспективи за възстановяване.
Спадът, който се отчита в животновъдството се
дължи не само на намаляване на брутното производство в този отрасъл, но произтича и от
променящата се структура на земеделското
производство в страната, където делът на зърнения сектор се увеличава и води до намаляване на относителния дял на останалите подсектори. В същото време, броят на основните животни в млечното овцевъдство за периода 20002012 г. се е съкратил с около 18% при говедата
и почти 2 пъти при овцете.
В страната продължава увеличаване броя на
стопанствата, които отговарят на всички изисквания за производство на краве мляко за достъп
до пазара, но техният дял остава около 4% от
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всички стопанства. Към средата на 2012 г. фермите, категоризирани в I-ва група (покрили
стандартите за сграден фонд, оборудване и качество на сурово краве млякото) се увеличават
с 11% спрямо година по-рано, а общият брой на
отглежданите в тях млечни крави нараства с 4%.
В същото време, категоризираните ферми от IIра група намаляват, заедно с намаляване на
отглежданите в тях животни (табл. 2).

новни причини за съкращаване на стадата от
ЕРД и ДРД.
Намалението на броя на животните рефлектира в намаление на продукцията в млечното
животновъдство в абсолютна стойност. Найдрастичен е спадът в производството на говеждо и телешко месо, което за цялото минало десетилетие се е свило със 73% и достига 19,6
хил. тона. При млякото намалението на производството също е факт, като през 2011 г. в
сравнение с 2000 г. свиването в производството
е около 20% за кравето мляко и около 47% за
овчето и козе мляко. Това намаление на производството се отразява както на добавената
стойност, която се формира от животновъдството като цяло, така и до увеличаване на вноса на
млечни продукти в страната.
По отношение на някои от показателите, които свидетелстват за състоянието на търговската
конкурентоспособност на млечния отрасъл в
страната се очертава, че делът на българския
износ на млечни продукти в международната
търговия се увеличава, което е едно положително развитие, имайки предвид, че страната не
може да предложи голямо разнообразие от
млечни артикули и разчита на уникални и специфични продукти, като бяло саламурено сирене. Около 55% от националния износ на млечни
продукти заема традиционно произвежданото
сирене.
Специализацията по отношение на износа на
млечни продукти е доста ниска.
Конкурентоспособността не се отнася само
до цената, но и до качеството. Все още значителен дял от произведеното сурово мляко (което е около 50% от общо произведеното мляко в
България) не отговаря на европейските стандарти за качество (хигиенни, здравни). Поконкретно, малките земеделски стопанства са
изправени пред сериозни проблеми за постигането на тези стандарти. Нарастващите изисквания за качество са основна причина малките
стопанства да са неконкурентни, което е допълнителен натиск върху тях за излизането им от
сектора. Като се има в предвид техния размер,
много често те няма да бъдат в състояние да
направят необходимите инвестиции за сгради,
оборудване за доене и охладителни съоръжения, необходими за постигане на съвременните
стандарти.
Страната ни трябва да използва предимствата на „местните” пазари и „местните” продукти.
Това е възможност на малките стопанства и тези от среден клас да останат да функционират,
като повишават своето равнище на пазарна реализация. В страната се забелязва засилващ се
интерес от потребителите да консумират местни
млечни продукти, което се демонстрира и с уве-

Табл. 2. Брой категоризирани ферми за производство на сурово краве мляко и отглеждани в тях
животни
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Групи
Брой
Брой
Брой
Брой Брой Брой
ферми
ферми крави ферми крави ферми крави
І-ва гр. 2 603 103 939 2 752 131 320 3 051 137 036
ІІ-ра гр 825
14 115
519 10 168 488
9 540
Източник: МЗХ, Дирекция „Животновъдство”.

Част от дребните стопани в сектора, които се
затрудняват да приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на
качествена млечна суровина, преустановяват
или пренасочват дейността си към други производства - говедовъдство с месно направление,
овцевъдство или козевъдство, като много от тях
въобще прекратяват своята дейност или се преориентират към дейност за директна продажба.
Това се оказва и най-голямата алтернатива на
малките стопанства.
Трудностите при структурното приспособяване на българското животновъдство са най-силно
изразени в млечното животновъдство, особено
що се отнася до овцевъдството.
По данни на „Агростатистика” – МЗХ, броят
на овцете и козите устойчиво и с бързи темпове
намалява. От 2000 г. до 2010 г. те са намалели с
1 871 хил. глави, като броят им през последната
година е 48% от този през 2000 год. Овцете и
козите майки намаляват за периода с 1 423 хил.
глави, или с около 50%. През 2011 г. се отчита
едно слабо увеличение в поголовието от ДРД,
както и от ЕРД, като това може да бъде по-скоро
някаква циклична проява отколкото някакъв отчетлив тренд. Причините за спиране на спада в
броя на животните може да се дължат на предприетите мерки от страна на държавата за подкрепа на млечното животновъдство, което по
осезаемо се чувства от 2011 г. Опасността от
продължаване на процесите на намаление на
животни в сектора на млечното направление е
реална, като основни фактори за това са икономическите трудности на стопаните да реализират своята продукция. Непривлекателните условия на труд, обезлюдяването на българските
села и застаряване на населението там са ос-
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личаващите се количества на директните продажби от стопанствата. Необходима е по-добра
регламентация на тази възможност и отпадането на излишни административни пречки. Създаването на добри маркетингови модели на вертикална интеграция и при подкрепа от страна на
публичните фондове ще са необходимите предпоставки това да се реализира като би осигурило заетост и доходи за хиляди земеделски производители и техните семейства, както и задоволяване на потребителските нужди с качествено и прясно говеждо и телешко месо.
Организационните, структурни и нормативни
изменения, наложени от членството ни в ЕС от
една страна, и икономическата среда в страната
ни, от друга, влияят на развитието на всички
подотрасли на животновъдството у нас, в т.ч. и
на свиневъдството – обуславят настъпилите
промени в броя на стопанствата, отглежданите
в тях животни и получената продукция.
Променя се структурата на свиневъдните
стопанства, като се увеличава делът на крупните ферми поради по-големите им възможности
да отговорят на изискванията за безопасност и
качество на продуктите, за хуманно отношение
към животните, на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за опазване на околната среда.
Българското свиневъдство се ориентира към
производството на месо за прясна консумация.
Търсенето на вътрешния пазар до голяма степен определя и възможностите за развитие в
сектора. Влияние оказва и ориентацията на
българския потребител към белите меса, предимно пилешко, които са по-конкурентни по цена от свинското.
Птицевъдството като най-интензивен сектор
от животновъдството има свойството бързо да
се възпроизвежда, което го прави по-гъвкаво в
реагирането спрямо пазарните нужди. До 2007 г.
този подотрасъл се влияе предимно от вътрешния пазар, докато с влизането на България в ЕС
се появиха нови фактори, с които подотрасълът
трябва да се съобразява. Най-общо тези фактори се заключават в изискванията на общия европейски пазар за цени, качество и безопасност
на произведените продукти; за прилагането на
нови технологии, свързани с хуманно отношение към животните и опазване на околната среда. Състоянието на птицевъдството и възможностите му за възпроизводство са показател
доколко то е готово да се приспособи към новите условия.
В българското птицевъдство приоритетно
развитие ще запазят отглеждането на кокошки
за яйца за консумация, интензивното угояване
на бройлери и добива на качествен втлъстен
черен дроб.

Възможности за конкурентно развитие на
българското земеделие
Възможностите за развитие на българското
земеделие са неразривно свързани с ОСП на
ЕС след 2013 г.
Предложението на ЕК за регламент за директните плащания предвижда основната схема за
подпомагане на земеделските производители да
продължи да бъде на хектар земеделска земя,
необвързана с производството. Считано от 2014
г. Европейската комисия предлага въвеждане на
единна схема за директни плащания в целия ЕС
наречена „Схема за основно плащане". Предложението е схемата да се прилага въз основа
на права за плащане, разпределени на национално или регионално ниво на фермерите на
базата на техните допустими хектари през първата година на прилагане на схемата – 2014 г.
За да получат права на плащане през 2014 г.
фермерите трябва да са заявили подпомагане
по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)
през 2011 г. и да отговарят на условията за активен фермер. За фермери, които са на възраст
под 40 години и са започнали дейност през последните 5 години, и не са кандидатствали през
2011 г. по СЕПП, могат да се предоставят права
за плащане от националния резерв.
Всяка година, за да получи подпомагане,
фермерът трябва да „активира" всяко свое право за подпомагане с допустим за подпомагане
хектар. За да получи субсидии, съответстващи
на броя на регистрираните на негово име права,
при подаване на заявление за подпомагане
трябва да се заявят същия брой хектари. Ако
фермерът разполага с по-малък брой хектари,
неговата подкрепа за съответната година ще
бъде лимитирана до правата за подпомагане,
които е „активирал” с допустими хектари. Стопаните губят правата за подпомагане, които не
се активират в продължение на две последователни години и те преминават към националния
резерв. Същевременно, ако стопаните увеличат
размера на стопанството си чрез наемане или
закупуване на допълнителни площи, за да получат подпомагане за тях, е необходимо да закупят или наемат допълнителни права за подпомагане.
ЕК предлага да има задължително „екологизиране” в Първия стълб на ОСП, за да се гарантира, че всички земеделски стопани предоставят ползи за околната среда и климата в ежедневните си дейности, над рамките на изискванията за кръстосано спазване. За целта ЕК счита,
че 30% от директните плащания следва да бъдат свързани с изпълнението на дейности с общо приложение като: диверсификация на култу-
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рите, поддържане на постоянно затревени площи и екологично насочени площи.
Диверсификацията на културите ще се прилага при стопанства с размер над 3 хектара и
ще изисква отглеждането на минимум 3 култури
като нито една от трите култури не следва да
заема по-малко от 5% от площта, а основната
култура не следва да превишава 70% от площта.
Поддържане на постоянно затревените площи
включва изискването земеделските стопани да
поддържат като постоянни пасища площите от
техните стопанства, които са декларирали като
такива през 2014 г. Могат да се преобразуват
максимум 5% от референтните площи с постоянни пасища.
Поддържането на екологично насочени площи въвежда задължението най-малко 7% от хектарите, отговарящи на условията за подпомагане да са с екологична насоченост като например оставена под угар земя, тераси, особености
на ландшафта, буферни ивици и залесени площи по Програма за развитие на селските райони
(ПРСР).
В рамките на Втори стълб на ОСП, предложението на Комисията е за запазване на възможността за подпомагане на планински райони
и райони с природни ограничения, различни от
планинските и възможността за подпомагане на
застрашени от изчезване местни породи животни. Планинските райони ще останат същите, а
районите с ограничения, различни от планинските ще трябва да се предефинират, като за
отпадащите райони е предвидена преходна намаляваща помощ.
Въз основа на предложения пакет за България в проекта на регламент за директните плащания, при прилагане на задължителните схеми
(зелени плащания – 30% от пакета за директни
плащания, млади фермери – 2% от пакета и
7,5% от пакета за малки фермери при плоско
плащане за малка ферма – 1 000 евро) при достигане на пълния пакет за България и след процеса на конвергенция, за периода 2017-2020 г.
прогнозната стойност на плащането на хектар
за стопаните, които отговарят на условията за
подпомагане по Схемата за основно плащане и
спазват изискванията за зелени плащания е 195
евро/ха (38 лв./дка).
В проекта на регламент за директните плащания, Комисията предлага въвеждане на доброволно обвързано с производството подпомагане. Виждането на Комисията е това плащане
да се прилага в допълнение към основното
плащане, но също така и самостоятелно. По
този начин ще има възможност да се подпомогнат животновъди, които не разполагат със собствена земя или нямат възможност да сключат
договори за ползване на земя под аренда или

наем и не са бенефициенти по Схемата за основно плащане.
В проекта на регламент се предвиждат следните сектори, в които може да се прилага обвързана с производството подкрепа: зърнени
култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо
и телешко месо, маслиново масло, копринени
буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна
тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация. Изброяването е изчерпателно, следователно не
може да се предоставя подпомагане за други
сектори извън изброените.
Много важно изискване е обвързаното с производството подпомагане да се отпуска само за
сектори, които са икономически уязвими или са
особено важни по икономически, социални или
екологични причини и единствено като стимул
за поддържане на настоящите равнища на производство.
Бюджетът за обвързаните с производството
плащания, за всички държави-членки, които са
прилагали до 2013 г. Схемата за единно плащане на площ, следователно и за България, въз
основа на национално решение е до 10% от пакета за директни плащания. За България това
ще означава възможност за обвързана подкрепа
в рамките на около 80 млн. евро годишно.
В резултат на извършеното проучване на състоянието на българското земеделие могат да
се обобщят следните
Изводи
- Членството на България в ЕС не предизвика драстични промени в земеделието.
Засега няма значителни промени по отношение на обема на производството,
неговата продуктова структура и неговата
конкурентноспособният.
- Като цяло селскостопанското производство е стабилизирано, но на ниска база.
- Подкрепата по ОСП на ЕС доведе до неравномерна модернизация и развитие по
подотрасли и сектори в земеделието.
- Въвеждането на преки плащания е значимо, но недостатъчно подпомагане за
фермерските доходи. Все още нивата на
преките помощи в България са на 40% от
средното ниво на ЕС и този факт до голяма степен предопределят затрудненията в конкурентоспособността на фермите.
- Като цяло начинът на разпределение на
субсидиите /директните плащания и национални доплащания/ не стимулира
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производството на продукти, за които
България има много благоприятни, специфични условия - продукти с национална идентичност, с по-високи вкусови качества от други страни на ЕС и извън него и с традиции в аграрния износ.
На основата на извършения преглед на състоянието на българското земеделие могат да се
посочат следните възможности за повишаване
на конкурентоспособността му:
- увеличаване на размера на фермите и
средната продуктивност;
- повишаване производителността на труда и намаляване на разходите за единица труд, повишаване образователното
равнище на фермерите;
- модернизация на фермите чрез подобряване на материално-техническата им база, повишаване на механизацията и иновационната активност;
- подобряване
на
развъдно-подобрителната работа, здравния ветеринарен
контрол и лечение на животните;
- подобряване качеството и хигиената на
продуктите, запазване на околната среда.
Посочените възможности могат да се реализират при изпълнение на следните мерки:
- промяна в модела на аграрната политика,
която да се насочи към развитието на
традиционното и биологично земеделие.
Основно европейските помощи са ориентирани към семейните стопанства и кооперациите между тях;
- максимално усвояване на огромния потенциал на земеделските програми на
ЕС;
- организиране на по-широка информационна кампания относно възможностите
на фермерите да се възползват от европейските структурни фондове за реализиране на инвестиции, които ще повишат
ефективността и конкурентоспособността
им;
- развитие на държавната политика и финансовата подкрепа на животновъдното
производство за разширяване на участието му на европейския пазар чрез реклама, изложби, панаири и др.;
- възобновяне на оригинални български
породи, технологии и продукти, които в

най-голяма степен отразяват специфични
природни условия в отделни райони на
страната;
- разработване на средносрочни национални стратегии за развитие на земеделието, които да отчитат конкурентните
предимства на българските стоки на европейския пазар.
Българското земеделие има потенциал да се
развива в бъдеще, но това развитие трябва да
бъде съобразено с изискванията на европейското законодателство – насочено към повишаване
на качеството на предлаганите на пазара суровини и продукти, както и с продължаване на финансовата подкрепа за съответните сектори.
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СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

CONDITION AND POTENTIAL FOR COMPATITIVE DEVELOPMENT OF BULGARIAN
AGRICULTURE
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Bulgarian agriculture underwent fundamental reforms as a result of the political changes after 1989. The process of
reformation failed to change the structure and characteristics of the sector and it continued to include many small farms
and a few large ones. A large part of the production potential was lost, especially in the stock fanning and the production
of some main agricultural products was impaired. The goal of the study is to examine the condition and potential for competitive development of Bulgarian agricultural sector. To reach the goal these problems must be addressed: to analyze
the condition of Bulgarian agriculture; to present possibilities for competitive development and recommendations for the
accomplish them. The methodologies used to reach the goals of the study are analysis and synthesis, the method of comparison, acsiomatic method, structurally-functional method and statistic calculations. The expected outcomes of the study
are that after the accession of the country to the EU Bulgarian agriculture is not sufficiently reformed, especially the animal farming and the means for modernization, which are supposed to support it in the new competitive environment, show
insufficient progress.
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ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЛЕД 2014
Свилен Колев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
През 2014 Р България, трябва на базата на Споразумението за партньорство да приложи политиките на ЕС в
областта на селското стопанство за 2014-2020 г. Това налага предварителен анализ на управленските и административни решения в областта на селското стопанство за определяне на приоритетите за развитие на отрасъла до 2020 г. и устойчивост на тези решения, както и да се разработят варианти и сценарии, какво трябва да бъде продължено и какво да бъде променено през 2014. Настоящият доклад има за цел да анализира управленските и административни решения в областта на селското стопанство за допуснатите пропуски по отношение на
приоритетите при усвояването на средствата по ПРСР 2007-2013, както и да представи възможните решения и
насоки за Р. България за развитие на селските райони след 2014 г. в синхрон с Аграрната политика на ЕС за периода 2014-2020 г.
Ключови думи: устойчиво развитие, управленски решения, администрация, развитие на селските райони,
фондове на ЕС, България.
Key words: sustainable development, management decisions, administration, rural development policy, EU funds,
Bulgaria.
JEL: Q10, Q14, Q18.

Увод
При прилагането на общата селскостопанска
политика (ОСП) в Р България, трябва да се има
в предвид нейната логика, етапите, през които
преминава и как тя ще допринесе за качеството
на живот в селските райони. Тази информация
предполага добър предварителен анализ на
историческите периоди и насоки, управленски
решения на администрацията по прилагането на
правила, които в същото време да са правилно
разбрани, приложими и адаптирани за българските условия, така, че да допринесат за развитието на страната с всички съпътстващи това
компоненти.
Целта на настоящият доклад е да се изследва и анализира подхода към ПРСР на база на
взети управленски решения в администрацията,
и синхронизирането с аграрната политика на ЕС
за периода 2014-2020г. В доклада се посочва
настоящата ситуация в институциите администриращи ПРСР. Дадени са и рамките от гледна
точна на ЕК. Данните са на база извършени систематизирани оценки и анализ на съществуващи предложения, като са приспособени за целта
на доклада така, че да дадат визията, какво е
необходимо да се направи, за да се приведе
системата в действие и да се реализират функциите и заложените параметри, за да бъде нейният модел успешен. Разгледани са съществуващите модели и отчетените пропуски, и възможните решения. Предложени са варианти за
управление на ресурсите на организациите
включени в процеса и стъпките, които да доведат до ползи за страната.

1. Анализ на управлението на ПРСР 20072013 и факторите, оказващи въздействие
върху него (Пропуски и слабости при реализирането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.)
Началото на програмния период 2007-2013 г.
се забавя с четиринадесет месеца преди да
стартират първите мерки. Стартират едновременно двадесет и две мерки, което допринася
за административните проблеми в управление
изпълнението на Програмата. По програмата не
е правен анализ за цената за административни
усилия по създаването на системите за тяхното
прилагане, наблюдение и оценка по мерки, за
да са оправдани разходите по прилагането им.
Пуснати са за прилагане мерки със сравнително
малки бюджети, които не оправдават значителните разходи по тяхното прилагане. Не е направена своевременна оценка разходи/ползи по
мерки. Наблюдават се смени в администрацията, без да има подготвени нови кадри за освободените позиции, това отслабва административния капацитет по ПРСР. Внася се хаос и се
спира ритъма по изпълнението на програмата.
От правна гледна точка се установява, че правилата на играта се променят постфактум, а въз
основа на това стопаните са санкционирани или
заявленията им са отхвърляни. Това се наблюдава при изменения и допълнения на Наредбите за изпълнение. Изпълнението на програмата
е затруднено допълнително от неподходящата
организационна структура, създадена между УО
и ДФЗ-РА, при която съществуват затруднения в
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информационния процес и процеса за вземане
на решения, което от своя страна води до взимането на бавни, не достатъчно информирани и
на базата на това погрешни решения. Липсва
реална връзка между Информационна система
на ДФЗ-РА и Управляващия орган (УО) по програмата. Поради този факт Управляващия орган
по програмата не изпълнява своите функции. Не
е създадена адекватна система за наблюдение
на ПРСР, а Управляващия орган (УО), Министерство на Земеделието и храните (МЗХ), Комитета по наблюдение (КН) и Европейската комисия (ЕК) не разполагат с налични надеждни
данни за процеса на изпълнение на програмата.
За кандидатите и получателите на средства по
програмата не налична ефективна процедура за
възражения срещу решения на Управляващия
орган или Разплащателната агенция.
По ПРСР 2007-2014 се прилага бюджет 6 пъти по-голям от този, по САПАРД. ДФЗ-РА е
„прехвърлил” почти на 100% процедурите на
САПАРД за избор и контрол на проектите по
инвестиционните мерки – недобри прекалено
централизирани практики са прехвърлени за
програма многократно по-голяма от САПАРД.
ДФЗ-РА трябва да се справя с постигането
на много по-големи в количествено отношение
цели. Голямо количество сгрешени заявления и
проекти от кандидатите: колкото повече време
персоналът на РА губи за недопустими заявления и колкото по-висок е броят на санкционираните/ отменените договори, толкова по-малко
ефективно е изпълнението на ПРСР. С това нараства и рискът от неусвояване на средства за
ПРСР. Липсва информация за добри и лоши
практики за кандидатите, които да са публикувани на електронната страница на ПРСР. За да
се илюстрира на кандидатите какво е позволено
и какво непозволено, когато решат да се възползват от подпомагане по ПРСР. Липсват примери за разработване на проектите на кандидатите и за управлението на проектите като средство за обучение на целеви групи, които например да бъдат публикувани на електронната
страница на ПРСР и/или да бъдат използвани
от консултантите при консултациите им с потенциални бенефициенти. Не е достатъчна информацията/ориентация и консултации за по-лесен
достъп до мостов капитал.
Натовареността при обработването на заявления при различните областни звена е неравномерна: в някои определени области тя е поголяма докато други подразделения не. Липсват
регулярни обучения на експертните и управленски кадри. Липсва специализация на служителите като ключ към успеха по отношение на ефективното изпълнение на мерките по ПРСР. Няма
ясно изразено скеле на ключови служители чрез

които да е стабилна организацията. Не е разработена процедура по „Ротация” на персонала на
различните позиции в ДФЗ-РА. Необходима е
ефективна процедура по стимулиране на персонала за постигане на резултати. Няма отчетност
на постигнатите успехи и подкрепа на добри
практики в работата на експертите. В голяма
степен не е култивирана култура за създаване и
стимулиране на средно управленско ниво, което
е необходимо за работеща администрация.
Липсва специализация на служителите като
ключ към успеха по отношение на ефективното
изпълнение на мерките за ПРСР.
Към момента в ДФЗ-РА се изискват детайлни
количествено-стойностни сметки (КСС) на етап
договориране. КСС се проверяват детайлно на
етап оторизация. Детайлните КСС забавят процеса на разглеждане на проектите. Бизнес плана (БП), в частта си анализ на жизнеспособност
е най-малко проверявания документ от страна
на одити, тъй като в него се отразяват предполагаеми данни. Единственото условие е предполагаемите парични потоци да показват жизнеспособност и не е необходимо залагане на
сложен анализ. В ПРСР 2007-2013 г. се извършва подробно нанасяне на данни в БП, които водят до забавяне на обработката на проектите и
намаляване на ефективността. Към момента в
ДФЗ-РА липсва ясно систематизиране, кой да
изготви и как бюджетите по ПРСР, така се създава риск при изтичащи бюджети за договаряне
и плащане това да бъде установено своевременно. Необходима е система на бюджетите,
която следва да следи и параметрите по гарантираните бюджети (ако такива се заложат и по
ПРСР 2014-2020 г.). Не се използва външна експертиза от типа консултативен съвет или борд
от експертите за консултации при оценка на
трудни и комплексни проекти за прилагане на
подход на „Добри практики”.
2. Споразумението за партньорство и приложими политики на ЕС в областта на селското стопанство за 2014-2020 г.
Визията на ЕС за следващия програмен период е представена в Стратегията Европа 2020,
тя дефинира основни приоритети и цели. Всички
политики касаещи следващия програмен период
се очаква да допринасят за постигане на целите
на Европа 2020. Пет от ЕС фондовете са групирани в обща стратегическа рамка, която поставя
стратегическата визия на ЕС за използване на
средствата от тези фондове. Общата стратегическа рамка представлява насоките на ЕС за
използване на средствата. За регулиране на
стратегическите насоки е създаден общ регламент за 5 фонда. Общия регламент определя 11
Тематични цели (ТЦ) за Обща стратегическа
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рамка(ОСР). Следвайки насоките на ОСР, всяка
държава-член (ДЧ) трябва да разработи национална стратегия за реализация за средствата от
фондовете. Това е СП. Ролята на СП е да покаже, да избере цели от тези 11 ТЦ и да даде национални насоки за постигане на избраните цели чрез средствата от фондовете. Тези насоки
са валидни за всички оперативни програми (ОП)
и ПРСР. Фактически, СП заменя националните
планове, които се разработваха отделно за всеки от фондовете и играе ролята на обща стратегия ОП. Новите реалности в селското стопанство се залагат чрез три приоритета Европа 2020 интелигентен растеж, устойчив растеж и приобщаващ растеж. Предизвикателства пред селското стопанство основно са продоволствена сигурност, темпове на производство, нестабилност
на цените и приходите, справяне с икономическа криза и жизнеспособно производство на храни. За да се постигне това е необходима повишена гъвкавост и интеграция по различните инструменти за постигане на заложени цели. Това
се постига чрез основните инструменти на ОСП:
I-ви стълб на ОСП Европейски земеделски
фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ).
Директни плащания и Пазарна подкрепа на земеделските производители.
II-ри стълб на ОСП – Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР): Програма за развитие на селските
райони.
Приоритета за развитие на селските райони
на ниво ЕС 2014-2020: поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското
стопанство и селските райони. Подобряване на
жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие
във всички региони. Насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото управление на горите.
Мерки за развитие на селските райони в общата аграрна политика (ОАП) препоръчва се да
се приложат 17 мерки плюс Leader, които
включват засилване мерките за сътрудничество,
в т.ч. пилотни проекти, къси вериги на доставка,
местно насърчаване, нови инструменти за управление на риска, инвестиции във физически
активи за млади земеделски стопани, колективни инвестиции, като напояването, развитие на
малки стопанства и предприятия, групи производители или клъстъри, агроекология и биологично земеделие, обмен на знания – информационни и консултантски дейности, схеми за качество на продуктите – рекламни кампании,
развитие на горските райони.
Рамка за изпълнението на ПРСР 2014-2020.
Всяка една държава членка предварително ще
включи в програмите си количествени поетапни

цели свързани с ПРСР. Поетапните цели ще
бъдат установени за всеки един приоритет до
2018г. Резерв за изпълнение - 6% от бюджета
на всеки един от структурните и инвестиционни
фондове на всяка държава-членка ще бъде отделен предварително в началото на програмния
период. Преглед на изпълнението през 2019г.
ще се извърши оценка на постигнатия напредък
спрямо поетапните цели на базата на информацията от годишния доклад за изпълнението на
програмата подаден през 2019г. Резервът на
изпълнение ще бъде разпределен между тези
програми и приоритети, които са постигнали
поетапните си цели(утвърдено с решение на
ЕК). Средствата по приоритетите за които не са
постигнати целите ще бъдат преразпределени
към приоритети където са постигнати и изпълнени, на базата на предложение от страната
членка. При непостигане на зададените цели е
възможно спиране на плащанията или финансови корекции за дадената страна.
Финансиране по I-ви и II-ри стълб. Финансиране по стълб I (ЕФГЗ) e на 100% без в това да
се включват пазарните мерки. Финансирана по
стълб II (ЕЗФРСР) ще бъда в диапазон от 53%
до 95%. За мерки финансирани със средства
прехвърлени от стълб I до 100%. Гъвкавост
между стълбовете от стълб I към стълб II ще
могат да се прехвърлят 25% от ресурса. От
стълб II към стълб I ще могат да се прехвърлят
10%. Минимум 30% от финансирането по ПРСР,
трябва да се изразходва за мерки оказващи положително въздействие върху околната среда и
борбата с изменението на климата. Минимум
5% от финансирането по ПРСР, трябва да се
изразходва за Лидер.
3. Възможни управленски решения за устойчиво развитие и насоки към администрацията за развитие на селските райони 2014-2020
г.
Необходим е комплексен подход в селското
стопанство, важно е създаване на условия за
развитие на малкия и средния бизнес, развитие
на полупазарните стопанства като целта е да се
изгради икономическа стабилност и възможност
за стабилен растеж в агросектора. Необходимо
е стартиране на програмата с по-малък брой
мерки, за които има голям интерес. Предлагане
на инвестиционни мерки, които биха донесли
най-висока добавена стойност и най-малко административни разходи, предварителен анализ
на административните разходи по мерки, повишаване на експорта и опазването на околната
среда. Разбиване на разчетите на два периода,
да се заложи един междинен, който да съвпада
с междинната оценка, за да не се получава разминаване със заложените планирани договори.
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Да се изгради интерфейс на система за информация, свързана с управлението от страна на
УО по програмата за ПРСР. Системата трябва
да може да се захранва от Оракъл базата данни
с мониторингова информация за ПРСР на РА, с
информация за ежедневния напредък по изпълнението на мерките по Програмата. Да се даде
приоритет на проекти за информационни комуникационни технологии (ИКТ) по общинските
мерки - връзка със стратегията Европа 2020.
Необходим е цялостен анализ на комуникационната и информационна стратегия с цел пренасочване на разходи към релевантни дейности
и специфично таргетиране на групи с опростени
наръчници и насоки за действие на кандидатите. Важно е създаване на ефективна процедура
за възражения срещу решения на Управляващия орган или Разплащателната агенция и създаване на регистър на жалбите и отговорите
към ползватели с лимитиран срок за отговор.
Предлагане на график за подготовка и обнародване в държавен вестник на новите наредби за
периода 2014-2020 г.
Стартиране съобразно мерките избрани като
приоритет с една до три наредби до края на
2014г. Необходимо е да се синхронизира с УО
по ПРСР към МЗХ кои мерки ще стартират първоначално и да се наблегне на обучението на
служителите и настройка на информационните
системи за работа по дадените мерки. Необходимо е намаляване на изискуемите документи,
което води до повишаване на ефективността и
намаляване на техническите усилия по спазване на процедури за документи, които не са необходими за извършване на контрол. Необходима е „Ротация” на персонала на различните
позиции в ДФЗ-РА. Създаване на процедура за
стимулиране на персонала за постигане на резултати. Отчетност на постигнатите успехи и
подкрепа на добри практики в работата на експертите по отношение на администрирането на
ПРСР от РА, специализация на служителите
(ключови експерти) и създаване на работещо
средно мениджърско ниво. Обучение на служителите за работа с новите мерки включително
на регионално и областно ниво. По отношение
на консултантите по програмата е добре да се
направи кампания по обучение за желаещи да
кандидатстват и консултанти по новите мерки,
както и създаване на регистър на консултантите
с публичен регистър на консултантите с оценка
според качеството на работа. По отношение на
предварителното осигуряване на ресурс е възможно финансиране на 100% предварително
със средства прехвърлени от I -ви към II-ри
стълб.
Действия свързани с Информационните технологии (ИТ) на ДФЗ е привеждане в експлоата-

ция на съществуващата система за архив на
базата на системата АРХИМЕД за маркиране на
движението на документите по обработка на
проект и дати от служители. Безхартиен метод
на работа. Активиране на функциите в системата ИСАК за работа по безхартиена метода по
различните схеми. Автоматизиране/компютъризиране на всички административни операции,
включително системата по наблюдение и мониторинг. Въвеждане на мерки по ПРСР за кандидатстване онлайн. Въвеждане на елементи на
електронно правителство. Автоматична проверка на данните на кандидата на страницата на
ПРСР. Създаване на единна база данни за
всички дирекции в състава на ДФЗ.
Важно условие за въвеждане на „добри практики” е създаване на консултативен съвет или
борд от експертите за консултации при оценка
на трудни и комплексни проекти към ДФЗ-РА,
даващи ясни публични критерии за оценка на
проектите.
Необходимо е да се публикуват регулярно
като въпроси и отговори всички неизяснени казуси зададени към ДФЗ от кандидати. Да се
синхронизира и да има информация само на
една интернет страница по ПРСР, която да е
водеща и това да е публично известено.
За плавната и адекватна работа на Разплащателната Агенция е необходимо да се използват в максимална степен възможностите за обмен на опит с РА от страни членки с подългогодишен опит, финансирани по линия на
техническа помощ на ЕС. Също така е необходимо за авторитета на българското земеделие
да се участва от страна на ДФЗ-РА при подпомагане на новите страни членки с експертна помощ посредством кандидатстване по техническите помощи на ЕС.
Изводи и препоръки
Основните изводи, които се достигат на база
на направения анализ, показват следното. Необходима е гъвкава национална политика по
отношение на предложените критерии от страна
на ЕК. Задължително отчитане на националните
особености в селското стопанство и наблягане
на силните страни в него. Предварителен времеви план за етапите на изпълнение по програмата, за да се установят своевременно липсващи елементи или неподготвени своевременно
детайли. В наредбите регламентиращи условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мерките от ПРСР, са дефинирани основните етапи от съответните процедури за разглеждане на заявления. Тази част
от наредбите с цел опростяване може да бъде
премахната. С цел осигуряване на необходимата прозрачност и своевременно информиране
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на ползвателите, да бъде предвидено задължение на ДФЗ-РА актуалните процедурни правила
да бъдат публикувани на електронната страница на ПРСР. Този модел би осигурил възможност на ДФЗ-РА да разработва и изпробва пилотни варианти на процедурите (например децентрализирано прилагане на дадена мярка),
без да е необходима промяна в наредбите.
Ефектът ще е по голяма гъвкавост и по добро
усвояване. При осъществяване на посочените
предложения, е необходимо да бъдат направени съответните промени при прилагане на
ПРСР за следващия програмен период в рамките на календарната 2014 г. Това налага проектите на наредби да бъдат изцяло изготвяни от
ДФЗ-РА при спазване на стратегическите насоки
на УО, и предоставяни директно за одобрение
на министъра на земеделието и храните. В случаите, в които се налага изменение на наредбите, доколкото е възможно, в работната група да
бъдат включвани експертите участвали в създаването /предишното изменение на съответната
наредба, с цел специализация и използване на
вече натрупания опит. Процесът на издаване на
наредбите да бъде съкратен. С цел ускоряване
на процеса на интерпретация на наредбите и
унифицирано третиране на кандидатите, всички
възникнали казуси да бъдат разпределяни към
определен на ротационен принцип ключов експерт
юрист,
участвал
в
разработването/последното изменение на дадена наредба.
Необходимо е от гледна точка на правилните
управленски решения касаещи администрацията да се обособят още от средата на година работни екипи от експерти които да са подготвени
да работят по новите мерки стартиращи от 2015
г.. Създаването на обучение екипи, които в същото време участват в създаването на правната
рамка ще даде възможност за по малко грешки
и плавно стартиране на процеса на прилагане
на новия програмен период. Важна стъпка е
създаването на обществен борд за избягване
предварително на грешни насоки при взимане
на решение при създаване на правната рамка в
областта. Своевременното отстраняване на не-

известните фактори, които биха създали проблеми по ПРСР и използване на добрите практики в новия програмен период, за да се обуслови
адекватното използване на ресурсите и постигане на заложените цели своевременно по години и с това ще се постигне синергичен ефект
за икономиката и състоянието на българското
селско стопанство според заложените критерии.
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EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY OF MANAGEMENT DECISIONS ON
ADMINISTRATION FOR RURAL DEVELOPMENT SINCE 2014
Svilen Kolev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Since 2014 the Republic of Bulgaria, based on the Partnership Agreement, have to implement EU policies in
agriculture for the period 2014-2020. This requires a preliminary analysis of management and administrative decisions in
the field of agriculture in order priorities to be identified for the development of sector until 2020, and sustainability of
these decisions, as well as elaboration of scenarios - what should be continued and what can be changed in 2014.The
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paper aims to analyze the management and administrative decisions for existing omissions, regarding the priorities in the
use of funds under the Rural Development Program 2007-2013 and to provide possible solutions and guidelines for rural
development after 2014 in line with the European Union's agricultural policy for the period 2014-2020.
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ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СИРЕНА В ЕС И СВЕТА - УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
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Резюме
Млечните продукти включват в себе си млечни напитки (прясно мляко, айран, млечни шейкове, подсладени
млека и др.), кисело мляко, масло, сухо мляко, меки, твърди сирена, извара, сметана и др. Някои от тези продукти се получават от пълномаслени, други от обезмаслени млека, които се подлагат на млечнокисела и алкохолна
ферментация. Основни, признати млечни продукти в световен аспект са различните видове сирена. Те се различават по изходния продукт, от който се произвеждат, като за повечето от тях изходна суровина е кравето мляко,
но съществуват и сирена произвеждани от биволско, козе, овче мляко и някои др. видове млека. Сирената се
различават и по времето и скоростта на зрялост, по степента на соленост и по различните видове предназначение. В настоящата статия се разглеждат десетте най-големи производители на млечни продукти и сирена в света, както и най-популярните видове сирена, техните основни характеристики и потребление. Анализира се европейският пазар на млечни продукти и сирена, през последните години и се проследява тенденцията в потребление на сирена в света.
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познати в световен аспект, както и да се установи кой са най-големите производители на млечни продукти в света, в това число и на различни
видове сирена.

Увод
Млечните продукти са основни хранителни
продукти, които би следвало да са неизменни и
незаменими компоненти от пълноценния хранителен режим на всеки човек. Въпреки, че вегетарианството до известна степен отрича животинската храна, в това число и млякото, като
животински продукт, никой не може да отрече,
че точно млякото е биологична субстанция, благодарение на която се развива животът и се
произвеждат много по вид продукти. Такива са
млечни напитки (прясно мляко, айран, млечни
шейкове, подсладени млека и др.), кисело мляко, масло, сухо мляко, меки, твърди сирена,
извара, сметана и др.
Целта на настоящата статия е да се анализира същността на млечния продукт сирене,
както и на икономическите аспекти на производство на различни видове сирена и да се направи
съпоставка между десетте най-големи компании
производители на млечни продукти в света.
Предметът на изследване обхваща десетте
най-големи корпорации в световен аспект произвеждащи млечни продукти и в това число и
сирене, като основен млечен продукт, както и
неговото потребление през последните анализирани години.
Обектът на изследване е сиренето, като важен млечен продукт, претърпял физикохимични
и биохимични промени, получен от прясно мляко под действието на сирищния ензим и ензимите на млечнокиселите микроорганизми.
Основните задачи са да се анализират различните видове сирена, най-разпространени и

Резултати и дискусия
Сиренето представлява концентриран продукт от белтъчни вещества, млечна мазнина,
соли, ензими и витамини и притежава приятни
вкусови и ароматни вещества [1]. Като основен
хранителен продукт сиренето съдържа протеини, соли и минерали, като цинк, магнезий, фосфор. То е богато също и на витамини А, Е, В1,
В2, В12, D и РР, калций и протеини [2]. В зависимост от вида мляко, от което е подсирено,
белтъчините и мазнините в продукта варират в
широки граници. В зависимост от начина на
производство сиренето съдържа от 10 до 30%
белтъчни вещества. Най-ценни в сиренето са
незаменимите аминокиселини като левцин, изолевцин, лизин, метионин, цистин, фенилаланин,
тирозин, тиреонин, триптофан и валин [1]. Сиренето притежава висока калоричност и физиологична пълноценност, които се обуславят от
високо съдържание на белтъчни вещества и
мазнини, от наличието на добре усвоими от
човешкия организъм пептиди, свободни аминокиселини, витамини и микроелементи [2].
Предполага се, че производството на сирене
е започнало още 8 хиляди години преди Христа,
когато се появяват първите домашни овце. Найнапред сиренето се е правело в Близкия изток и
Централна Азия. Там тюркските племена изобретили начин за съхраняване на продукти в ор-
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гани от убити животни. Първите археологически
доказателства за производството на сирене са
открити по време на разкопки в Египет и датират от около 2 хил. г. пр.н.е. В Древен Египет
сиренето било изключително солено, за да издържи на горещия и сух климат, докато в Европа географските ширини позволявали да се
направят различни видове сирена. Смята се, че
класическото бяло сирене е било измислено от
европейски монаси след рухването на Римската
империя [3].
В България думата „сирене“ обикновено се
използва за бялото саламурено сирене, но
всъщност сирената са хиляди видове, всяко от
тях със свои уникални характеристики, получени
в зависимост от вида мляко, технологията, мястото на производство. Общото за всички сирена
по света е, че се получават след коагулация на
белтъка, след което коагулиралата маса се отцежда от остатъчната суроватка и се подправя и
дообработва според съответната технология [4].
Към наши дни само във Великобритания можете да се открият, около 700 различни сорта
сирене, в Италия и Франция има около 400 сорта. Днес най-много сирене се произвеждат годишно в щатите - Уисконсин и Калифорния в
САЩ, които са световни лидери в производството на сирене. Лидери в потреблението на сирене на глава от населението са Гърция и Франция, а италианците са световно известни с различните си ароматни сирена [5].
Франция е страната с най-различните и ароматни сирена в света, следвана от Италия. В
страната може да се опитат над 150 местни
сирена, които са същинско изкушение не само
за кулинарите и гастрономите, но и за всички
любители на млечни произведения и храни.
Световно популярни са и различни италиански,
холандски, австрийски, немски, английски, белгийски сирена. Част от най-известните сирена в
света са: Чедър, Рокфор, Горгонзола, Гауда,
Бри, Пармезан, Камамбер, Грюер, Ементал,
Фета и други. Сирената Бри, Камамбер, Горгонзола и Рокфор са от т.нар. миризливи сирена
[5]. Те имат уникален вкус и аромат, дължащ се
на тяхната основна съставка-мухъла. Във
Франция и Италия технологията на плесенясването е доведена до съвършенство, заради вековните традиции. Тези сирена се делят на три
вида – с бяла плесен, със синя плесен и с т.
нар. „измита коричка”. Франция е една от страните, в които се произвеждат най-много сирена,
като всяка френска провинция има типични местни сирена. Рокфор е първото френско сирене,
официално защитено чрез закон. Оригиналният
продукт "Рокфор" е сирене, отлежало в естествените пещери на едноименния френски район.
Друг вид миризливо сирене е Грюер, което се

произвежда във Франция и в Швейцария. Камамбер е меко сирене с тънка бяла коричка,
което по правило се прави само в Нормандия.
Бри също е традиционно френско сирене, неговите основни характеристики са: меко сирене от
краве мляко със зрял и наситен маслен вкус.
Цветът му е светло жълт и има характерна обвивка от фина бяла плесен, която се яде, въпреки че няма характерен вкус. Самото сирене
под плесеновата обвивка е с млечно бял до
бледожълт цвят. Произхожда от областта Сене-Марн. Прави се на пити с тегло от 0,9 до 3,2 кг.
Сиренето Бри леко омеква от стайната температура и подхожда на гъби, крекери, зелени
ябълки, ягоди, круши, пъпеши, грозде и орехи.
Специфично за сирената, произведени в
Швейцария, че те са с по различна консистенция, отличаваща се при пълна зрялост с наличие на много шупли. Те се получават по време
на ферментацията, когато се отделя въглероден
диоксид. Колкото по-големи са шуплите, толкова
по-скъпо е сиренето, заради по-дългия период
на зреене. Обикновено наричаме сиренето
Ементал „швейцарско сирене”, но макар и да
произхожда от долината на река Еме близо до
Берн, то се произвежда вече и на много други
места в страната. Според историческите източници Ементал се прави от 1293 г. Този вид сирене се прави под формата на големи сплескани дискове, като задължително условие при
производството на сиренето ементал е то да се
прави ръчно.
В Италия се произвежда известното сирене
Моцарела. То е традиционно за страната и се
приготвя от биволско мляко, но днес често се
прави и от краве мляко, тъй като след втората
световна война броя на биволите в страната е
намалял значително. Този вид сирене произхожда от областта Кампания в Италия, близо до
Неапол. Моцарела е с бял цвят и винаги се прави на малки или по-големи топки, които са гладки и обикновено са в саламура. Характерно за
него е по-ниската осоленост, което го прави
отличително като продукт, подходящ за консумация от всички спазващи здравословен начин
на хранене. Маскарпоне е друг световно известен вид италианско сирене, което се ползва
задължително при приготвянето на Тирамису и
е най-мазното италианско сирене. То произлиза
от Милано и на ломбардски диалект името му
означава прясно сирене. Това е кремообразно
сирене, което се прави от сметана. Пармиджано
Реджано (пармезан) е най-известното италианско сирене. Нарича се така, защото произлиза от
региона Емилия-Романя: Парма, Реджо Емилия,
Модена, Болоня и Мантуа. Сиренето, произведено извън пределите на региона, не може да
използва запазената марка „пармезан”. То е
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твърдо, много ароматно сирене, произвеждано
от обезмаслено краве мляко. Реже се изключително трудно със специален уред подобен на
длето. Рикота е друг тип италианско сирене и
по-точно, това е италианската извара, традиционно се произвежда от овче мляко. То е влажно,
гладко сирене с мек, нежен и неутрален, дори
леко сладникав вкус. Произхожда от Италия,
където се продава опаковано или насипно с
форма на кошничка. Подхожда на типични италиански ястия, особено със зеленчуци. Горгонзолата е друг вид италианско сирене с много
стара история. Смята се, че се произвежда от
12 век. То произхожда от района на Ломбардия,
близо до Милано и се прави от студена и топла
извара, която се оформя на пити. Подходящо е
да се консумира с плодове.
Англичаните произвеждат прословутото сирене Чедар [5]. Колкото по-дълго зрее, толкова
по-остър вкус има, а и цената му е по-висока.
Това сирене произхожда от югозападна Англия.
Неговият цвят може да е от бледо жълт до наситено оранжев. То е гладко и твърдо и не бива
да се рони. На външен вид наподобява на много
твърд кашкавал без наличие на плесен.
Сиренето Фета произхожда от Гърция. Може
да бъде направено от различни видове мляко,
но в оригиналната рецепта се комбинират козе и
краве мляко.
Гаудата се произвежда в Холандия и се счита за едно от най-старите сирена. Младото сирене Гауда е меко, дори кремообразно с лек
сметанов вкус. Колкото повече зрее, толкова по

N
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

пикантен и наситен става вкусът му. Не на последно място трябва да споменем и вегетарианското сирене тофу, което се произвежда от соево мляко и не е производно от животински млечен продукт.
В България са разпространени 2 основни
местни вида сирене – бяло саламурено и жълто
сирене – кашкавал, които са запазена марка на
родното млечно производство и преработване.
Към родните млечни специалитети спадат изварата, крема сиренето и сирене тип Дунавия,
известно с високата си масленост и мека консистенция. Бялото саламурено сиренето се получава при втвърдяване на млякото по специална технология. В общи линии процесът
включва първо предварително загрято мляко,
което се охлажда и заквасва с помощта на мая
за сирене и сирищен ензим. Следваща стъпка е
да се прецеди, след което се оставя да зрее за
минимум 45 дни, осолява се и се опакова в кутии, съдържащи саламура. Сирената се диференцират в зависимост от използваното мляко,
като биват краве, овче, козе, биволско или смесено, което се приготвя от 2 вида мляко и има
различни хранителни характеристики.
В Швеция се произвежда уникално сирене от
лосове, чиято цена на килограм достига до
$1000. Най-скъпото сирене на световния пазар
е от магарешко мляко. Цената му надхвърля
1000 евро за кг, защото за направата на само 1
килограм, са нужни 25 литра магарешко мляко,
което се добива от една магарица в продължение на две години.

Табл. 1. Десетте най-големи производители на млечни продукти в света за 2013 г.
Корпорация (Компания, произСтрана на проОбем на преработено
Приходи
веждаща млечни продукти)
изход
мляко в милиона тона
млрд. долара
Fonterra
Нова Зеландия
21,6
16,4
DFA
САЩ
17,1
13,0
Lactalis
Франция
15,0
16,9
Nestle
Швейцария
14,9
19,1
Dean Foods
САЩ
12,0
13,1
Arla Foods
Дания-Швеция
12,0
12,0
Friesland Campina
Холандия
10,1
13,4
Danone
Франция
8,2
15,6
Kraft Foods
САЩ
7,8
7,5
DMK
Германия
6,9
6,4

Източник:по Германски научноизследователски център IFCN. 2013. [http://agronet.bg/].

Най-големият производител на млечни продукти в света е новозеландската компания
Fonterra, която преработва 21,6 милиона тона
годишно. Тя е най-големият млекопреработвател на световния пазар за 2012 и 2013 година.
Новозеландският млечен гигант Fonterra е създаден през 2001 година. Добре известни марки
са: Anchor (масло и мляко), Mainland (сирена),
Tip Top (сладолед), кисело мляко Yoghurt-2-Go,

Calciyum, De Winkel, Fresh and Fruity, Metchnikoff
и други марки.
Второ място заема фермерският съюз на
млекопроизводителите в Америка (Dairy Farmers
of America). Неговият резултат е 17,1 милиона
тона мляко. DFA е най-големият млечен съюз в
Съединените щати. Кооперативът обединява
около 15 хиляди фермери от 48 американски
щата. Основни марки: Borden Cheese (кашкавал), Cache Valley Cheese (кашкавал), Kemps и
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Guida's Dairy (мляко), Keller's Creamery Butter
(масло).
В челната тройка е и френската компания
Lactalis (Parmalat), най-големият производител в
Европа на млечни продукти и сирена, през 20122013г. , компанията е преработила 15 милиона
тона мляко. Международният френски концерн
за млечни продукти е основан през 1933 година
от семейство Бение. Централата е базирана във
Франция, в град Лавал. Присъства в 148 страни,
водеща компания за производство на сирене в
Европа. Основни марки: ТМ President (мляко и
масло), Galbani (сирене), Sorrento (сирене),
Precious (сирене).
Четвърта в класацията през 2013 г. е добре
познатата на Европейския и български пазар
компания - Nestle (Швейцария). Обем на преработено мляко на компанията достига 14,9 млн.
тона, а нейните приходи са най-високи от всички
анализирани 10 корпорации (19,1 млрд. долара). Това се дължи на производството и на други производни млечни продукти, като млечни
шоколади, десерти и бонбони; Швейцарската
компания Nestle е най-голямата компания в света за хранителни продукти. Тя е основана от
химика и фармацевт Анри Нестле през 1866
година. Основните марки млечни продукти:
Nestlé, Nido, Nespray, Ninho, Carnation, Milkmai и
др.
Петото място се заема от Dean Foods (САЩ)
с обем на преработено мляко - 12 милиона тона
и годишни приходи от 13,1 млрд. долара. Голямата млечна компания е основана през 1925 г. в
Тексас. Тя е холдингово дружество и има около
100 завода в САЩ и Европа. Марките са: Dean's
Dairy (мляко), Meadow Gold (мляко), Trumoo
(мляко) и др.
Шестата позиция е за Arla Foods (ДанияШвеция), обем на преработено от нея мляко - 12
милиона тона, а нейните приходи са 12 милиарда долара. Arla Foods е сравнително нова корпорация за световния пазар. Тя е създадена
през април 2000 г. от сливането на шведската
млечни кооперация Arla и датската млечна компания MD Foods. Трите основни марки на фирмата са: Arla (мляко), Lurpak (масло) и Castello
(сирене).
Седмото място се заема от Friesland Campina
(Холандия), обем на преработеното от нея мляко е 10,1 милиона тона. Корпорацията е производител на: Friesche Vlag (мляко), Chocomel
(мляко), Fristi (мляко), Campina (кисело мляко),
Optiwell (кисело мляко).
Осма в класацията на научноизследователски център IFCN в Германия е Danone (Франция).
Корпорация добре позната в България и по целия свят. Френската компания е основана през
1919 година. Основни направления на дейност-

та са - млечни продукти, бебешки храни и минерална вода. Обемът на преработеното от нея
мляко е 8,2 милиона тона, а приходите й (15,6
млрд. долара) се подреждат на четвърто място
след тези на - Nestle, Lactalis, Fonterra. Това се
дължи на голямото асортиментово разнообразие, което компанията предлага на европейския
и световен пазар. Млечните продукти на корпорацията се предлагат под такива известни марки като Danone, Activia, Actimel, Danissimo и други.
Последните две места се оспорват от Kraft
Foods (САЩ) и DMK (Германия), но все пак Kraft
Foods, изпреварва със значителен обем на преработеното мляко – с цели 900 000 тона. Приходите на корпорацията също са по-високи от тези
на DMK – 1.1 млрд. долара. Kraft Foods е основана през 1903 г. от Джеймс Крафт. Корпорацията произвежда и продава своите продукти в
155 страни по целия свят. Основните марки в
млечния сегмент са: Kraft (сирене), Philadelphia
(млечни продукти). Тя е добре позната и на българския пазар, като нейните продукти са с повисоки вкусови стойности и завишени цени, и
попадат в потребителската кошница на луксозните хранителни продукти.
Последна в класацията е DMK (Германия), но
тя е най-големият млечен холдинг в Германия.
Тя е единственият производител на млечни
продукти в класацията, който има два собствени
изследователски центрове. Трите основни марки на компанията са: MILRAM (мляко и масло),
Osterland (мляко, десерти), Racensberger (мляко,
десерти). Продуктите и се отличават с много
високо качество и са широко популярни на европейския пазар, но не и в България.
През 2013 г. растежът на цените на млечни
продукти на световния пазар е реален. Основната причина за тази тенденция е намаляване
на темповете на растеж на производството на
млечни суровини. Тази тенденция се допълва и
от наводнението в Австралия, което причини
огромни щети на млечния отрасъл в Европа и
ЕС. Някои региони на Австралия са пострадали
не само от наводняването на площите, но също
и от загубата на животни, даващи мляко. Този
фактор, допринася за растеж на цените на млякото, а от там на различните видове сирена,
произвеждани от него [6]. Първо, като резултат
на увеличение на себестойността на стоките
(разходи за допълнително хранене, обновяване
на стадата, др.) и на второ място, от намаляване производството на мляко, поради по-малкия
брой млекодаващи животни.
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цията е с Новозеландски произход и е следвана
от DFA – САЩ. Миналогодишното производство
на сирене в Съединените щати и намаляването
на износа на този вид продукция води до увеличение на запасите от тази стока в Америка. Това
допринася и до намаляване на цената на сиренето в САЩ с 6,5% до 3627 USD/тон.
Най-големите вносители на стоката сирене в
края 2013 г. и началото на 2014г. в световен
план са Мексико, Канада и Япония, което създава благоприятни условия за страните производителки на сирене в ЕС, а също и за САЩ.

Изводи
Най-големият производител на мляко в света
към 2012 г. е Европейският съюз - 140 млн. тона, следвани от САЩ - 90,6 милиона тона.
През цялата 2013 г., млеконадоят в ЕС е понисък от 2012 и 2011 г., в резултат на това производството на млечни продукти в ЕС намалява,
с изключение на сиренето. Търсенето на този
млечен продукт е приоритетно за Европа, това
обяснява и неговото по-голямо производство на
стария континент, на това също се дължи и намаляването на износ на сирене от САЩ за ЕС
през 2013 г.
В момента цената на сиренето в ЕС е 4350 4550 USD/т (с 1,64% по-висока в сравнение с
последния месец). В региона на Западна Европа
се наблюдава спад в складовите наличности на
производителите. Поради споменатите тенденции, цените през 2014 година ще продължат да
се покачват и очевидно ще бъдат по-високи в
сравнение с миналата година.
Търсенето на сирене на световния пазар за
износ продължава да бъде на същото високо
ниво. Докато на вътрешния европейски пазар
интересът на купувачите е нисък.
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Заключение
Най-голям производител на млечни продукти
в световен аспект за 2013 г. е Fonterra, корпора-

PRODUCTION OF DIFFERENT TYPES OF CHEESE IN THE EU AND THE WORLD
MORE SUSTAINABLE DAIRY PRODUCTS OVER THE YEARS
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Milk product include milk drinks (fresh milk, kefir, milk shakes, sweetened milk and others), yogurt, butter, milk powder, soft and hard cheeses, cottage cheese and others. These products are made by fermenting either whole milk or fat
free milk. The cheeses are fundamental milk product used throughout the world. The cheeses differ from one another by
the milk from which they are produced, mostly cow milk but also milk from sheep, goat and others. The Cheeses also
differ by their maturity, salt content and designation. This article focuses on the 10 biggest cheese producers in the
world, the most popular cheeses, their characteristics and use. The article contains analysis of the European market for
milk products and cheeses during the last three years and the trends in their consumption.
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ДОХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА С РАЗЛИЧНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОСП НА ЕС
Стела Тодорова
Аграрен университет, Пловдив
Резюме
Присъединяването на България към ЕС повлия по различен начин на доходите на земеделските стопанства.
От резултатите от проведената анкета се вижда една негативна тенденция в доходите на земеделските стопанства. Като основна причина за това се извежда високата конкуренция на Общия пазар на ЕС, за която българските стопанства не са подготвени. За нас представлява интерес да установим връзката между специализацията на
стопанството и посоката на изменение на доходите му след присъединяването на България към ЕС. Обект на
изследване са стопанства със зърнена и със зеленчукопроизводствена специализация в Пловдивска област. За
обработка на емпиричните данни са избрани хи-квадрат анализа, дисперсионният анализ и корелационният
анализ, които се оказаха едни от най-подходящите статистически методи за потвърждаване или отричане на
изследователските хипотези и за достигане на целите на разработката.
Ключови думи: доходи, земеделски стопанства, специализация, ОСП, ЕС.
Key words: income, farms, specialization, CAP, EU.
JEL: Q18.

H0: Няма съществена връзка между производствената специализация на стопанството и
изменението на доходите му.
Н1: Има съществена връзка между производствената специализация на стопанството и изменението на доходите му.
Резултатите от разпределението на отговорите на анкетираните стопанства показват
следната тенденция: след присъединяването на
страната към ЕС доходите на стопанствата,
занимаващи се със зърнопроизводство се увеличават, а на тези ангажирани в зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството намаляват.
Използвайки хи-квадрат анализа, са изчислени статистическите величини, които показват
силата на връзката между производствената
специализация на стопанството и изменението
на доходите му. Изчислената емпирична характеристика е 20,876. За определянето на теоретичната величина е избрана допустима грешка
α=0,05 и степени на свобода f=8. При тези стойности би трябвало да се потвърди алтернативната
хипотеза,
защото
Χ2теор.<Χ2емп.,
15,51<20,876. Но тъй като едно от условията на
хи-квадрат анализа не е изпълнено (в част от
клетките има очаквани стойности по-малки от 5),
би трябвало да се отнасяме скептично към получения резултат. За това определяме и коефициента на Крамер. В случая неговата стойност е
0,401. Приемаме, че между производствената
специализация на стопанството и изменението
на доходите му съществува връзка.
За да се установи изменението на общите
приходи на стопанствата в периода след присъединяването на България към ЕС и влиянието

Увод
Присъединяването на България към Европейския съюз разкри нови перспективи пред
земеделските стопанства у нас. Същевременно
новата среда, в която трябва да функционират
тези стопанства – Общата селскостопанска политика, поставя пред тях редица предизвикателства, неизвестности и проблеми, свързани с
развитието им. Основната цел на настоящето
изследване е да се анализира и оцени състоянието и проблемите на земеделските стопанства в Пловдивска област по отношение на получаваните доходи и най-вече между стопанствата
със зърнена и зеленчукопроизводствена специализация. Освен на субективни, изборът на района на изследване се основава и на обективни
причини, които правят това решение не само
целесъобразно, но и приложимо. Обект на изследване са 44 земеделски стопанства с различна специализация.
Установяване на връзката между специализацията на стопанството и посоката на изменение на доходите му
За нас представлява интерес да установим
връзката между специализацията на стопанството и посоката на изменение на доходите му
след присъединяването на България към ЕС. По
този начин ако има връзка между специализацията и доходите на стопанството ще могат да
се определят онези производства, в които земеделските стопанства могат да бъдат конкурентноспособни на европейския пазар. В тази връзка
построяваме следните хипотези:
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на основни фактори върху тях, в зависимост от
производствената им специализация, се използва многофакторния регресионен анализ. За
целта е изграден модел, който с помощта на
Excel е тестван при зърнопроизводството и

прозводството на зеленчуци. В табл. 1 и 2 са
представени резултатите от прилагането на
модела за определяне на общите приходи на
стопанствата със зърнена и зеленчукова специализация.

Табл. 1. Модел за определяне на общите приходи от зърнопроизводството
Коефициенти Стандартна грешка
t Stat
P-value
Константа
53 128,299
64 533,864
0,823
0,414
ИЗП
7,862
0
46,945
5,971
Брой заети
0,626
0,534
858,564
1 371,895
Текущи разходи
4,77
0
0,484
0,101
ДМА
-2,517
0,015
-0,236
0,094
Възраст на мениджъра
-1,57
0,122
-2 175,573
1 386,145
Стаж на мениджъра
1,635
0,108
3 729,285
2 281,121
Д-2009
2,785
0,007
51 546,627
18 510,148
R2 =0,99; F=1777,51
Табл. 2. Модел за определяне на общите приходи от зеленчукопроизводството
Коефициенти Стандартна грешка
t Stat
P-value
Константа
5 918,06
4 406,98
1,34
0,19
ИЗП
-18,17
75,9
-0,24
0,81
Брой заети
-332,64
461,2
-0,72
0,48
Текущи разходи
4,93
0
1,18
0,24
ДМА
0,03
0,1
0,34
0,74
Възраст на мениджъра
-80,69
105,66
-0,76
0,45
Стаж на мениджъра
141,43
120,73
1,17
0,25
Д-2009
-2 403,33
1 204,81
-1,99
0,05
R2=0,97; F=157,86

В първия случай статистически значими се
явяват коефициентите пред факторите използвана земеделска площ, производствените разходи, ДМА и периода от време. Най- голямо
влияние върху общите приходи на стопанствата
със зърнена специализация оказва периода от
време. Средно за 3 години приходите на стопанствата се увеличават с 51 546,63 лв. Положително влияние оказва и стажът на мениджъра.
От табл. 2 се вижда, че единствено коефициентът пред фактора текущи разходи е статистически значим. Увеличаването им с единица води
до увеличаване на общите приходи на тези стопанства с 1,18 лв. Негативно влияние върху
общите приходи оказва фактора време. Средно
за периода 2007-2009 г. общите приходи на стопанствата са намалели с 2 403,33 лв. Това показва едно негативно влияние на прилаганата
политика през този период.
Тъй като използвания модел не е достатъчен
да се оцени напълно влиянието на ОСП върху
земеделските стопанства с различна специализация, е използвана Матрицата за анализ на
политики (МАП) при две основни култури – пшеница и домати.
През 2007 г. производителите на пшеница
реализират приходи по пазарни цени в размер

от 232 лв. или с 16 лв. по-високи от същите,
взети по социални цени. Това означава, че се
наблюдава минимална подкрепа за производителите. В същото време разходите за търгуеми
суровини и материали по пазарни цени средно
за тон пшеница са с 12 лв. по-ниски от взетите
по социални цени, а тези за вътрешни ресурси
по пазарни цени са по-ниски със 7 лв. Това означава, че производителите на пшеница са облагодетелствани и при закупуването на основните ресурси. Комплексното взаимодействие на
получените приходи и направени разходи за
търгуеми и собствени ресурси определят поголяма печалба от един тон зърно по пазарни
цени. Общият трансфер е положителен за производителите на пшеница и се равнява на 36 лв.
за един тон. Ситуацията през 2008 и 2009 г. е
аналогична на тази през 2007 г. Общият трансфер е положителен за производителите на
пшеница и се равнява на 46 лв. за един тон
(табл. 3).
За по-пълно определяне на влиянието на
ОСП върху земеделските стопанства, специализирани в производството на пшеница в табл. 4
са представени основните показатели, определящи влиянието на прилаганата политика.
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Табл. 3. Матрица за анализ на политиките при пшеница (т)
Разходи за търгуеми
Разходи за вътрешПоказатели
Приходи
суровини и материали
ни ресурси
2007
Пазарни цени
232
176
48
Социални цени
216
188
55
Трансфери
16
-12
-7
2008
Пазарни цени
246
184
50
Социални цени
223
198
57
Трансфери
23
-14
-6
2009
Пазарни цени
273
202
56
Социални цени
232
204
59
Трансфери
41
-2
-3

Печалба
9
-27
36
11
-32
43
15
-31
46

Източник: Eurostat, Faostat и собствени изчисления.

Табл. 4. Оценка на равнището на подкрепа при
производството на пшеница
Показатели
2007
2008
2009
Номинален коефициент на
1,076
1,103
1,177
защита (NPC)
Ефективен коефициент на
2,005
2,491
2,536
защита (EPC)
Коефициент на изразходвани вътрешни ресурси
1,695
2,029
2,000
(DRC)

ца. За измерване на сравнителните предимства
се използва коефициентът на използвани вътрешни ресурси. При производството на пшеница
за периода 2007-2009 г. той е със стойности от
1,695 през 2007 г. и 2 през 2009 г., което определя използването на вътрешните ресурси като
неефективно. Една от основните причини за
това е сравнително малките размери на стопанствата и невъзможността за максимално натоварване на наличната техника. Матрица за анализ на политиките е разработена и за доматите
(табл. 5). Комплексното взаимодействие на получените приходи и направени разходи за търгуеми и собствени ресурси определят по-голяма
печалба от един тон домати по социални цени.
Общият трансфер е отрицателен за производителите на домати и се равнява на 62 лв. за
един тон. От тук може да се направи извода, че
прилаганата ОСП оказва негативно влияние
върху производството на домати.

В изследвания период номиналният коефициент на защита нараства от 1,076 през 2007 г.
до 1,177 през 2009 г., което потвърждава твърдението, че прилаганата селскостопанска политика оказва положително влияние върху производството на пшеница. Ефективният коефициент на защита също нараства като стойността
му през 2009 г. показва, че добавената стойност
по пазарни цени е 2,54 пъти по-висока от тази
по-социални цени, което потвърждава положителните стимули за производителите на пшени-

Пазарни цени
Социални цени
Трансфери
Пазарни цени
Социални цени
Трансфери
Пазарни цени
Пазарни цени
Трансфери

Табл. 5. Матрица за анализ на политиките при домати (т)
Разходи за търгуеми
Разходи за вътрешПриходи
суровини и материали
ни ресурси
2007
814
179
349
720
131
357
94
49
-8
2008
794
187
358
704
128
341
91
59
17
2009
662
156
298
809
147
392
-147
9
-94

Печалба
286
232
54
250
235
15
208
270
-62

Източник: Eurostat, Faostat, Агенция „Митници“ и собствени изчисления.

За пълно определяне на влиянието на ОСП
върху земеделските стопанства, специализирани в производството на зеленчуци (в случая
домати) са представени и основните показате-

ли, определящи влиянието на прилаганата политика. Стойностите на номиналния коефициент
на защита значително намаляват и през 2009 г.
достигат до стойности от 0,818, което означава,
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че прилагането на ОСП в България оказва отрицателно влияние върху производството на домати. Ефективният коефициент на защита в
конкретния случай показва, че добавената стойност по пазарни цени е едва 76,41% от тази посоциални цени през същата 2009 г., което потвърждава негативното влияние на прилаганата
политика. Коефициентът на изразходвани вътрешни ресурси е със стойности от 0,59 до 0,450,
което говори за едни сравнително добри конкурентни възможности при производството на
домати (табл. 6).

Подпомагането на селското стопанство по този
начин постепенно премина от защитни цени към
директни плащания. За да могат стопаните въпреки това да оцелеят, те получават едно изравняване на този конкурентен недостатък. И така
установяваме, че най-големите суми се насочват към най-големите стопанства, които наймалко страдат от тези проблеми. Друг съществен недостатък на схемата за субсидиране „директни плащания на единица площ” е, че води
до противопоставяне на различните производства, без да се взема под внимание конкретния
подотрасъл. При този начин на субсидиране
90% от европейските пари са насочени към екстензивните култури, а не се стимулират интензивните.

Табл. 6. Оценка на равнището на подкрепа при
производството на домати
Показатели
2007
2008
2009
Номинален коефициент на
1,131
1,129
0,818
защита (NPC)
Ефективен коефициент на
1,078
1,054
0,764
защита (EPC)
Коефициент на изразходвани вътрешни ресурси
0,592
0,621
0,450
(DRC)
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Заключение
Изводът, който може да се направи от приложения анализ е, че ОСП оказва различно
влияние върху доходите на земеделските стопанства, в зависимост от тяхната производствена специализация. Установява се, че тя оказва
положително влияние върху зърнопроизводството и негативно върху зеленчукопроизводството. Необходимо е разрешаване на проблемите,
които създават „директните плащания на единица площ“.
Ако погледнем в бъдещето на директните
плащания и ако говорим за аграрната реформа
през изминалия период, може да откроим два
аспекта. Първо – можем ли да постигнем поставените цели със сегашната концепция? И второ
– поставя се въпросът дали тази концепция е
правилна и справедлива. И на двата въпроса
бихме могли да отговорим с „не”. Първо – директните плащания не изпълняват целите си.

INCOME OF BULGARIAN FARMS WITH DIFFERENT SPECIALIZATION IN THE
CONDITIONS OF EU CAP
Stela Todorova
University of Agriculture, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
Bulgaria's accession to the EU affected differently on farm incomes. From the results of the survey shows a negative
trend in farm incomes. 47.69% of the owners of the farm said that after 2007 their income significantly reduced. The main
reason for this appears high competition in the EU market, which Bulgarian farms are not prepared. The main reason for
this appears high competition in the EU market, which Bulgarian farms are not prepared. About 35.38 percent of their
income holdings remain unchanged and only 16.93% income increase. We are interested to establish a link between the
specialization of the holding and direction of change of his income after the accession of Bulgaria to the EU. Object of
study are holdings with grain and vegetable specialization in Plovdiv region.
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