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Резюме
Целта на доклада е да се разкрие същността на зелената икономика като политически подход, съдействащ
за решаването на проблемите със забавянето на икономическия растеж и загубата на работни места, както и
продължаващото влошаване на качеството на околна среда и деградацията на екосистемите. На тази основа зелената икономика се разглежда като подход за постигане на устойчиво развитие. Концепцията за зелена икономика се представя като съвместима с по-широката и по-стари концепция за устойчиво развитие.
Ключови думи: зелена икономика, устойчиво развитие, зелен растеж, конкурентноспособна икономика.
Key words: green economy, sustainable development, green growth, competitive economy.
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ческа и финансова криза от 2008 г. подтикна правителствата на много страни по света да започнат разговори и стъпки за формулиране на така
наречената Global Green New Deal (GGND) – Глобална нова зелена сделка. Програмата на ООН
за околната среда (UNEP) през 2009 представи
доклад, засягащ тази тема, в който прилагането
на принципите на зелената икономика се разглежда като дългосрочна стратегия подпомагаща
националните икономики да излязат от икономическата криза. Зелената икономика се предлага
като политически подход, съдействащ за решаването на проблемите със забавянето на икономическия растеж и загубата на работни места,
както и продължаващото влошаване на качеството на околна среда и деградацията на екосистемите.
Global Green New Deal предлага постигането на три конкретни цели:
1) икономическо възстановяване;
2) намаляване на бедността;
3) намаляване на въглеродните емисии
и влошаването на екосистемите.
В доклада е представена рамка на програмите за зелени стимули и са очертани подкрепящите я вътрешни и международни политики,
включително и нужната подкрепа за най-слабо
развитите страни. Зелената икономика се превърна в един от стълбовете на големите европейски и международни стратегии и може да се
разглежда като подход, водещ до постигането на
структурна трансформация на икономиката.
Различните международни организации фокусират своето внимание върху отделни черти на
зелената икономика. Техните определения отразяват изпълнението на следните три цели:
подобряване на ефективността на използването на ресурсите;
осигуряване устойчивостта на екосистемите, като се опазва околната среда и
потоците от екосистемни услуги;

Увод
Идеята за екологосъобразна, конкурентоспособна, зелена икономика като принос към устойчивото развитие и ефективно използване на
ресурсите е част от мерките на ЕС за постигане
целите на стратегията. Европейският съюз се
стреми да интегрира целите на стратегията за устойчиво развитие във всички свои политики.
През 2006 г. ЕС обнови стратегията си за устойчиво развитие, а през 2009 г. беше лансиран пакетът от мерки в областта на енергетиката и климата, съобразно Стратегията Европа 2020, а
една от основните теми на Конференцията
„Рио+20“ The future we want (UN, 2012) през
2012 г. беше „Екологичната икономика в контекста на устойчивото развитие и премахването на
бедността“. През 2011 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и
Програмата на ООН за околната среда изготвиха
обстойни доклади относно зелената икономика.
Целта на доклада е да се разкрие същността на
зелената икономика като политически подход,
съдействащ за решаването на проблемите със
забавянето на икономическия растеж и загубата
на работни места, както и продължаващото влошаване на качеството на околна среда и деградацията на екосистемите. На тази основа зелената икономика се разглежда като подход за постигане на устойчиво развитие
1. Същност на зелената икономика
Терминът "зелената икономика" е въведен
за първи път от Д. Пиърс през 1989 г. в книгата
му ”План за зелена икономика”, в която се формулират характеристиките и принципите на концепцията за устойчиво развитие. Принос за разкриването на същностните характеристики на зелената икономика имат Алан Камерън, Едуард
Барбие, Кевин Данахър. Световната икономи-
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повишаване на социалната справедливост като се подобрява благосъстоянието на хората и справедливо споделяне
на тежестта в обществото.
Международните организации поставят различни акценти върху тези три цели. Например
Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР) се фокусира върху ефективността при използването на ресурсите. Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и на Програмата за околна среда на ООН (UNEP) насочват
своето внимание към включване на екологично
чувствителни подходи в стратегиите за развитие.
Световната банка, Европейската агенция за екология и Програмата на ООН за околна среда приоритетно разглеждат природните системи и поспециално спазването на определени ресурсни
ограничения и зачитането на планетарните граници. Социалното измерение на зелената икономика играе голяма роля в дефинициите на
ПРООН, UNEP и Световната банка. "Зелен растеж" е термин, който често се използва като синоним на „зелена икономика”.
Някои от определенията на „зелена икономика” формулирани от различни международни
организации са представени по-долу:
Европейската агенция по околна среда
определя: "Зелената икономика е тази,
в която политиките и иновациите позволяват на обществото да използва ефективно ресурсите, да подобрява човешкото благосъстояние чрез подход на
приобщаване, като същевременно се
опазват природните системи, които поддържат
живота
на
земята"
(http://www.eea.europa.eu/themes/econo
my/about-green-economy
and
EEA,
2012).
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие счита: "зелен
растеж означава стимулиране на икономическия растеж и развитие, като същевременно се гарантира, че природните активи продължават да осигуряват
ресурси и екологични услуги, от които
нашето благополучие зависи. За да се
направи това, трябва да се стимулират
инвестиции и иновации, която ще водят
до устойчив растеж и ще разкрият нови
икономически възможности." Изтъква
се, че екологизирането пътя на растежа
на една икономика зависи от политиката и институционалната среда, степента на развитие, наличните ресурси и
конкретните точки на натиск върху околната среда. Това означава, че няма универсално решение. Въпреки това, иновациите имат ключова роля, тъй като те
могат да намалят физическото изчерпване на природния капитал. Съществуващите производствени технологии и
поведението на потребителите може да

-

-

-
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се очаква да водят до положителни резултати до определен момент,след което изчерпването на природния капитал
оказва отрицателно влияние върху общия растеж. Именно иновациите спомагат за разширяването на тази граница.
(http://www.oecd.org/greengrowth/480123
45.pdf).
Програмата на ООН за развитие
/ПРООН/ дефинира: "...нови центрове
на растеж, които потенциално могат да
допринесат за икономическото възстановяване, създаването на почтени работни места и намаляване на заплахата
от недостиг на храна, вода, енергия,
екосистемни и климатични кризи, които
имат несъразмерно въздействие върху
бедните"
(http://content.undp.org/go/newsroom
/2009/june/green-economy-atransformation-to-address-multiplerises.en).
Според Програмата на ООН за околната среда (UNEP): "... зелена икономика е тази, която подобрява човешкото
благосъстояние и социалната справедливост, като значително намалява рисковете за околната среда и екологичните липси. В най-простия си вид, зелената икономика може да се разглежда
като икономика, която е нисковъглеродна, ефективно използва ресурсите и
социалното включване. На практика, зелена икономика е тази, чийто ръст в доходите и заетостта се задвижва от публични и частни инвестиции, които намаляват въглеродните емисии и замърсяването, подобряват енергийната и ресурсната ефективност, както и предотвратява загубата на биологично разнообразие
и
екосистемни
услуги
"(www.unep.org / greeneconomy). Подчертава се, че се очаква прилагането на
принципите на зелената икономика да
доведе до три вида резултати: (1) нови
източници на доходи и работни места;
(2) нисковъглеродни емисии, намаляване използването на ресурси и намалено производство на отпадъци и замърсяване; и (3) по-широки обществени
цели за устойчиво развитие, социална
справедливост и намаляване на бедността.
Световната банка определя: "... зелен
растеж - това е, ръст, който е ефективен
в използването на природните ресурси,
свежда до минимум замърсяването и
екологично въздействие, устойчив е,
тъй като взема под внимание природните бедствия и ролята на управлението на околната среда и природния капитал за тяхното предотвратяване. И
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този растеж трябва да бъде приобщаващ.”
(http://siteresources.worldbank.org/EXTS
DNET/Resources/Inclusive_Green_Growt
h_May_ 2012.pdf).
Европейската агенция по екология в
„Доклад за екологичните показатели
2012” интерпретира "зелената икономика" по подобен начин, като се набляга
на необходимостта от управление на
множеството взаимодействия между
икономическите, екологичните и социалните системи. Анализът се фокусира
по-специално върху два основни аспекта на това управление: на целта едновременно да се повишава ефективността на ресурсите и опазването на
природния капитал и устойчивостта на
екосистемите.
Други автори (Данахър) считат, че зелената
икономика е екологично устойчива, тъй като
взема под внимание ограничеността на ресурсите и лимитираните им възможности за самовъзстановяване, както се признава зависимостта
на икономическото развитие от природния капитал. Зелената икономика е и социално справедлива, тъй като цели създаване на достъп до ресурсите на всички хората, подобряване на човешкото благосъстояние на всички слоеве от обществото и осигуряване на възможности за личностно и социално развитие. Тя е и свързана
дълбоко с местните условия, традиции и общности, тъй като доброто им познаване и отчитане
на техните особености е предпоставка за устойчивост и справедливост. Зелената икономика се
разглежда като глобална съвкупност от отделни
общности, които отговарят на нуждите на своите
граждани чрез отговорно, местно производство и
размяна на стоки и услуги.
Международната търговска палата /ICC/
през 2011 г. определя 10 условия за преход към
зелена икономика, които дефинират и нейните
същностни черти. Нужни са инвестиции в социалната, икономическата и екологичната област.
Социалните иновации позволяват да се повиши
информираността за световните икономически,
екологични и социални предизвикателства, както
и да се разкрият нови възможности. За успеха на
социалните иновации и за практическото въвеждане на зелената икономика от първостепенно
значение са подходящото образование и умения.
Работните места, които се създават трябва да са
достойни и дейността да е почтена. Иновациите
в екологичната област е целесъобразно да повишават ефективността от използване на ресурсите. Иновациите в икономическата област водят
до създаването на отворени и конкурентни пазари, до подобряване на отчетността и създаването на подходящи индикатори за измерване на
прогреса, до подкрепа на иновациите както в частната, така и в обществената сфера. Иновациите

в трите области позволяват да се интегрират екологичната, социалната и икономическата политики, да се подобри качеството на управлението
и да се разширят партньорските взаимоотношения между различните участници.
Групата за екологично управление към ООН
/UNEMG/ през 2011 г. формулира пет характеристики на зелената икономика, които позволяват тя да се нарече балансирана и приобщаваща. Според тях е нужно зелената икономика да
поддържа растежа и намалява емисиите, като
същевременно се насърчава създаването на работни места и развитието на дейности, където с
предимство са наемани бедните. Зелената икономика генерира достатъчни количества публични приходи, за да се насърчават инвестициите осигуряващи услуги за социална защита и
позволяващи равнопоставен достъп на бедните
до благата. Тя трябва да опазва биоразнообразието и екосистемните услуги, като същевременно се стреми да осигурява по устойчив начин
прехраната на бедните, които са пряко зависими
от природните ресурси. Зелената икономика
цели да подобрява енергийната ефективност и
ефективното използване на ресурсите в икономиката, включително чрез осигуряването на равнопоставен достъп до енергия на слабо платежоспособното население и насърчаване на
ефективното използване на тези енергоизточници. Тя следва да осигури устойчивост на околната среда към рисковете от природни катаклизми чрез развитие на адаптивни стратегии.
Според нас част от международните организации /ООН чрез Глобален панел за устойчивост,
Програма на ООН за околната среда/ най-добре
разкриват същността на зелената икономика,
като я определят като потенциален двигател за
устойчиво развитие и стимулатор на икономическия растеж, необходим за премахване на бедността. Тя осигурява цялостен подход към устойчивото развитие като отчита нуждите и особеностите на всяка общност чрез осигуряване на социална защита и стабилно развитие. Може да се
приеме като модел за дългосрочно развитие,
който позволява да се преодолеят кризите. Изисква прилагането на измерители на прогреса, различни от брутния вътрешен продукт, тъй като изпраща точни ценови сигнали за направените социални и екологични разходи и налага строга отчетност позволяваща точно отчитане на финансовите резултати, насърчава заетостта, зеления
бизнес и разкриването на зелени работни места.
Нейна същностна черта са наличието на иновации във всички сфери, сътрудничество между институциите и всички заинтересовани страни, използването на енергия от нисковъглеродни и възобновяеми източници и постигането на висока
ефективност при използването на ресурсите.
Цели се подобряване качеството на екосистемите и природните ресурси, опазване на биоразнообразието чрез усъвършенстване методите за
управление на околната среда.
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се подобрява качеството на околната среда и социалното приобщаване. За постигането на тази
цел е много важно да се създадат условия публичните и частни инвестиции да включват екологични и социални критерии. Тъй като икономическият растеж и инвестициите все по-малко зависят от унищожаването на екологични активи и водят до влошаване качеството на околната среда,
това позволява и развиващите се и развитите
страни да постигнат по-устойчиво икономическо
развитие.
Концепцията за зелена икономика обогатява концепцията за устойчиво развитие. Преобладаващата част от изследователите приемат,
че постигането на устойчивост е възможно само
при правилно и стабилно икономическо развитие. Всъщност, зелената икономика, в контекста
на премахването на бедността и устойчиво развитие бе една от двете основни теми на срещата
на високо равнище Рио 2012.
На оперативно ниво, зелената икономика се
разглежда като икономика, чийто растеж на доходите и заетостта се задвижва от инвестиции,
които:
Намаляват въглеродните емисии и замърсяването;
Подобряват енергийната и ресурсната
ефективност;
Предотвратяват загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги.
Те включват инвестиции в човешкия и социален капитал, признаване важността на постигане високо ниво на човешко благосъстояние и
социална справедливост вследствие ръста на
доходите и заетостта. Целите на зелената икономика е нужно да са в съответствие с целите на
концепцията за устойчиво развитие като се набляга на важността на разкриването на рисковете
и ограниченията с които хората се сблъскват по
пътя на своето икономическо развитие. Възприемайки устойчивото развитие като крайна цел, зелената икономика може да се разглежда като начин да се разкрият пътища за постигане на целите на устойчивото развитие, които са ориентирани към действия и прилагат подход основан на
солиден икономически анализ на настоящите
тенденции, рискове и възможности, на прилагане
на добрите национални и международни практики.
Концепцията за зелена икономика, следва
да се разглежда като съвместима с по-широката
и по-стари концепция за устойчиво развитие.
Специфичните особености на по-широката концепция са нейния холистичен характер, тъй като
тя обхваща трите стълба на развитие - икономически, социален и екологичен - и акцента, който
се поставя върху равнопоставеността между поколенията. Това е отразено в дефиниция на зелената икономика формулирана от Програмата
за околна среда на ООН, че това е икономика,
„която подобрява благосъстоянието на човека и

2. Характерни черти на зелената икономика в
контекста на концепцията за устойчиво развитие
На основата на горните определения може
да се направи извода, че зелената икономика е
подход за постигане на устойчиво развитие. Тя
изисква избягване на модели за растеж, свързани с прилагането на много ресурси, изисква
прилагане на устойчиви модели на потребление
и производство и реинвестиране на получената
добавена стойност в богатите на ресурси развиващи се страни. В контекста на този подход е
увеличаването размера на потреблението на ресурси в развитите страни, въпреки че производството им е все по-малко ресурсоемко, което
предполага по-скоро изместване на въздействието върху околната среда върху други държави
посредством каналите на международната търговия. В същото време, интензивността на потреблението и производството на ресурси в развиващите се страни може да се повиши поради
процеса на индустриализация. Тези тенденции
влияят негативно на изчерпването на ресурсите
и опазването на околната среда.
От тази гледна точка зелената икономика
изисква включването на маргинализираните слоеве от населението в процеса на развитие. Това
налага да се намалят разликите в производителността на труда и възможностите за достъп до
технологии и научно знание между развиващите
се и развитите страни. Препоръчително е укрепване на капацитета на развиващите се страни да
прилагат технологии и иновационни политики,
ориентирани към зелени решения на кризите в
областта на климата, храните и енергията. Приоритетно значение има и подобряването на системите на образование, повишаване капацитета за
научни изследвания и иновации, както и насърчаването на сътрудничеството между развиващите се и развитите страни, както и публичночастни партньорства. Особено важно е, страните, зависими от вноса на ресурси да имат достъп до нови зелени възможности за диверсифициране на техните икономики.
Следва да се подчертае, че в зелената икономика, ръстът на доходите и заетостта се направляват от публичните и частни инвестиции, намаляващи въглеродните емисии и замърсяването, повишаващи енергийната и ресурсната
ефективност, както и предотвратяващи загубата
на биологично разнообразие и екосистемни услуги. Тези инвестиции трябва да са подкрепени
от целенасочени публичните разходи, реформи
в политиката и регулативни промени. Природният капитал трябва да се поддържа и възстановява, тъй като е критична част от съвкупния обществен капитал и е източник на обществени
ползи. Това е особено важно за бедните хора,
чийто поминък и сигурност зависи от природните
ресурси. Ключовата цел на прехода към зелена
икономика е да се даде възможност за икономически растеж и инвестиции, като същевременно
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социалната справедливост, като същевременно
значително намалява рисковете за околната
среда и екологичния недостиг".
Някои автори (Koр) подчертават необходимостта от пълно зачитане на принципите, договорени по време на Конференцията на ООН от
1992 г. в Рио де Жанейро и по-специално на
принципа за общите, но диференцирани отговорности. Нужно е развитите страни да поемат водеща роля в промяната на системата за производство и потребление, да се ангажират да подкрепят устойчивото развитие на развиващите се
страни чрез финансиране, трансфер на технологии и реформи на световните икономически и финансови структури, развиващите се страни
трябва да запазят своите цели за развитие, но
адаптирайки ги към устойчиви практики.
Може да се обобщи, че концепцията за зелена икономика не е просто "екологизиране" на
отраслите на икономиката, тя е средство за постигане целите на устойчивото развити чрез:
подобряване благосъстоянието на човека, осигуряване на по-добро здравеопазване, образование и сигурност на
работното място;
повишаване на социалната справедливост, като се намали бедността и се осигурят условия за социално, икономическо и финансово приобщаване;
намаляване на риска за околната среда
като се отчитат климатичните промени,
изпускането на опасни химични вещества и замърсители, лошо управлявани и
съхранявани отпадъци;
намаляване на екологичните недостиг,
като се осигури достъп до прясна вода,
природни ресурси и подобряване на
почвеното плодородие.
Моделът на зелена икономика се стреми
към по-балансиран портфейл от инвестиции в социалния, човешкия, природния и финансовия капитал, което отговаря и на целите на концепцията за устойчиво развитие. Това логично води до
признаване значението на пазарните механизми,
но те не се разглеждат като единственото или
най-доброто решение за всички проблеми. Взема
се под внимание и се използва производствената
сила на природния капитал, особено в разработването на решения за тази част от населението,
чийто поминък до голяма степен зависи от достъпа и качеството на природния капитал и които
най-често са най-бедната прослойка в обществото. Тъй като бедните са най-зависими от достъпа и качеството на природните ресурси за

прехраната си, зелената икономика се разглежда
като средство за постигане на справедлив и приобщаващ растеж.
Може да се направи заключение, че повечето автори /UNEP, OECD, World Bank/ дефинират зелената икономика като "средство за постигане на устойчиво развитие". И двете концепции
подкрепят социалното измерение на развитието.
Това е обозначено в целите на зелената икономика, а именно, да създава работни места, както
и да насърчава доброто управление чрез включеност, отчетност и прозрачност. Други области
от сходство между принципите на зелената икономика и концепцията за устойчиво развитие е,
че зелената икономика трябва да изкорени бедността, увеличаване на природния капитал, повишаване ефективността на използване на ресурсите и енергийната ефективност.
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NATURE OF THE GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT CONCEPT
Albena Miteva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract

The aim of the report is to reveal the nature of the green economy as a policy approach helping to solve
the problems with the economic slowdown and the loss of jobs and the continuing deterioration of the environment and ecosystem degradation. On this basis, the green economy is seen as an approach to sustainable
development. The concept of green economy is presented as consistent with the broader and older concept of
sustainable development.
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Резюме
Зеленият растеж е форма на устойчиво развитие, като зелените работни места подпомагат този процес. Цел
на доклада е да се проследи състоянието и развитието на зелените работни места в ЕС, процесите и предпоставките за създаване на зелени професии. Изведен е примерен модел за зелени работни места; Направен е анализ
на достиженията на ЕС в разкриването на зелени работни места; изводи за състоянието и бъдещето им развитие,
като метод за постигане на устойчивост на икономиката.
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Увод
Зеленият растеж е единствената форма на
устойчиво развитие в бъдеще – за Европа и за
света. Икономиката и екологията трябва да работят ръка за ръка – в дългосрочен план интересите на всички са общи. Един от методите е, за
зелено развитие е чрез създаване на зелени работни места, въпреки че през последните години
са представени данни, които се различават
много помежду си, относно възможните ползи за
заетостта, произтичащи от зелените работни
места, от енергийната ефективност и от инициативите за борба с изменението на климата. Понастоящем зелените работни места възлизат на
4,6 милиона на ниво ЕС [14], като те следва да
достигнат 8,67 милиона, което се равнява на 6 %
от заетите в ЕС-27. В доклада е предложен модел за създаване на зелени работни места, базиран на докладите за развитие на отделните
страни на зелените сектори. Анализационната
част на доклада показва, че не всяка страна е
във възможност да изпълни заложените планове
за увеличаване на броя на зелените работни
места. Страни, като Германия, Франция, Австрия
Англия, Дания и Холандия имат най- голям дял
заети работници в зелените сектори и въпреки
това, трудно биха достигнали заложените нива.
Страни като Словакия, Чехия, Унгария и
България изпитват големи затруднения при реализирането на работни места и то най-вече се
дължи на различията в дефиницията на „зелено
работно място“. Също така друг проблем се
явява икономическото развитие на страните и
бавното преминаване към зелена икономика. В
материала са представени обобщени данни за
състоянието и развитието на зелените работни
места в Европа.
Целта на доклада е да се проследи международния опит, постигнат от страните в ЕС да се
разкрият възможните действащи практики, с техните предимства и недостатъци.

1. Общ преглед на достиженията на ЕС в областта на създаване и развитие на зелени работни места
ЕС очертава план за максималното увеличаване на възможностите за заетост в екологосъобразни сектори и съответният персонал, с
цел икономиката да става все "по-зелена". "Зелени работни места” - включват работа с информация, технологии и материали, които помагат
на околната среда да бъде устойчива. Този вид
работни места са сред най-бързо развиващите
се в Европа през последните 10 години [2]. Найчесто те са в сферата на: рециклирането, биологичното разнообразие, изолация за повишаване
на енергийната ефективност, подобряване на качеството на въздуха, технологии за възобновяема енергия.
Дори по време на рецесия, броят на работните места в европейските доклади е отбелязано, че нараства с 20 % [12]. ЕС определя икономически преминаването към зелените сектори,
като ключов елемент за постигане на устойчив
растеж на икономиката. В доклад за социалните
придобивки и права на работниците [3] е изчислено, че 20 милиона работни места могат да бъдат създадени в зелената икономика до 2020 г в
Европа. Екологизирането на икономиката ще
включва създаване на нови видове работни
места и трансформиране на съществуващите такива. Ще бъдат необходими работници със специализирана умения, знания и обучения. Планът
на ЕС е насочен към подкрепа за създаването на
работни места в зелени сектори и подпомагане
на работниците. Планът включва: предвиждане
на уменията и знанията, които ще бъдат необходими в тези области и как работниците помагат
да ги придобият; изместване на тежестта на данъка от труда към данък върху замърсяването от
дейностите на бизнеса.
Създаването на зелени работни места е
един от начините светът да се справи с множеството проблеми на околната среда. „Зеленото
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бъдеще“ също така предоставя огромен потенциал за нарастване на заетостта, в областта на
зелените професии. Все пак, без подходящи умения, този потенциал не може да се реализира [18,
12, 15]. Днес, пропуски в основните умения вече
са признати в редица страни (Германия, Великобритания, Франция ) като основна пречка в редица сектори за преминаване към зелена икономика, по отношение като на възобновяемата
енергия, така и на енергийната и ресурсната
ефективност, зеленото строителство и саниране,
екологични услуги, както и зеленото производство [15, 16].
В Европейският съюз се наблюдават процеси на създаване на множество зелени професии с техните специфики и изисквания. За изясняване как ще се постигнат заложените цели, бъдещата и настоящата работна сила да бъде с
подходящите умения и знания, европейският
съюз разработва модел, който показва по какъв
начин и диапазон, хората ще бъдат квалифицирани и преквалифицирани. В таблица 1. е обхванат целия процес, от целевите групи, които
следва да попаднат в зелените работни места,
до кой ще ги обучава, за колко време, с какви
средства. Моделът е обширен по отношение на
целевата група, но никъде не е посочена минимална или максимална възраст на работниците,
които могат да заемат професиите. Отделните
спецификации, и под- модели всяка една страна
от ЕС е свободна сама да определи и спазва. Пълен единен модел на ниво ЕС не може да бъде
заложен, тъй като страните са с различен икономически растеж, различно ниво на внедряване на
зелени технологии, различни климатични харак-

теристики, природни ресурси и други. От предложеният модел също така се забелязва, че са заложени главно обучения, които ще дадат възможност на хората да се специализират. Целевата група заема всички възможни заети и безработни, с всякакъв вид образование и квалификации, а също така и обучения както в рамките на
един ден, така и над една година.
Таблица 1. Модел за изграждане на зелени
работни места
Елемент
Целева
група (ЦГ)
Ниво на
уменията
на ЦГ
Образователен ценз
Организатор и изпълни
тели на
обучението
Цел
Време-траене
Финансиране
Акредитация

Описание
Заети по ТД; Самонаети; Заетост по национални програми за заетост;
Неплатени домашни работници; Безработни;
Студенти.
Ниско квалифицирани;
Средно квалифицирани; Високо квалифицирани.
Основно образование; Средно образование
Надграждащо образование (специализации,
Висше образование и др.)
Училища и университети; Държавни структури и дирекции; Частни структури;
Асоциации и сдружения; Фирмени обучения.
Подобряване на уменията ;Нови умения
Един ден; Една седмица; Един месец ;До три
месеца; До шест месеца; До година Над година
Индивидуално финансиране; Паричен ресурс
заделен в домакинството; Работодатели и
работодателски организации; Правителствени програми и мерки; Смесено финансиране; ЕС
Да, от държавни структури; Да по различните
сектори; Не

Източник: EU Green Jobs Policy Matrix

Таблица 2. Нови зелени професии в ключови сектори в икономиката на ЕС
Сектор

Възобновяема
енергия

Строителен сектор

Енергийна ефективност
Отпадъци
Транспорт

Нова професия
контрол на качеството, диагностика, одит;
разработчик проекти;
инженер;
консултанти и изследователи;
координатори;
техници по поддръжката (вятърна енергия);
продажби и маркетинг;
правни експерти.
организация, на фирми или подходи за управление на проекти
(например, в строителство);
координация и тестване на продукт преди пускане в експлоатация;
диагностика, контрол и измерване на резултатите, свързани с
регулаторните изисквания (например енергийна ефективност,
качество на въздуха, акустично измерване);
интердисциплинарни умения (например регулаторното въздействие на ниски токове, метрологията и софтуер);
системи за възобновяема енергия (слънчева, вятърна, геотермална енергия).
инженери; одит и консултации.

Квалификация / степен на образование

Управленско ниво
Изискват високо ниво на квалификация

Изискват висока степен на квалификация, свързана със зелени технологии или цялостно управление на проекти

Средна и висока квалификация

предотвратяване и управление на отпадъците;
оператори промишлено рециклиране.
управлението на потоците, логистика / ИКТ, координиране на
транспортните системи, въглероден одит.

Средна и висока квалификация
Средна и висока квалификация

Източник: Обобщение на база годишни доклади на страните от ЕС за зелени професии и умения – 2010,2011, 2012
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следва да притежават заетите в ключови сектори
в икономиката на ЕС са описани в таблица 2.
От таблицата се вижда, че част от професиите са нови само и единствено заради сектора в
който ще оперират заетите, но други са изцяло
нови.

2. Преглед на новосъздадените работни
места в ЕС
„Озеленяването“ на професиите в EC се
разбира степента, до която зелени икономически
дейности и технологиите увеличават търсенето
на съществуващите професии, или генериране
на уникално произведение от работниците. Чрез
използването на това определение, се идентифицират три категории професии, които са обект
на зелената икономика:
Зелени нововъзникващите професии
Подобряване на уменията на работниците
заети в зелена икономиката
Работодатели, които преминават към
зелени дейности
Зелените работни места, в голяма степен се
различават от традиционните професии.
В повечето Европейски страни, новите зелени професии са насочени към секторите- възобновяема енергия, строителен сектор, енергийна ефективност, отпадъци и транспорт. Всяка
страна сама определя, точно какви ще са названията на професиите, спрямо техният класификатор. Обобщението на видовете професии и
каква квалификационна степен на образование

3. Обобщено развитие на достиженията на някои от страните от ЕС по отношение на зелените работни места
Проследяването на развитието на зелените
работни места е важно за цялостното развитие
на зелената икономика. Някои от страните прилагат практики и програми за внедряването на
зелени работни места и те вече наброяват стотици хиляди. Такива страни са Австрия, Белгия,
Германия, Франция, Великобритания. Други
страни все още изостават с заложените бройки
зелени места, но се развиват положително. В
тази връзка е направено проучване на част от
страните от ЕС [11, 13] за състоянието на зелените работни места. В таблица 3 са описани
главните характеристики на конкретната страна
и са направени някои основни изводи.

Таблица 3. Обобщено развитие на достиженията на някои от страните от ЕС по отношение на зелените работни места
Обобщено развитие на достиженията на страните от ЕС по отношение на зелените работни места
162 986 са очакваните зелени работни места през 2008 г. Проучване от Института Линц за качествени
изследвания през 2011 г. прогнозира, потенциал за растеж на заетостта между 50 000 и 70 000 работни
места в зелените индустрии, например инженерство свързано с околната среда. Разширяването на
Австрия
определението за зелени работни места във всеки един сектор, прогнозира увеличение до 115 000
работни места до 2020 г. Около 5 % от работната сила се очаква да работи в зелените индустрии като до
2020 г. [2, 4].
Страната прави планове за 20 % намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо
равнищата от 1990 г. и 20 % дял на възобновяемата енергия в общото потребление на енергия до 2020 г.
Белгия
Според данните се наблюдава забавяне на икономическия растеж по отношение на бизнес сценария;
съществуват положителни ефекти по заетостта, но незначителни, защото приходите от тази политика се
използват за намаляване на работодателските социални разходи [12].
С Националния план за действие по заетостта са осигурени възможности за изпълнение на мярката, като
за целта през 2014 г. е предвидено финансиране от Държавния бюджет в размер на 504 129 лв. за заетост
на 276 безработни, от тях 100 новонаети лица. През 2014 г. за всяко наето безработно лице за времето,
България
през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца (не повече от 8 месеца за наетите лица на
длъжности, за които се изисква трета степен на професионална квалификация или степен на висше
образование) се предоставят средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение, в размер на
лв. [11].
Последните оценки на зелена заетост възлизат на 4,5 % от общата заетост през 2006 г. въз основа на
"Доклад на икономиката на околната среда – 2009", публикуван от Федералното министерство на околната
Германия
среда, опазването на природата и ядрената безопасност и Агенцията за опазване на околната среда [18,

Гърция

Дания

Италия

По данни на Министерството на околната среда, енергетиката и изменението на климата, Стратегическия
план за действие за зелен растеж се очаква да доведе до създаване на повече от 210 000 работни места,
включително и запазването на работните места в сектори като строителството, от които 29 000 ще бъдат
постоянни [14].
Зеленият фокус към енергийната политика, не е ново явление в Дания. Още в края на 70-те и 80-те години
се превръща в основен приоритет, въпреки че се дължи главно на регламенти и активното използване на
фискалните политики от предприятията и потребителите. Сегашният акцент върху изменението на
климата и на усилията, представляват продължение на приоритетната политика в дългосрочен план.
Въпреки това, в дългосрочен план датската политика вече е отразила в образователния сектор зеленото
развитие и нужните на бизнеса от кадри по различни програми като . ИВЕТ (начално професионално
образование и обучение), ППО (продължаващо професионално образование и обучение), както и
програми за висше образование се коригират в течение на годините, за да отговорят на търсенето на
умения и знания, свързани с екологичните технологии [12].
Според доклада „Зелена Италия 2012” г., около 360 000 предприятия (23,6 % от общия брой на
предприятията в секторите на промишлеността и услугите), са инвестирали в зелени технологии през
периода 2009–2011 г., или е са имали планове да го направят. През 2010–2011 г. е имало 534
специалности насочени към зелени дейности (около 11–12 % от общия брой на съществуващите
специалности ), 241 докторантски програми и 592 тренировъчни обучителни програми. На база италианско
проучване на цената на труда по сектори, се изчислява, че едно зелено работно място се равнява на 6,9
работни места в индустрията или 4.8 средно от икономическите сектори. Именно тези данни, карат
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Обобщено развитие на достиженията на страните от ЕС по отношение на зелените работни места
политици и икономисти да се замислят до колко е целесъобразно разкриването на толкова много зелени
работни места в Италия [8, 9].
Според изследвания за Министерство на околната среда 531 000 са зелените работни места – 2,6 % от
Испания
общата заетост през 2009 г. Според доклад на правителството през 2009 г., 1 милион нови зелени работни
места могат да бъдат създадени до 2020 г, най-вече в „устойчив транспорт” и строителни сектори [7].
Според докладът, поръчан от Министерството на околната среда през 2010 г., се е предвиждало
извършването на обща оценка на последиците за норвежката икономика от алтернативни пакети за
Норвегия
бъдещи политики, които могат да бъдат приложени, за да се достигне до норвежките цели за климата до
2020 г., като никъде в тези политики конкретно не се говори за зелените работни места [12].
В Обединеното кралство зелените работни места са едва 3,2 % през 2011 г. от цялата заетост, което е
Обединено
доста ниско, спрямо високите критерии заложени от ЕС. На регионална база, най- нисък брой на заетите
кралство
са в Йорк и Хъберсайт [2, 8, 10], а най- голям е делът в Лондонският регион, където местата са 163 841,
което е 17,4 % от всички зелени места и 4,2 % от общата заетост в страната.
Един от ключовите въпроси за популяризиране на "зелени работни места" в Полша е да се субсидира
следдипломни курсове в зелен бизнес и технологии.
Според съществуващите изследвания на зеления пазар на труда, най-често търсените специалисти са:
Полша
1) експерти по енергийно сертифициране на сгради, проектанти и архитекти;
2) младите земеделски производители (под 40 години) – допълнителен доход;
3) техници / монтажници, които търсят нови възможности за работа,
4) монтажни фирми-малките и средни предприятия [5].
Португалската статистика смята, че зелените работни места възлизат на 0,4 % от общата заетост (2008).
Португалия
Според националната енергийна стратегия се очаква да се създадат повече от 120 000 нови работни
места, като по-голямата част, са в сектора на възобновяема енергия [12].
Словашката икономика е в растеж, но без създаването на работни места. Развитието на Словакия през
последните десет години е показателно за цялостното свиване дела на заетостта в създаването на
добавена стойност и БВП, което също е свързано с намаляване потенциала на икономиката на страната,
което води до забавяне на създаване на работни места като цяло. Словакия прави опит да създаде
предпоставки за зелена икономика, а от там и зелени работни места. В средносрочен и дългосрочен план,
Словакия
зелени работни места могат да имат значителни социални и икономически последици, въпреки че в
краткосрочен план, те могат да бъдат по-скъпи (тяхното създаване. Според доклада за икономическият
растеж на страната, увеличената безработица породена от закриване на индустриални промишлености,
минно производство и др., ще насочи работна сила към зелени работни места, макар на този етап
бройката в страните е незначителна [12].
Като част от мерките на политиката на новия план „Szécheny” за развитие на зелена икономика се очаква
Унгария
да се създадат 200 000 работни места до 2020 г.
Според финландската статистика се смята, че през 2009 г. 5888 работници са били наети от фирми с предимно зелени дейности. На база общите разходи за периода до 2020 г., се изчислява, че 700 милиона
евро ще се получат от преференциални тарифи за вятърна енергия, субсидии за дърво и биоенергия.
Частните инвестиции се очаква да достигнат 3,5 милиарда евро, за вятърни централи и за би-енергия
Финландия
около 1 милиард евро. Прогнозираните ефекти в сравнение с варианта "без промяна" са за 4000 по-малко
работни места по посока положителни печалби от заетостта в енергийния сектор, горското стопанство,
строителството и частни и компенсирани от отрицателни въздействия в производството на обществени
услуги [12].
Министерство на екологията и устойчивото развитие прогнозира, че зелените работни места възлизат на
1,6 % от общата заетост през 2010 година. Министерство на екологията и устойчивото развитие, оценява
през 2009 г., че френската стратегия по околна среда ("Grenelle Environnement") може да доведе до
Франция
600 000 брутни нови работни места до 2020 г. Според докладът от националната агенция по околна среда
(ADEME) през 2008 г. се залага работен пакет който следва да създаде около 200 000 работни места във
възобновяеми енергийни източници, изграждане и транспортни сектори за периода 2007–2012; – 316 000
нови работни места в сектора на възобновяемите енергийни източници до 2020 г. (МОТ, 2011 г.) [15].
В Холандия зелените практики са заложени в приоритетните програми за заетост в страната. В
обучителните им програми, те взимат бъдещи кадри след преминаване на определени тестове,
Холандия
определящи до колко начина на мислене на хората съвпада с принципите свързани с опазване на
околната среда [17].
Швеция
Приблизително 68,000 са заети през 2010 г. в зелената икономика.
Повече от 50 % от зелените работни места в Чешката република са съсредоточени в събиране, третиране
и обезвреждане на отпадъци (52,4 % през 2012 г.), следвани от служителите в държавната администрация,
участващи в защитата на околната среда, с приблизителен дял от 20 % (19,5 % през 2012 г.) . В сравнение
Чехия
с други развити страни, Чешката република има по-малък дял на зелени работни места, отколкото
средното за ЕС-15 като те са едва 2 %, обаче, това сравнение не може да бъде представително поради
различията в дефиницията на зелени работни места в различните страни [6].

и спазва. Пълен единен модел на ниво ЕС не
може да бъде заложен, тъй като страните са с
различен икономически растеж, различно ниво
на внедряване на зелени технологии, различни
климатични характеристики, природни ресурси и
други.
От международният преглед на постиженията в областта на създаването на зелени работни места, се откроява Германия. Тя е един от
лидерите в разработването на стратегии, както
за зелени работни места, така и разработва

Изводи и препоръки
Развитието на зелената икономика ще генерира нова работната сила и трансфери между
секторите и пазарите на труда, както на национално така и на международно ниво.
В Европейският съюз се наблюдават процеси на създаване на множество зелени професии с техните специфики и изисквания. Отделните спецификации, на зелените професии всяка
една страна от ЕС е свободна сама да определи
14
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длъжностни характеристики на заетите в отделните сектори. Зелените работни места според
BMU в Германия , представляват по-малко от пет
процента от германската работна сила. През
2008 г., около два милиона работници, т.е. 4,8 %,
са заети на работни места, свързани с околната
среда. Следователно, това води до съмнение
дали може да се очаква голям ръст на брутната
заетостта в зеления сектор.
Зелени работни места във Франция (т.е. работни места, свързани с околната среда) през
2007 г. представляват между 400 000 и 450 000.
Работни места свързани с отпадъци и управление на водите представляват почти половината
от зелени работни места, следвани от сектора на
възобновяемите източници на енергия, като
ръста между 2004 и 2007 е 4,2 %. В следващите
периоди във Франция започват да се отчитат
множество проблеми, със зелените работни
места като: липсата на адекватни умения, поспециално в строителната индустрия, където
навлизат множество нови зелени работни места,
което от своя страна възпрепятства увеличаване
на заетостта; невъзможност на фирмите да наемат квалифициран технически персонал, тъй
като завършилите образование/средно или повисоко/ рядко са обучени в областта на енергийната ефективност; липса на специалисти запознати с новите технологии, които се занимават с
обучението на кадри и др.
Същите изводи могат, като във Франция могат да се направят за Белгия, Австрия, Холандия
и Дания, където първоначално се наблюдава
увеличаване на броя на зелени работни места,
след което поради различни проблеми този брой
започва да намалява.
В Италия, макар да се признава важността
на зелените работни места, за околната среда
политици и икономисти се замислят до колко е
целесъобразно разкриването на толкова много
зелени работни места. На база италианско проучване на цената на труда по сектори, се изчислява, че едно зелено работно място се равнява
на 6,9 работни места в индустрията или 4,8
средно от икономическите сектори.
Чехия, Словакия и Полша и България на
този етап не са достигнали нужните показатели
за преминаването им към зелена икономика в повече от секторите им, което рефлектира и в по-

малкият брой работни места, като в повечето
случаи, данните са неофициални.
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STATE AND DEVELOPMENT OF EU GREEN JOBS
Hristina Harizanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Green growth is a form of sustainable development and green jobs support that process. The purpose of the paper
is to monitor the state and development of green jobs in the EU, based on analysis of the processes in the creation of
green jobs; example model for creation of green jobs; analysis of the EU achievements in the revealing of green jobs;
conclusions about the current condition and future development of green jobs as a method to achieve sustainability of the
economy.
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Резюме
Подготовката на стратегическите документи за стартиране на програмния период 2014-2020 г., се оказа сериозно предизвикателство за всички страни членки. Целта на настоящия доклад е да очертае основните проблемни области пред страната при подготовка на споразумението за партньорство и оперативните програми.
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регламент за Структурните фондове и конкретни
отделни регламенти за всеки фонд поотделно.
Целта на този подход е да се осигури интегрирана рамка за управление на средствата и същевременно добра демаркация между отделните стратегически приоритети. Основанието за
въвеждане на този подход е конкретно посочен в
Договора за функционирането на Европейския
съюз. Съгласно член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът
трябва да си поставя за цел да намали разликата
между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони,
районите, засегнати от индустриалния преход, и
регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Вземането на решения от страна на
ЕК по отношение на изменения в стратегически
насоки в дадена държава, както и процедурата
по представянето им, често е бил дискусионен
аспект от гледна точка на влизането им в сила.
Поради
тази
причина
Регламент
(ЕС)
№ 1303/2013 дава яснота по този изключително
важен момент. Когато в съответствие с регламента е определен срок, в който Комисията да
приеме или измени дадено решение, срокът за
приемане или изменение на това решение
следва да не включва периода между датата,
на която Комисията е изпратила своите коментари на държавата членка, и момента, в
който държавата членка е отговорила на тези
коментари. Това е ключов момент, тъй като тези
срокове имат различна продължителност. Найчесто от три месеца до около година и засягат
съществени стратегически решения за страните
членки. По отношение на стратегическите документи в новия програмен период важен и нов
елемент преди стартирането на Оперативните
програми и тяхното по-нататъшно съгласуване е

Увод
Европейските структурни и инвестиционни
фондове се явяват инструментите за постигането на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Важно
значение за въвеждане на единна европейска
рамка имат и споразуменията, които се сключват
с държавите членки по отношение на стратегиите за развитие на ЕС. С приемането на стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж, Съюзът и държавите членки следва да
осъществят постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно
да насърчават хармоничното развитие на Съюза
и намаляват регионалните различия.
Целта на настоящия доклад е да се фокусира върху основните предизвикателства свързани с подготовката на стратегическите документи за програмния период 2014–2020 г. и навременното включване на страната ни в процеса
на усвояване на средствата от Структурните
фондове.
Нормативни основи за подготовка на стратегическите документи
Всеки програмен период се характеризира с
приложимата нормативна уредба, която е съобразена с политиките и стратегическите насоки на
ЕС. Проблемите пред които се изправя всяка
една страна-членка могат най-общо да бъдат
разгледани в два аспекта. От една страна на
ниво подготовка на стратегически насоки от
страна на EK и приемането им под формата на
регламенти. От друга страна прилагане на тези
регламенти на национално ниво във всяка
страна членка. Процеса на прилагане е втория
етап и включва разписване, подготовка на стратегически документи и съгласуване с ЕК.
Логиката, която се следва в предходния и
настоящия програмен период е въвеждане на
правилата и нормите за управление на средствата от Структурните фондове чрез един общ
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предшестването им от подписване на Споразумение за партньорство с всяка страна членка. За
това в посочения по горе регламент е отделено
специално внимание на разпоредбите, отнасящи
се до споразумението за партньорство. За споразумението за партньорство и съответно за всяка
отделна програма всяка държава членка трябва
да организира партньорство с представители на
компетентните регионални, местни, градски и
други публични органи, икономическите и социалните партньори и други организации, представляващи гражданското общество, включително партньорите от областта на околната
среда, неправителствените организации и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, равенството на половете и
недискриминацията, включително по целесъобразност обединения на такива органи и организации. Във втората част на регламента детайлно са
разписани разпоредбите отнасящи се до принципа на партньорство и многостепенно управление. Целта на това партньорство е да се осигури спазването на принципите на многостепенното управление, и също така да се зачитат
два от основните принципи в ЕС на субсидиарност и пропорционалност. Това споразумение откроява характерните особености на различните
институционални и правни рамки на държавитечленки, както и гарантира ангажираност на заинтересованите страни с планираните интервенции, като се използват опитът и специфичното
ноу-хау, което притежават съответните участници. Държавите-членки посочват най-представителните от изредените по-горе организации,
като партньори. Сред тези партньори е необходимо да има институции, организации и групи, които могат да повлияят на подготовката или да бъдат засегнати от подготовката и изпълнението на
програмите. Такива организации от държавите
членки, имащи отношение като партньори са различни обединения на организации, сдружения,
федерации или конфедерации на съответните
регионални, местни и градски органи или други
структури в съответствие с приложимото национално право и практика.
Имайки предвид сложността в отношенията
между отделните партньори в подобен тип споразумение за партньорство, както и колективния
характер при вземане на решения в регламента
се предвижда приемането на делегиран акт от
страна на Европейската комисия. Този делегиран акт, ЕК е оправомощена да го приеме, за да
се предвиди съответно Европейски кодекс на поведение относно партньорството като се подкрепят и улеснят държавите членки при организирането на партньорството. На практика Европейският кодекс на поведение цели гарантиране участието на всички партньори, имащи отношение в
подготовката, изпълнението, мониторинга и
оценката на споразуменията за партньорство и
програмите. Европейският кодекс на поведение

изисква спазване на определени етични принципи и съответно не действа и не тълкува установяване на нередности, които да водят до финансови корекции. Той не следва да се тълкува
като акт с обратно действие, нито да бъде основа
за финансови санкции. От тук съответно и този
делегиран акт следва да не определя дата на
прилагане, която да предхожда датата на приемането му. Ето защо се налагат бързи мерки от
страна на ЕК за приемане на този делегиран акт,
който да регламентира нормалните отношения
между организациите партньори. В съответствие
с нормативните изисквания в регламента приетият делегиран акт следва да предоставя на държавите членки възможността да решават найподходящата подробна уредба за изпълнение на
партньорството в съответствие с техните институционални и правни рамки, както и с техните национални и регионални правомощия, при условие че се постигат целите на партньорството.
В програмния период 2014–2020 г. въвеждането на подобен тип актове е продиктувано в голяма степен от изострящите се противоречия
между отделните страни членки и лобистките искания от страна на партньорите. Наложителната
промяна в тази посока предполага регламентиране на този тип отношения и въвеждането на
Европейския кодекс на поведение.
Стратегически насоки при подготовката на
Споразумението за партньорство
Въз основа на общата стратегическа рамка
всяка държава- членка следва да подготви в
тясно сътрудничество със своите партньори и в
диалог с Европейската комисия споразумение за
партньорство. Споразумението за партньорство
е необходимо да съдържа елементите, определени в ОСР, като се обръща внимание и на специфичните особености на всяка страна и се определят твърди ангажименти за постигане на целите на Съюза чрез програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове.
В споразумението за партньорство е необходимо
да се предвидят механизми, които да осигурят
съгласуваност със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
както и със специфичните задачи на отделните
фондове, както и нормативна уредба за осигуряване на ефективно и ефикасно изпълнение на
европейските структурни и инвестиционни фондове. В това споразумение за партньорство би
следвало да бъде предвидена и уредба за принципа на партньорство, интегриран подход към териториалното развитие, както и уредба за осигуряване на ефективно изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове.
Регламента разисква една много важна и
съществена подробност, която се явява и ключов
елемент във всеки един програмен период при
управление на средствата от Структурните фондове. Това се отнася за процедурата за предого18
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варяне на елементи от стратегическите документи на всяка страна членка с Европейската комисия. Така например е необходимо да се прави
разлика между съществените елементи от споразумението за партньорство, които са предмет
на решение на Комисията и другите елементи,
които не са предмет на решение на Комисията и
могат да бъдат изменяни от държавите-членки.
Това дава възможност за създаване на разпоредби, които позволяват подаването и приемането на споразумение за партньорство дори при
липсата на някои елементи във връзка със споразумението за партньорство.
При подготовката на Споразумението за
партньорство държавите-членки се водят от основният принцип на ЕС, а именно концентрацията, която в контекста на разширяването на Съюза е основен. Това ще гарантира концентриране на подкрепата, с цел да гарантират значителен принос за постигането на целите на Съюза
в съответствие със своите специфични потребности на националното и регионалното развитие.
Съществен елемент са предварителните условия, за подготовка на споразумението за партньорство, които включват кратък и изчерпателен
набор критерии за оценка, с цел да се гарантира
наличието на необходимите предпоставки за
ефективно и ефикасно използване на Средствата от ЕС. Това изисква всяко предварително
условие да се прилага към приоритет на дадена
програма единствено и само когато то има пряка
и реална връзка и директно въздействие
върху ефективността и ефикасността на изпълнението на специфичните цели за даден
инвестиционен приоритет или приоритет на
Съюза. Важно е да се отбележи при програмирането, че не всяка специфична цел е задължително свързана с предварително условие, предвидено в правилата за отделните фондове. При
оценката на приложимостта на дадено предварително условие водещ е принципа на пропорционалност, като отчитането се извършва въз основа на равнището на разпределената подкрепа.
Предварителните условия и изпълнението
им са съществен елемент за по-нататъшните
плащания по Оперативните програми. Определянето на предварителните условия и изпълнението им се оценява първо от държавата членка
в рамките на подготовката от нейна страна на
Оперативните програми, на второ място в споразумението за партньорство. Крайната оценка се
извършва от страна на Европейската комисия,
като тя се занимава с последователността и
адекватността на информацията, предоставена
от държавата членка. В случай на неизпълнение
на приложимо предварително условие в рамките
на предвидения срок, Европейската комисия има
правомощие за спиране на междинните плащания към съответните приоритети по Оперативните програми и във връзка със Споразумението
за партньорство.

Рамката на изпълнението се определя във
всяка програма с цел проследяване на напредъка към определените за всеки приоритет цели
в течение на програмния период 2014–2020 г.
Съществен и нов елемент в програмния период 2014–2020 г. е посоката, в която вече се
възприемат Структурните фондове. В предходния период изключително много се държеше на
принципа на концентрация и допълняемост, като
средствата от Структурните фондове не би следвало да заменят публичните разходи на държавите членки, а по-скоро да допълват. В програмния период 2014–2020 г. се наблюдава съществена промяна именно в тази философия на политиките на ЕС. Причината за тази промяна е тежката финансова криза, както и сериозният дисбаланс в макроикономическите показатели на страните членки от ЕС. Поради това и новата регламентация на програмния период 2014–2020 г.
дава възможност за по-тясна връзка между политиката на сближаване и икономическото управление на Съюза и ефективността на разходите в
рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и да бъде по гъвкава.
Тази гъвкавост се изразява във възможността,
при необходимост да бъдат пренасочени средства от Структурните фондове за преодоляване
на икономическите проблеми, с които се сблъсква дадена държава членка. В предходния програмен период на практика такава възможност бе
немислима, дори и за новоприетите страни
членки, които изпитват сериозни затруднения.
Много често са отправяни предупреждения от
страна Европейската комисия към страни членки
за точно и целесъобразно изразходване на средствата от Структурните фондове, като те не би
следвало да заменят националните разходи за
справяне с различни проблеми. Разпоредбите на
регламент 1303/2013 г. дават възможност за промяна на тази политика, като мерките, обвързващи ефективността на европейските структурни
и инвестиционни фондове с разумно икономическо управление, Комисията да има нормативна
възможност да отправя искане за изменения в
споразумението за партньорство и в програмите
с цел подкрепа на изпълнението на съответните
препоръки на Съвета или максимизиране на въздействието върху растежа и конкурентоспособността на наличните европейски структурни и инвестиционни фондове. Тази възможност се постига именно с решение на Европейската комисия
и не предполага преминаване през тежките процедури по отношение приемането им, като изменение на регламента от Европейският парламент. Препрограмирането се използва в случаите, в които то действително би могло да има
пряко въздействие върху коригирането на проблеми за страните членки, както и установени такива в съответните препоръки на Съвета в рамките на механизмите за икономическо управление.
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нението на програмите от Комисията. Осигуряването на съгласуваност между споразумението за
партньорство и програмите е изключително
важно за стартирането на приема на проектни
предложения във всяка една страна членка. В
регламента 1 изрично се посочва, че „с изключение на програмите по целта за европейско
териториално сътрудничество, програмите
не могат да бъдат одобрявани преди приемане на решение на Комисията, с което се
одобрява споразумението за партньорство“.
Това налага всяка една страна първо да изготви
Споразумението си за партньорство, в което
ясно и точно да дефинира приоритетните области за финансиране от Структурните фондове.
Уточняването и съгласуването с ЕК на всички аспекти в споразумението се явява гаранция за
правилността и последователността при разписване на Оперативните програми. Именно с тази
цел се изисква първо да се изготви ясна и точна
визия от всяка страна членка, която да намери
израз в стратегическата рамка (Споразумението
за партньорство) и едва в последствие, след като
бъде одобрено да се пристъпи към одобряване
на Оперативните програми. Тъй като процеса на
одобрение на Споразумението за партньорство
логически следва представяне на Оперативни
програми за одобрение, в посочения регламент
детайлно е разписан именно този процес. За да
се намали административната тежест за държавите членки, всяко одобрение на изменение на
определени части от дадена програма от страна
на Комисията следва автоматично да води до изменение на съответните части на споразумението за партньорство. Известно изключение се
прави по отношение на средствата за младежка
заетост, тъй като се отчита факта, че приемането
на регламентите се забави поради тежките преговори по отношение на финансовата рамка за
програмния период 2014–2020 г. Това е причината дори и без одобрени Оперативни програми
в държавите членки да стартират инициативите
за младежка заетост, като се създават специални правила за представянето и процедурата за
одобрение на специалните оперативни програми
за инициативата за младежка заетост, посочени
в Регламента за ЕСФ.

Срокове и процедури за изготвяне на споразумението за партньорство и Оперативните
програми
Европейските структурни и инвестиционни
фондове се изпълняват чрез програми, обхващащи програмния период в съответствие със
споразумението за партньорство. Програмите се
изготвят от държавите членки като изискването
към тях е да са прозрачни процедурите, в съответствие с тяхната институционална и правна
рамка. Държавите-членки и Комисията си сътрудничат, за да осигурят координация и съгласуваност на уредбата за програмирането за европейските структурни и инвестиционни фондове.
Тъй като съдържанието на програмите е тясно
свързано със съдържанието на споразумението
за партньорство, програмите следва да се подават най-късно в рамките на три месеца от подаването на споразумението за партньорство.
За подаването на програмите по целта за
европейско териториално сътрудничество са
предвидени срок от девет месеца от датата на
влизане в сила на регламент 1303/2013 г. т. е. 17
декември 2013 г., за да се отчете участието на
множество държави в тези програми. За унифициране на работата на страните членки се приема подход съобразно, който има разграничение:
основните елементи на споразумението за партньорство и програмите, които се разглеждат и
одобряват с решение от Комисията, а другите
елементи, които не са обхванати от решението
на Комисията могат да се изменят в рамките на
отговорността на държавата членка. Този подход
дава по-голяма гъвкавост и съответно по-добра
координираност при необходимост от бързи и
спешни промени по Оперативните програми и
стратегическите документи на държавите
членки. Програмирането трябва да осигурява
съгласуваност с ОСР и споразумението за партньорство, координация между европейските
структурни и инвестиционни фондове и координация с други съществуващи инструменти за финансиране и с участието на Европейската инвестиционна банка, ако има такова. За да се осигури
съгласуваност между програмите, които получават подкрепа по линия на различни европейски
структурни и инвестиционни фондове, се установяват общи минимални изисквания по отношение на съдържанието на програмите, които могат
да се допълват с правила за отделните фондове,
съобразени със специфичния характер на всеки
от европейските структурни и инвестиционни
фондове. Поради това с регламентите за Структурните фондове и приложимата нормативна
уредба на ниво държава-членка се определят
ясни процедури за оценяване, приемане и изме-

Основните проблемни области в програмния
период 2014–2020 г. при изготвяне на стратегическите документи могат да бъдат обобщени в няколко основни направления:
На първо място в настоящия програмен период основните регламенти определящи разходването на средствата от Структурните фондове
са приети със значително закъснение. В края на

(ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
1
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декември 2013 г. Независимо, че работните варианти на документите са съгласувани със страните членки, в тези условия има известна несигурност при подготовка на стратегическите документи. Поради тази причина и процеса на стартиране и изготвяне на споразумението за партньорство и оперативните програми носи значително закъснение. Същевременно в процеса на
подготовка на стратегическите документи от съществено значение е и средата в която се изготвят работните варианти, съгласуват се и съответно одобряват от страна на ЕК. За страната ни
в условията на политическа криза процесите на
подготовка на стратегическите документи доведе
също до значително забавяне в изготвянето им.
Още повече, че одобрението на оперативните
програми задължително се предшества от одобрение на споразумение за партньорство с всяка
държава членка.
За България одобрението на споразумението за партньорство значително закъснява. Изпратен е вариант за съгласуване на споразумение
за партньорство в края на юли 2014 г. Частично
одобрение на споразумението за партньорство е
върнато обратно от страна на ЕК на 8 август
2014 г., като то обхваща само частта за стартиране на мерки свързани с младежката заетост
финансиране от ЕСФ. През януари 2015 г. отново
е изпратен вариант на споразумение за партньорство, чието одобрение към този момент все
още се очаква. На практика България за да усвоява средства от Оперативните програми следва
първо да има одобрение на основните стратегически документи, след това разписване на процедурните механизми за одобрение на проекти, извършване на одити за съответствие на системите за финансово управление и контрол и едва
тогава стартиране на процедурите за набиране
на проектни предложения. Към настоящия момент всички Оперативни програми са представени на ЕК за одобрение, като две от тях по информация на ЕК към 20.02.2015 г. са одобрени:
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“. Независимо от
положителните промени и в настоящия програмен период България ще загуби значителен финансов ресурс по Оперативните програми, поради забавяне в подготовката на нормативните
документи на национално ниво, както и невъзможността да се осигури необходимия финансов

ресурс свързан със съфинансиране на проектите. Тези и други проблеми напомнят идентични
проблеми в предходния програмен период.
Заключение
Европейската нормативна регламентация
дава известна свобода в новия програмен период на страните членки, като тя се изразява във
възможността всяка една страна по свой начин и
форма да определи усвояването на средствата
от Структурните фондове. Единственото, което
се изисква е, за да се гарантира ефективност,
справедливост и устойчиво въздействие на интервенцията на европейските структурни и инвестиционни фондове. Въвеждането на адекватни механизми за планиране и подготовка на
инвестиционна подкрепа от ЕС и изготвяне на
стратегическите документи по Оперативните
програми в предвидените срокове би гарантирало необходимия икономически растеж и развитие на страната ни.
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PROBLEMS IN THE PREPARATION OF STRATEGIC DOCUMENTS
FOR THE 2014–2020 PROGRAMMING PERIOD
Ivelina Petkova
Akademy of MOI, Sofia
Abstract
Preparation of strategic documents for the start of the 2014–2020 programming period, is a serious challenge for all
Member States. The purpose of this report is to outline the main problem areas facing the country in the preparation of the
Partnership Agreement and operational programs.
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Резюме
Интересът към социалния одит не е случаен. В част от ежедневието са се превърнали злоупотреби с акционери, заинтересовани страни, ресурси, корупция и „изтичане“ на държавни пари. Последствията от съвременната
икономика застрашават не само бъдещото съществуване на поколенията, но и настоящото оцеляване.
Настоящото изследване има за цел да анализира социалния одит като предпоставка за устойчиво развитие
на човешките ресурси.
Основните изводи се отнасят до ползите от прилагане на социален одит.
Ключови думи: социален одит, безработица, дискриминация, извънреден труд, възнаграждения, устойчиво
развитие, стандарти за социална отговорност.
Key words: social audit, unemployment, discrimination, overtime, wages, sustainable development, standards for
social responsibility.
JEL: J8, J7, M42, O15, P36, QO1.

извънреден труд, лоша работна среда, дискриминация, използването на детски труд, замърсяване на въздуха.
Безработицата в Световен мащаб бележи
непрекъснато покачване. През 2013 година тя
достигна 200 милиона души. Това е нов връх
предвид факта, че за 2009 година този показател
е 198 милиона души [9]. Международната организация на труда (МОТ) предупреждава, че до 2018
година безработицата ще достигне 215 милиона
души. И уточнява, че тези прогнози са само в случай на успешно устойчиво икономическо възстановяване. При ситуация на неуспех този брой ще
нарасне до 220 милиона души. Генералният директор на МОТ – Гай Райдър [10] коментира, че
фирмите залагат на обратно изкупуване на собствените си акции, вместо да инвестират в създаването на работни места.
В Р България, през месец юли 2014, равнището на безработицата е 11,4 % [12]. Прогнозите
за 2015 година са за равнище на безработица
13,8 % [13].
Полагането на извънреден труд в глобалната модна индустрия, например, в която са заети над 25 милиона работници в над 100 страни,
служителите работят обикновено между 10–12
часа, а понякога и между 16 и 18 часа[13]. Извънредният труд в Китай и Тайланд обикновено е задължителен и ако работниците не могат да работят допълнителни часове, те са изправени пред
санкции, обиди и уволнения [13].
Лошата работна среда е също част от картината на съвременната икономика. Отново в
шивашката промишленост заболяванията често
не са диагностицирани и са нелекувани. Ако на
служители се наложи да получат медицинска помощ или да се лекуват продължително, заплатите им биват намалявани или те биват уволнявани. Съществуват рискове репродуктивното
здраве да бъде увредено в резултат на излагане

Увод
Настоящият анализ е част от първи етап на
три годишен проект за изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Р България [6].
Целта на настоящия анализ е да се анализират същността и ползите от прилагането на социалния одит.
За постигане на тази цел са изпълнени
следните задачи: анализирани са предпоставките за въвеждането на социален одит, анализирани са дефинициите за социален одит, представени са добрите практики и ползите от тяхното
прилагане.
Обект на настоящото изследване е социалния одит.
Предмет на изследването е влиянието на
социалния одит на устойчивото развитие на човешките ресурси, на макро и микроикономическата стабилност.
В изследването се защитава тезата, че прилагането на социалния одит води до социална
защита на човешките ресурси, устойчиво развитие и запазване на качествените работодатели.
Основните изводи се отнасят до: развитието
на практиката по социален одит в България, приложението на социалния одит, необходимо е
нормативно регулиране на професията социален
одитор.
Актуалност на проблематиката за социален
одит
Последствията от съвременната икономика
застрашават не само бъдещото съществуване
на поколенията, но и настоящото оцеляване. Аргументите в подкрепа на това твърдение са фактите свързани с безработицата, полагането на
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на химикали, топлина, шум, преумора и изтощение. Поради липса на аварийни изходи в Бангладеш в шивашки фабрики (2004, 2006 г.) около 200
работници са загинали, а много други са били ранени. Същото се е случило по време на пожар в
завод за дрехи в края на 2012 г., когато 112 души
са били убити в Бангладеш [13].
За Р България в областта на безопасните и
здравословни условия на труд статистиката не е
по различна. По данни на Главна инспекция по
труда (ГИТ) за деветте месеца на сегашната година ГИТ е констатирала 185 804 нарушения,
като 41 процента от тях са за нарушения на нормите в областта на здравословните и безопасни
условия и на нормите за организация и управление за здравословни и безопасни условия на
труд /60 на сто/.
Очакванията за преодоляване на дискриминацията на работното място в съвременната икономика не се оправдаха. В някои шивашки фабрики в света работодателите приемат с предимство неомъжени жени, без деца. Понякога жените са принудени да подписват споразумения,
че няма да забременяват. В случай, че не спазят
подписаните споразумения на работните места,
бременните жени страдат от вербална агресия.
Работят по-дълги часове, получават по-тежки задачи, възпрепятствани са да вземат отпуск по
майчинство.
Работещите във фабриките често не получават трудови договори. Работодателите не
спазват условията на трудовото законодателство. На работниците и служителите им е забранено да се обединяват в професионални организации с цел защита на техните интереси.
За Р. България по данни на Инспекцията по
труда редовното изплащане на заплати се превръща във все по-голям проблем. По данни на
Главна инспекция по труда (ГИТ) към
22.10.2013 година [15] работодателите бавят 63
милиона лева заплати. Пак по данни на ГИТ се
запазва тенденцията от последните две-три години за най-висок относителен дял на нарушенията по заплащане на труда. Те представляват
19 % от общия брой на констатираните нарушения.
Данни [3] от проведено изследване на Емилия Ченгелова показва, че 4 % от фирмите не
сключват трудови договори. 21 % от анкетираните работници са обяснили, че се осигуряват на
минимален осигурителен праг, но вземат на ръка
по-голяма заплата. Още 10 % работят без трудов
договор и получават пари само на ръка. Установено е, че 11,9 % от фирмите прехвърлят работниците от високи минимални осигурителни прагове на позиции за нискоквалифицирани хора и
по този начин се плащат официални заплати по
ниския праг, а другото е на ръка. В порочна практика са и 22,9 % от фирмите, които са сключвали
трудови договори за 4 часов работен ден и отново доплащането за пълно работно време се
правело от черната каса

Въпреки, че броя на работещите деца намалява (2008 година 215 милиона) [8] все още
около 150 милиона деца по света са ангажирани
с детски труд. В най-слабо развитите страни,
почти едно на всеки четири деца (на възраст от 5
до 14) са ангажирани в труд, който се смята за
вреден за тяхното здраве и развитие [8].
За Р България данните на Дирекция „Инспекция по труда“ за 2012година показват, че 50 %
от констатираните нарушения са свързани с детския труд [16]. Най-висок е относителния дял на
децата, които са полагали труд, който е извън
техните психически и физически възможности.
По отношение на въздуха, който дишаме в
Република България фактите показват, че „над
100 дни годишно дишаме въздух по-мръсен от
допустимото. Според регулациите на ЕС подобни дни не бива да бъдат повече от 35.” [17].
В световен мащаб проблемите с бедността
продължават да са актуални и за 21 век. Нещо
повече появи се термина „работещи бедни”.
Броят на работниците, които МОТ класифицира
като „работещи бедни” се свива незначително, с
по-бавни темпове, отколкото в предишните десетилетия. През 2013 г., около 375 милиона работници (11,9 % от световната работна сила), са живели с по-малко от $ US1,25 на ден, докато
839 000 000 (26,7 %) получи $ 2 на ден или помалко.
Данните за работещи бедни в нашата
страна не са по-различни. Работещите бедни в Р
България, по данни на КНСБ, за 2013 година са
вече 1,7 милиона души. „Да работиш и да не можеш да си покриеш сметките. Това е ужасен феномен" [18]. Резултат от тази ситуация е, че 51 %
от децата на България живеят в пълна бедност и
мизерия, лишени от храна, дрехи и обувки [1]. И
още, 75 % от хората в България са депресирани,
между 5000 и 6000 хиляди годишно са опитите за
самоубийство [1].
Както казва Джоузеф Стиглиц „ Нещо се е
случило с нашата ценностна система, когато правенето на повече пари оправдава средствата…”
[7]. Безспорен е факта, че това, което се случи и
случва в съвременния свят „може да бъде описано с думите „морална нищета” [7], а контролът
се е превърнал в „услужливо поръчкова, манипулативна функция на социалното управление” [2].
„Деградацията на ценностите е стигнала до такава степен, че всичко става възможно и никой
не е отговорен.” [7].
В подобна обстановка е необходимо предприемането на конкретни действия, защото задълбочаването на моралната нищета ще постави под съмнение съществуването не само на
бъдещите, но и на настоящите поколения.
Без да има претенции за панацея, социалният одит е едно от възможните средства за ограничаване на неравенството. Социалният одит
може да бъде определен като отличителна характеристика на всяко демократично управление, което защитава човешките права, стреми се
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към премахване на бедността, към повишаване
на жизнения стандарт и прилагане на антикорупционни стратегии.

и вредни влияния върху околната среда. Това показва, че социалният одит е средство за индикиране на факторите, които пораждат неустойчиво
развитие.
Неустойчивото развитие на микроикономическо ниво е предпоставка за неустойчиво развитие на макроикономическо ниво. Например, установените от социалния одит забавени изплащания на трудовите възнаграждения показва, че
този факт води до невъзможността работниците
и служителите да посрещат личните си плащания, да обслужват кредитите си. По данни на
Асоциацията на банките в Р България) до
2013 година са изтеглени над 160 хиляди ипотечни кредити. Към 18.07.2013 година над 35000
ипотечни кредити са просрочени [4]. Неплатените суми като трудовите възнаграждения намаляват постъпленията в държавния бюджет от данък върху доходите на физическите лица. Затрудняват се и изплащанията на обезщетения, защото в системата на социалното осигуряване не
постъпват приходи, които се формират от осигурителни вноски на работодателя и на работниците и служителите, но само при изплащане на
възнагражденията. Като краен резултат платежоспособните възможности на населението намаляват, срива се личното потребление. Очакван е и чувствителния спад на производството.
Последствията са съкращаване на работници и
служители, повишаване на безработицата, нарастване на разходите за обезщетения при безработица.
Социалният одит предоставя възможност
да бъдат индикирани неустойчиво развиващите
се организации и тяхното влияние върху макроикономическото развитие.
Политическият социален одит е независима
оценка за въздействието на конкретни правителствени програми, проекти, закони, политики. Социалният одит може да бъде поръчан от крайните бенефициенти, потенциални бенефициенти, заинтересовани страни на всяка програма,
схема, закон. По този начин социалният одит гарантира, че конкретна дейност или програма са
проектирани и изпълнени, по начин, който е найподходящ за преобладаващите местни условия,
отразява приоритетите и предпочитанията на заинтересованите страни. Оценява се и влиянието
на изпълнените проекти, създадените закони и
въведените политики върху устойчивото развитие на държавата.

Дефиниции за социален одит
Хюмбл определя социалния одит като услуга, която помага на управлението в оцеляването на бизнеса. Същността на социалния одит
Хюмбл дефинира като „ оценка на значението на
човешкия фактор” [11].
Във Франция през 70-те години на 20 век за
основател на социалния одит се приема Раймон
Ватие. Той счита, че „социалният одит е инструмент на ръководството за управление, наблюдение и оценяване на способността на предприятието да управлява възникналите човешки или социални проблеми, свързани с професионалната
дейност” [5].
Пиер Канду определя социалния одит като
независима дейност по наблюдение, анализ,
оценка и представяне на препоръки за дейността, основаваща се на методологии и използвани методи, които позволяват, при съпоставяне
със справочните издания, да се определят първо
силните страни и проблеми в областта на използването на персонала във връзка с разходите и
рисковете. Това позволява да се диагностицират
и изяснят причините на проблемите, да се оцени
тяхната значимост, и накрая да се направят препоръки за осъществяването на конкретни действия, които, не се осъществяват от самия одитор
[5].
Ален Кур и Жак Игаленс, предлагат следното определение: „социалният одит има за цел
да анализира всеки рисков фактор и предлага
препоръки по възможните средства за тяхното
ограничаване” [5].
Зелената книга на Европейската комисия
обвърза социалният одит със систематична
оценка на социалното въздействие на предприятието, спрямо определени стандарти и очаквания.
Във връзка с анализа на дефинициите можем да добавим, че социалният одит може да
бъде: социален одит на микроикономическо ниво
и политическия социален одит.
Социалният одит на микроикономическо
ниво е процес на независимо оценяване и докладване относно наличието или отсъствието на
съответствие между възприети стандарти за социално отговорно поведение и тяхното изпълнение. Една от основните цели на социалния одит
е да се оцени влиянието на дейността на организацията върху всички заинтересовани страни.
Дефиниран по този начин можем да направим извода, че социалният одит е средство за:
независима оценка на етичното поведение на организацията, защита на труда, стопиране на закъснения в изплащането на трудовите възнаграждения, намаляване на перманентното полагане на извънреден труд, индикиране на лошите
условия на труд, рисковете от трудови злополуки

Добри примери за приложението на социалния одит
Добър пример в развитието на социалния
одит е Белгия. Там, през 1996 година е приет закон, който задължава държавните и частните организации да представят социални отчети, минималните показатели, за които са били посочени в
закона. По този начин правителството на Белгия
се опитва да се пребори със слабите места в социалната защита.
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Нефинансовите отчети са широко разпространени и в САЩ, Япония, Южна Корея, Индия,
Австралия, Русия.
Добър пример в областта на социалния
одит е Русия. В Русия няма закон за социалния
одит, но се предвиждат стъпки за разработването и въвеждането на такъв. Като наистина добър пример е опита на Русия в развитие на научната теория на одита.
Социалният одит се прилага и в Индия. Там
е широко застъпен социалният одит на правителствени програми и на обществени услуги.
За добър опит, който е свързан с добрата
практика по социален одит и Непал прилага е
опитът на Световната банка, съгласно който освен основните участници-професионалните одитори, трябва да бъдат включени и неправителствените организации, които включват хора в неравностойно положение и представители на уязвими групи.
Добър е примерът на Франция, който се изразява в изискването за публикуване на нефинансови отчети за всички дружества с над 300 и
повече служители. Част от критериите, по които
се изготвя отчета са стандартите за социална отговорност. През 1977 г. във Франция се приема
закон, който задължава предприятията да публикуват социални отчети.
Добър пример е и Италия. Там, фирмите, на
които е проведен социален одит е и сертифицираните фирми по SA 8000 е най-голям. Причина
за това е, че Италианското правителство подпомага финансово сертифицирането на фирмите

на организацията върху всички заинтересовани
страни.
Трето. В България практиката по социален
одит е слабо развита. Преобладава предимно
социалният одит от втора страна.
Четвърто. В България отсъства нормативно
регулиране на професията „социален одитор“,
което може да създаде предпоставки за неправилно разбиране на същността и ползите от тази
професия. Съществува и риск от провеждане на
провеждане на обучителни курсове с подвеждаща реклама. Затова е редно да се помисли за
нормативно регулиране на професията.
Заключение
Социалният одит осигурява независима
оценка не само за прилагането на социалните
стандарти и стандартите за екологична отговорност, но и индикира факторите, които пораждат
неустойчиво развитие. Факт е, че неустойчивото
развитие на микроикономическо ниво е предпоставка за неустойчиво развитие на макроикономическо ниво. Неплатените суми като трудовите
възнаграждения намаляват постъпленията в
държавния бюджет от данък върху доходите на
физическите лица. Затрудняват се и изплащанията на обезщетения, защото в системата на социалното осигуряване не постъпват приходи, които се формират от осигурителни вноски на работодателя и на работниците и служителите, но
само при изплащане на възнагражденията. Като
краен резултат платежоспособните възможности
на населението намаляват, срива се личното
потребление. Очакван е и чувствителния спад на
производството. Последствията са съкращаване
на работници и служители, повишаване на безработицата, нарастване на разходите за обезщетения при безработица.
За да не се стига до това, социалният одит
индикира своевременно работодателите, които
не са в състояние да управляват устойчиво бизнеса си и са предпоставка за макроикономически
проблеми и неустойчиво развитие.

Изводи
На база анализа могат да бъдат изведени
четири извода. Без да ги подреждаме по степен
на важност това са:
Първо. Често, се приема, че социалния одит се
извършва само в частните организации. В действителност, социалният одит може да се провежда и в държавната администрация, в структурите на полицията, както и на финансирани с
държавни средства проекти.
Второ. Често, в национален и международен план се срещат смесване на понятията социален одит и одит на човешките ресурси. Считаме, че разлика между двата вида одит има и
между тях не бива да се поставя знак за равенство. Социалният одит е много по-широко обхватен от одита на човешките ресурси. И още, без
да имаме претенции за изчерпателност считаме,
че социалният одит е систематичен процес, посредством който се осигурява независима оценка
по представени от организацията твърдения във
връзка с изпълнението на нейните социални
цели. Считаме, че главна цел на социалния одит
е да представи независимо мнение относно наличието или отсъствието на съответствие между
възприети стандарти за социално отговорно поведение и тяхното изпълнение. И още, цел на социалния одит е да оцени влиянието на дейността
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THE SOCIAL AUDIT – A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
HUMAN RESOURCES
Мiroslava Peicheva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Interest in social audit is not accidental. As part of everyday life have become abuses of shareholders, stakeholders,
resources, corruption and "leakage" of government money. The consequences of the modern economy not only threaten
the future existence of the generations, but this survival. This study aims to analyze the social audit as a prerequisite for
sustainable development of human resources. The main conclusions relate to the benefits of implementing a social audit.
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Резюме
Актуалността на изследваната проблематика е резултат от прогнозите за създаване на милиони нови "зелени" работни места. Експертите призовават да се предприемат конкретни действия, за да се гарантира, че „зелените“ работни места работни места ще осигурят достойни условия на труд и намаляване на бедността. Настоящото изследване има за цел анализ на зелените работни места в държавите извън Европейския съюз. Основните
изводи се отнасят до: актуалните проблеми, свързани със зелените работни места.
Ключови думи: зелени работни места, достоен труд, устойчиво развитие, зелени умения.
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Увод

Анализ на зелените работни места в държавите от Южна Африка, държави от Азиатскотихоокеанския регион (Япония, Индия, Китай), Канада, Русия, САЩ.

Настоящото изследване е част от първия
етап на три годишен проект, посветен на зелените работни места [8].
Целта на настоящото изследване е да се
направи анализ на анализ на зелените работни
места в държавите извън Европейския съюз,
като се акцентира на ползата от зелените работни места за намаляване на бедността.
За постигане на тази цел са изпълнени
следните задачи: анализирани са специфичните особености на зелените работни места в
държавите от Южна Африка, държави от Азиатско-тихоокеански регион (Япония, Индия, Китай), Канада, Русия, САЩ.; анализирани са
прогнозите за развитието на зелените работни
места в държавите от Южна Африка, държави
от Азиатско-тихоокеански регион (Япония, Индия, Китай), Канада, Русия, САЩ; на база анализа са изведени изводи, отнасящи се до: проблемите и перспективите на зелените работни
места.
Обект на настоящото изследване са зелените работни места.
Предмет на изследването са влиянието на
зелените работни места върху състоянието на
трудовия пазар, както и взаимовръзката професионални умения-зелени работни места.
В изследването се защитава тезата, че зелените работни места оказват влияние на състоянието на пазара на труда и увеличават шансовете на хората с ниска квалификация за намиране на работа.
Основните изводи се отнасят до: устойчивият и задълбочен интерес към зелените работни места, недостигът на зелени умения,
проблемите, свързани с развитието на зелените работни места, необходимостта от сътрудничество между синдикати, работодатели и
държава за развитие на зелени работни места.

Южна Африка
Южна Африка е държава с отличен потенциал за производство на енергия, вятъра и
слънцето, защото в страната има почти 300
слънчеви дни годишно. Ако Южна Африка произвежда най - малко половината от електроенергията от възобновяеми източници на енергия в рамките на десет години, емисиите на парникови газове ще бъдат намалени най-малко
една пета [3].
В Южна Африка зелената икономика осигурява работни места за няколко стотин хиляди
южно африканци в сектори, свързани с рециклиране, производство на възобновяема енергия, опазване на биологичното разнообразие и
еко-туризъм . Изследванията показват [9] че
броя на зелените работни места може да нарасне до 300 000 – 400 000 в дългосрочен план.
Перспективите са техният брой да достигне
1 000 000.
Южна Африка е добър пример със създаването на отдел за икономическо развитие,
който отговаря за зелените работни места и намаляването на емисиите на парниковите газове.
Тенденциите показват, че зелените работни места в Южна Африка растат и ще растат, както пряко, така и косвено. Пряко, основните сфери, в които ще се развиват зелените
работни места са: транспорт, енергетика, строителство, производство, селско стопанство и
горско стопанство. Заедно с това заетост ще
има за инженерите на вятърни турбини, както и
за монтажниците на сортировъчни машини за
рециклиране. Косвено, зелените работни места
ще се увеличават от веригата на доставки на
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зелени стоки в следните области: производство
на соларни клетки, на строителни материали,
търговия на дребно; развитие на научни изследвания за чиста енергия, инвестиране в електрически автомобили.
Южна Африка е добър пример и с разработването на петгодишни планове за зелени
умения в различни сектори. За секторите, в които е установено, че има недостиг на умения,
Министерство на труда на Южна Африка публикува списък с търсените умения. Плановете,
респективно списъците с желаните умения ежегодно се актуализират. Интересно е, че се
прави разлика между „абсолютен” и „относителен” недостиг на умения.
„Абсолютен” недостиг на умения съществува, когато на пазара на труда няма хора с подходяща квалификация. „Относителен” недостиг
на умения има, когато на пазара на труда има
подходящо квалифицирани хора, но те не отговарят на други критерии за заетост.
Основен проблем в Южна Африка във
връзка с развитието на зелена икономика, респективно зелени работни места е отсъствието
на зелени умения. При 305 обяви за вакантни
длъжности за инженери, например, само 95 са
заети [13]. Недостигът на общи умения в “новата вълна” на екологично инженерство съществува както в научните среди, така и в частния
и в публичния сектор. Затова стратегически
приоритет за Южна Африка е подобряването на
уменията на човешките ресурси в съответствие
с изискванията на зелените работни места. В
средното и висшето образование се разработват нови учебни програми, които да отговорят
на съвременните потребности.

среда. За реализиране на идеята за зелени работни места е необходима ефективна политика
по труда, която да съдейства за промяна на съдържанието на работните места и на уменията
на работниците. Тази промяна трябва да бъде
осъществена, по начин, който не застрашава от
загуба на работни места и доходи. Предефинирането на новите видове заетост трябва да осигурява сигурност на хората и по-добри доходи.
Сред основните изводи следва да се допълни и това, че развитието на зелените работни места е невъзможно без поемане на ангажименти и инициативи както от страна на работодателите, така и от страна на работниците
и служителите. Синдикатите и работодателите
могат и трябва да си сътрудничат в развитието
на екологични умения и за „плавно преминаване“ към новите условия на труд. Защото, въпреки, че недостига на умения продължава да е
пречка за преминаване към по-чисто производство в много части на света, зелените работни
места показват голям потенциал за развитие и
допринасят за подобряване на жизнения стандарт и намаляване на бедността.
Япония
Един от сериозните успехи на Япония в
създаването на зелени работни места и разработването на енергоспестяващи продукти е разработването на „Къща с нулеви емисии“ [7].
През 2009 година Япония планира да създаде милиони работни места чрез „зелен бизнес“, което включва насърчаване на производството и потреблението на енергоспестяващи
продукти и други технологии, щадящи околната
среда [4]. Основните цели на японското правителство в тази връзка са разширяване на пазара на зелени продукти до 2015 година за
около 100 000 000 000 000 йена (около 1 трилион долара). Планът на правителството
включва и мерки за генериране на 2,2 милиона
нови работни места, като в основата на разширяването е стимулирането на закупуването на
електрически автомобили и енергийно ефективни уреди. Към 2009 година броят на хората
работещи в тези сфери е 1,4 милиона [6].
За реализиране на поставените цели се
предвиждат данъчни облекчения, допълнителни публични разходи, дори отпускането на
заеми с нулева лихва за екологично чисти
фирми.
За съжаление Япония също среща някои
трудности, свързани с реализирането на целите, свързани със зелена икономика и зелени
работни места. След най-лоша и травматична
ядрена катастрофа във Фукушима през 2011 година, Япония бележи зелен бум като насърчава
използването на възобновяема енергия. Хиляди хора се преориентират към бизнес със соларни съоръжения. От една страна това е логично поведение, но проблемите, които пречат
на развитието на този тип бизнес и респективно

Азиатско–тихоокеански регион
През 2007 година по инициатива на управителния съвет на МОТ в партньорство с Международната организация на работодателите,
Международната конфедерация на профсъюзите и Програмата на ООН за околната среда
се провежда конференция [5] за „зелените“ работни места за Азия и Тихия океан.
Отчетено е, че през последните 30 години
Азиатско-тихоокеанския регион преживява безпрецедентен икономически растеж. От проведената конференция могат да бъдат откроени
поне три основни въпроса: настоящата епоха
означава голяма промяна за икономии; необходими са стратегии за устойчив растеж в региона
на Азия и Тихия океан; изменението на климата
ще породи трансформации в производството и
потреблението и това ще окаже влияние на пазара на труда и социалното развитие
Обсъдените въпроси подчертават значението на зелените работни места. „Позеленяването на предприятията“ и зелените работни
места са част от решаване на проблемите свързани с климата и проблемите на околната
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на развитието на зелени работни места в Япония е факта, че потребителите плащат на производителите на възобновяема енергия 32 йени
от 36 за киловатчас, докато редовната цена на
електроенергията е 23 йени [1]. Експерти предлагат политиката на правителството на Япония
да се промени и да се прекрати гарантирането
на цени за слънчева енергия, защото, ако тази
политика продължи някои зелени екипи могат
да фалират.

на дървесина, преработка и производство на
горски продукти, отглеждане на цветя и бамбук,
горски туризъм, управление на горските екосистеми.
Като цяло, до 2020 година, залесителните
дейности в Китай могат да доведат до разкриването на 1,1 милиона преки и непреки зелени
работни места [12].
Русия
По отношение на зелените работни места
Русия проявява ясна и категорична политика.
Руският премиер Владимир Путин обяви, че
ефективността на работата на местните управители ще „се оценява в рамките на техния екологичен запис“.
Финансовата обезпеченост на идеята е
осигурена от бюджетни средства по програми
за околната среда. Новата инициатива изисква
федералното правителство внимателно да оценява ефективността на еко-политиката на страната. Длъжностни лица ще измерват два пъти
местните емисии за да се оцени техния напредък в изпълнението на препоръчаните прагове.
Те също така ще направят оценка на качеството
на водата и почвата и ще проверяват дали местните фабрики използват екологично чисти технологии. През 2009 година в Русия е приет федерален закон за пестене на енергийна ефективност. Наред с това Руската федерация, съвместно с Европейската комисия внедрява и изпълнява проект за хармонизиране на стандартите за околна среда. Санкт Петербург е един
от първите градове в Русия, който създава програма за енергийна ефективност с период на изпълнение до 2020 година. Новите технологии и
ремонти ще спестят до 15 % от топлината.

Индия
В част от официалните дефиниции за „зелено работно място“, приети в Индия е заложено разбирането, че „зелено работно място“ е
заетостта във всяка индустрия, която допринася за запазване или възстановяване на качеството на околната среда в този сектор и
дава възможност за устойчиво развитие.
Зелените работни места в Индия са в сектори като селско стопанство, промишленост,
научни изследвания и развитие, административни и обслужващи дейности като информационни технологии, финанси, преподаване и
други. „По-зелена“ работа е тази работа, която
осигурява адекватни заплати, безопасни условия на труд, сигурност на работното място и
правата на работниците. Надеждите в Индия
са, че зелените работни места ще спасят милиони от бедността.
Китай
Икономиката на Китай е силно зависима от
въглища. Затова една от основните цели на Китай е увеличаване на дела на възобновяемите
енергийни източници, което ще допринесе до
значително намаляване на емисиите. В тази
връзка са и перспективите за развитие на икономиката и заетостта на Китай в три основни
сектора: слънчеви системи за топла вода, слънчеви фотоволтаици и вятърна енергия.
В периода 2006–2010 година Китай разкрива 2700 пряко свързани със зелената енергия
работни места и 6500 непреки работни места.
Очакванията са до 2020 година средното увеличение на преките работни места да достигне
6680, а на непреките зелени работни места
16 370 [11].
Стремежът на Китай е икономиката да се
„екологизира“ и да поеме по зелена пътека на
развитие. В Китай е създадена дългосрочна зелена визия и целите на зелената икономика са
свързани с разкриването на най-малко 4,5 милиона зелени работни места в трите сектора:
енергетика, транспорт и горско стопанство.
В Китай все повече нараства интереса към
зеления транспорт. До 2020 година Китай планира да добави 220 милиона нови превозни
средства. Китайското правителство планира да
инвестира милиарди долари за да направи
транспортния сектор по-екологично устойчив.
В горския сектор на Китай се включват отглеждане, засаждане, управление и транспорт

Канада
Канадският пазар на зелени технологии и
услуги бързо се разраства. През 2010 година се
оценява на 2300 000 милиона щатски долара.
Прогнозите са през 2014 година да достигне
3700 000 милиона щатски долара.
Последните проучвания показват, че Канада изпитва недостиг на капиталови инвестиции За периода 2014-2019 година съществува
са необходими допълнително 3,5 милиарда
щатски долара за да бъдат изпълнени поставените цели и за да бъдат генерирани 176 000 работни места.
Проучванията за Онтария, например, показват, че инвестиции от 2,8 билиона щатски
долара в инсталации за възобновяема енергия
ще осигури 40 000 работни места. Провинцията
е подписала договори, които ще осигурят повече от 20 000 работни места [2].
САЩ
Около два милиона американци са заети в
сектори като управлението на водите, селското
стопанство, които допринасят за изграждането
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на устойчивост към въздействията от изменението на климата.
Целта е чрез стимулиране на разработването и внедряването на нови технологии и стратегии, като например ефективни напоителни
системи и системи за предупреждения за наводнения и бури могат да бъдат спасени хора
от бедни общности, най-уязвими по отношение
на изменението на климата, както и създаване
на работни места в процеса.
Резултати от изследване показват, че в
САЩ 282 351 са зелените работни места в управлението на водите, 55 200 са работните
места в областта на консултантските услуги за
устойчиво развитие, 589 232 са работните
места за идентифициране на рискове от бедствия, 167 973 са работните места в развитието
на земеделието. 363 858 са работните места в
управлението на природните ресурси, 551 866
са работните места в развитието на застраховането, маркетинга и иновациите. 126 470 са
работните места в общественото здравеопазване [10].

Заключение
Направеният анализ на развитието на зелените работни места в държави извън Европейския съюз показва нарастване на броя на зелените работни места, наличие на дългосрочна
политика в тази област, трайни ангажименти от
страна на правителствата за развитие на работните места, устойчива тенденция към „позеленяване на предприятията“, значителни инвестиции и дългосрочни договори, които ще
осигурят устойчив растеж на зелените работни
места.
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Изводи
От направения анализ могат да бъдат направени няколко основни извода. Без да ги подреждаме по степен на важност това са:
Първо. Наблюдава се нарастване на
инвестициите в зелени работни места,
устойчив и задълбочен интерес към
тях в държавите извън Европейския
съюз. Зелените работни места допринасят за подобряване на жизнения
стандарт и намаляване на бедността.
Второ. Съществува недостиг на „зелени умения“, което налага създаване
на нови учебни програми за квалификация и преквалификация.
Трето. Развитието на зелени работни
места е съпътствано и от проблеми,
които налагат развитието на държавна
политика, която да съдейства за тяхното разрешаване.
Четвърто. Необходимо е сътрудничество между синдикати, работодатели и
държава за развитие на зелени работни места.
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The actuality of the researched problems is the result of the forecasts for the creation of millions of new "green" jobs.
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Резюме
Разгръщането на принципите на устойчивото развитие и тяхното превръщане в действителност не може да
се осъществи без изграждането на гражданско общество, потребление и стилове на живот, които са основани на
устойчивостта. Управлението на устойчивото поведение изисква ясно концептуализиране, мониторинг и моделиране. В този смисъл необходимостта от изследвания в рамките на проблематиката са важни, актуални и необходими. Настоящата статия има за цел да очертае рамка на устойчивото поведение на жителите на град Варна.
Задачите, които се решават са: концептуално аргументиране на съдържанието на понятието устойчиво поведение,
използвано в настоящия изследователски проект; извеждане на степента на убеждение на жителите на град Варна
относно съществуването на основни проблеми на устойчивото развитие в два аспекта – глобален и локален; извеждане на основни целенасочени действия на варненци, свързани с устойчивото поведение; определяне на основни социо-демографски характеристики, които оказват влияние върху различия в демонстрирането на устойчиви
действия. Изследването е базирано на ad-hoc проучване, представително за пълнолетното население на Варна.
Ключови думи: устойчиво поведение, устойчиви действия на гражданите, Варна.
Key words: sustainable behavior, sustainable activities, Varna.
JEL: М31, М39.

околната среда и устойчивото развитие и да проявяват устойчиво поведение [3]. В този смисъл
фокусът към проблемите на устойчивото поведение на жителите на Варна, не е самоцелно, а е
част от по-голяма картина, която може да се изгражда в течение на времето. Целта на настоящата статия е да очертае рамката на устойчивото поведение на жителите на град Варна.

Увод
Прилагането на принципите на устойчивото
развитие [12] в населените места, и особено в
градовете, е от изключително голямо значение
за скоростта, с която ще се превърнем в устойчива цивилизация. Именно градовете продължават да са основен източник на БВП в Европа [1] и
поради това проблемът за устойчивото градско
развитие е от изключително голямо значение.
Превръщането на градовете в здравословни,
привлекателни и изпълнени с живот и енергия
места, които осигуряват качество на живот на сегашните и бъдещите поколения е в основата на
политиките за градовете в ЕС и по света. Един от
основните европейски документи в тази посока е
Лайпцигската харта от 2007 г. [2], чрез която министрите, отговарящи за развитието на градските райони в страните членки се обединяват
около становището, че градовете трябва да се
управляват от гледна точка на всички измерения
на устойчивото развитие с еднаква тежест: икономическо благоденствие, екологосъобразност,
социално равновесие, здравословна околна
среда и културни аспекти. За да се осъществи
тази политика е важно всички субекти, заинтересовани страни и обществото като цяло да работят в синхрон и сътрудничество. Интересите са
разнопосочни, а целта е обща. Това извиква на
преден план проблемът за изграждането на устойчиви общности, които да реализират устойчивите политики [4]. Бристолското споразумение
определя осем характеристики на устойчивите
общности, като една от тях е свързана с това, че
хората, които живеят на едно място трябва да
проявяват чувствителност към проблемите на

1. Методология на изследването
Важна отправна точка за цялостната методология на настоящото изследване е очертаване
на обхвата на понятието „устойчиво поведение“.
Веднага трябва да бъде направено уточнението,
че съществуват множество изходни позиции, които оказват влияние върху този обхват, свързани
с различни области на научното познание. Ограниченият обхват на проучването разглежда предимно социалнопсихологически и маркетингови
перспективи при очертаване съдържанието на
понятието тук. Основното съдържание, което се
извежда в редица изследвания в направленията
е свързано с „съвкупност от преднамерени действия, които се отразяват благоприятно върху социалнофизическата околна среда за настоящите
и бъдещите поколения“ [5, 8, 10, 13]. В поведението на хората, които са ориентирани към устойчивостта могат да се идентифицират действия
като: умерено потребление на природни ресурси
[7]; практикуват действия, които влияят върху
опазването на природните ресурси [9]; практикуват повторно използване, рециклиране, разделно събиране на отпадъци, действия за опазване на вода, на енергия; доброволно практикуване на стилове на живот по намаляване на потреблението, отказване от излишни покупки [13].
Идентифицирането на устойчиво поведение, не
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бива да фокусира вниманието единствено към
действените компоненти в поведението на хората. В своята цялост то трябва да обхваща и
убеждения на хората за степента на разпространеност на проявление на проблемите, равнището на знание по проблемите на устойчивостта,
нагласи и вярвания, свързани с това, ценностни
системи, мотивация, емоционални състояния.
Ограниченият обхват на изследването тук отведе към приемането на следната работна дефиниция за устойчиво поведение, а споделяне на
убеждението, че определени проблеми са част
от ежедневието в глобален и локален план и
практикуване на действия, свързани с решаването на някои от проблемите на устойчивото развитие на град Варна. Подобна работна дефиниция е удачна от гледна точка на това, че ще
оформи емпиричната снимка на поведението на
варненци по отношение на проблеми на устойчивото развитие.
Изследването следва формулативна изследователска стратегия, защото към момента подобна предметна област не е наблюдавана.
Обект н изследване е пълнолетното население
на град Варна. Информацията е регистрирана
чрез пряко стандартизирано интервю от типа
„лице-в-лице“ през месец април 2014 г. Представително е за пълнолетното население на гр.
Варна. Размерът на извадката е от 966 респонденти, подбрани на квотен принцип по пол и възраст (18 +) спрямо официално регистрираните
пълнолетни жители на петте административни
района на града – Одесос, Приморски, Младост,
Владислав Варненчик и Аспарухово (вкл. Галата). Максималната статистическа грешка е
±3 %.
Основните емпирични индикатори, заложени в изследователския инструментариум са
свързани с двете измерения на устойчивото поведение, заложени в приетата операционална
дефиниция. Убежденията на варненци относно
степента на разпространение на основни проблеми на устойчивото развитие се проверява на
две нива: убеждение за степен на разпространеност на проблемите в ежедневието на хората
изобщо (глобално проявление на проблемите) и
убеждение за степен на проявление на проблемите в собственото ежедневие (локално проявление на проблемите). Приложена е 10 пунктова

номинална скала съдържаща основни проблеми
на устойчивото развитие, оценени чрез 7 степенна ординална скала (7 – проблемът е много
разпространен, 6 – по-скоро разпространен, 5 –
нито разпространен, нито не, 4 – по-скоро не е
разпространен, 3 – разпространен в много малка
степен, 2 – проблемът изобщо не съществува, 1
– не е запознат). Скалата за идентифициране на
„устойчиви“ действия на варненци съдържа 18
пункта, измерени чрез 3 степенна ординална
скала (3 – практикува в голяма степен, 2 – практикува, но в малка степен, 1 – изобщо не практикува).
2. Убеденост на варненци за степента на разпространение на основни проблеми, свързани с устойчивото развитие
Основните проблеми, предложени на респондентите са насочени към принципите на устойчивото развитие: климатични промени, намаляване на запасите от сладка вода, замърсяване
на водата, намаляване на запасите на невъзобновяеми енергийни ресурси, замърсяване на
почвите, замърсяване на въздух, недостиг на
храна, прекомерно разпространение на генномодифицирани храни, справяне с отпадъците и
влошаване на здравословното състояние на хората. Респондентите преценяват в каква степен
проблемите се проявяват в ежедневието на хората изобщо (глобално равнище) и в каква степен се проявяват в собственото им ежедневие
(локално равнище). Двете многопунктови скали,
съдържащи по 10 пункта, измерени чрез 7 степенна ординална скала, притежават много високи равнища на вътрешна съгласуваност на
пунктовете (α=0,815 и при двата набора) и ниски
равнища на вътрешна корелация (0,308 и при
двта набора).
Предварителният анализ на данните показва интересни разпределения на изследваната
съвкупност от гледна точка на разпространението на убежденията на варненци. Използваният
инструментариум е от обхвата на описателната
статистика – анализ на едномерни разпределения и определяне на центровете на разпределение (мода и медиана).

Таблица 1. Относителен дял на варненци, чиито убеждения, че разглежданите проблеми съществуват са в границите
на високите степени на скалата (съществуват в голяма и по-скоро в голяма степен),
(в %, n=966)

Проблем
Влошаване на здравословното състояние на хората
Замърсяване на въздуха
Недостиг на храна
Прекомерно разпространение на генно модифицирани
храни
Замърсяване на водите
Замърсяване на почвите
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Изобщо за всички –
глобално равнище
79,5
68,3
60,7

В тяхното ежедневие
– локално равнище
69,1
63,2
48,9

55,0

49,5

53,0
45,0

40,6
38,1

Мария Кехайова-Стойчева
Проблем
Намаляване на запасите на невъзобновяеми енергийни
ресурси
Справяне с отпадъците
Намаляване на запасите от сладка вода
Климатични промени

Анализът на относителните дялове (таблица 1) показва, че според варненци най-големият проблем от наблюдаваните е влошаването
на здравословното състояние на хората. Това е
убеждение, което се отнася за хората изобщо,
т.е. на глобално равнище и неговото проявление
на локално ниво. Вероятно, тъй като здравето е
една от висшите ценности, това е проблеми,
който в най-голяма степен фокусира вниманието.

Изобщо за всички –
глобално равнище

В тяхното ежедневие
– локално равнище

42,1

33,7

41,5
32,7
31,9

35,8
28,8
30,5

Само за една трета от варненци климатичните
проблеми представляват съществен проблем –
както на глобално ниво, така и в локален план.
Веднага трябва да се направи уточнението, че
измерването е направено преди почти повсеместните проблеми от средата на миналата година с
последствията от интензивни валежи в страната.
Не е ясно дали тези събития са се отразили на
разпространението на това убеждение.

Фиг. 1. Относителен дял на разпространение на убежденията, че разглежданите проблеми изобщо не съществуват –
глобален и локален план (в %, n=966)

Почти не съществува различие в ранжирането на тези проблеми според убежденията на
жителите на Варна в глобален и локален план.
Налице са различия в степента на разпространение на убежденията на двете нива по някои от
проблемите – напр. с десет пункта е разликата в
разпространеността на убеждението за влошаване на здравословното състоянието на хората.
Почти 80 % от варненци считат, че той е съществен в глобален план, а 70% - в локален. Около
61 % от варненци споделят убеждението, че недостигът на храна е много разпространен проблем на глобално равнище, а 49 % – на локално.

Подобни различия съществуват и по отношение
на разпространенията на убежденията за замърсяването на водите, замърсяването на почвите,
намаляване на запасите на невъзобновяемите
енергийни ресурси, справянето с отпадъците.
Сякаш става въпрос за поведение от типа, „да,
знам, че тези проблеми съществуват, но те не са
чак толкова близки до мен“.
Независимо от това, че като цяло може да
се каже, че не съществува проблем, който да не
се отнася до ежедневието и на варненци.
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Таблица 2. Най-често посочени величини (моди) за съществуването на проблемите в глобален и локален аспект

Проблем
Влошаване на здравословното
състояние на хората

Мода глобално равнище

Мода локално равнище

„В много голяма степен“

„В много голяма степен“

Замърсяване на въздуха

„В много голяма степен“

Недостиг на храна
Прекомерно разпространение на
генно модифицирани храни
Замърсяване на водите

„В много голяма степен“

„В много голяма степен“;
„По-скоро в голяма степен“
„В много голяма степен“

„В много голяма степен“

„В много голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“

Замърсяване на почвите

„По-скоро в голяма степен“

Намаляване на запасите на невъзобновяеми енергийни ресурси
Справяне с отпадъците
Намаляване на запасите от
сладка вода

„По-скоро в голяма степен“
„Нито в голяма, нито в малка
степен“

„По-скоро в голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“

„По-скоро в голяма степен“; „Нито в голяма, нито в малка степен“

„Нито в голяма, нито в малка
степен“

Климатични промени

Полът и възрастта не оказват статистически
значимо влияние върху убежденията на варненци за разпространеността на тези проблеми и
на двете равнища. Идентифицирана е статистически значима връзка между възрастта и убеждението относно проблемите „недостиг на храна в
глобален план“ и „замърсяване на водата в глобален план“. В най-голяма степен хората на възраст между 18 – 30 и между 41 – 50 години считат, че проблемът с недостига на храна е много
широко разпространен в глобален план, а хората
над 60 години – проблемът е разпространен поскоро в голяма степен. По отношение на проблема, свързан със замърсяването на водите въз-

растовата група, която се откроява е тази на хората над 60 години, които в най-голяма степен
споделят убеждението, че проблемът е разпространен в много голяма и по-скоро в голяма степен.
Полът е диференциращ фактор само по отношение на проблема „намаляване на запасите
от невъзобновяеми енергийни ресурси в локален
план“. Тук мъжете считат в по-голяма степен, в
сравнение с жените, че проблемът е разпространен в много голяма и по-скоро в голяма степен в
локален план. Пълният профил на проблемите,
от гледна точка на основни демографски характеристики, показали статистически значима
връзка е представен в таблица 3.

Таблица 3. Демографски профил на хората, които споделят убеждението, че разглежданите проблеми са разпространени в много голяма и в голяма степен в глобален и локален план

Проблем

Проявление на проблема на глобално
равнище

Проявление на проблема на локално равнище

Влошаване на здравословното състояние на хората

Живеещи в районите „Приморски“ и „Младост“

Живеещи в районите „Младост“ и
„Владислав Варненчик“

Замърсяване на
въздуха

Домакинства, живеещи „без лишения“ и „с
известни лишения“ в районите „Одесос“,
„Приморски“ и „Владислав Варненчик“

Недостиг на храна
Прекомерно разпространение на
генно модифицирани храни

Учащи и домакини, живеещи в районите
„Приморски“ и „Владислав Варненчик“
Няма статистически значими зависимости
с нито един от наблюдаваните демографски фактори

Замърсяване на водите

Работещи, живеещи „богато“ и „без лишения“, на възраст между 41 – 50 г. и над 60
години

Замърсяване на почвите

Живеещи в район „Приморско“

Намаляване на запасите на невъзобновяеми енергийни ресурси

Живеещи в районите „Младост“ и „Владислав Варненчик“
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Домакинства, живеещи „богато“, „без
лишения“ и „с големи лишения“ в районите „Младост“, „Приморски“ и „Владислав Варненчик“
Живеещи в районите „Приморски“ и
„Младост“
Живеещи в районите „Младост“, „Приморски“ и „Владислав Варненчик“
Живеещи „с известни лишения“ и „с големи лишения“ в район „Аспарухово и
Галата“
Живеещи „богато“, „с известни лишения“ в районите „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Приморски“
Мъже със средно, висше и по-високо
образование

Мария Кехайова-Стойчева
Проблем
Справяне с отпадъците
Намаляване на запасите от сладка вода
Климатични промени

Проявление на проблема на глобално
равнище
Живеещи „с големи лишения“, „без лишения“ и „с известни лишения от районите
„Приморски“ и „Младост“
Работещи, живеещи в районите „Одесос“
и „Владислав Варненчик“
Живеещи „богато“ и „с големи лишения“ в
районите „Приморски“ и „Владислав Варненчик“

3. Устойчиви действия, прилагани от варненци

Проявление на проблема на локално равнище
Хора с висше и по-високо образование, живеещи „без лишения“ и „с големи лишения“ в районите „Владислав
Варненчик“ и „Младост“
Хора със средно и по-ниско образование
Хора със средно и по-ниско образование, живеещи в район „Аспарухово и
Галата“

Използване на хранителни
продукти, в които няма генни
модификации

На измерване са изведени 18 действия, които могат да бъдат свързани с практикуване на
устойчиво поведение. Респондентите трябваше
да посочат до каква степен следните действия се
отнасят до тях, като предложихме тристепенно
оценяване – „предложеното действие изобщо не
се отнася до мен“; „предложеното действие се
отнася до мен, но в малка степен“, „предложеното действие се отнася до мен в голяма степен“.
По този начин получаваме картина, която може
да бъде интерпретирана и по следния начин –
„често прилагащи“, „рядко прилагащи“ и „неприлагащи“. Именно, от гледна точка на краткост в
изразяването, тук се използват интерпретираните значения. Действията, подложени на оценка
тук са: използване на електроуреди, които са с
високи класове на енергийна ефективност; използване на устройства, които намаляват разхода на електрическа енергия; използване на устройства, които намаляват разхода на вода; разделно събиране и изхвърляне на отпадъците; изхвърляне на батерии на специално предназначени места; изхвърляне на стари уреди (електронни отпадъци), чрез организации, които се грижат за това; използване на хранителни продукти,
в които няма генни модификации; купуване на
храни, в които не са използвани изкуствени торове; самостоятелно производство на плодове и
зеленчуци; отказ от използване на изкуствени торове в собственото стопанство; използване на
перилни препарати, които са безвредни за околната среда; саниране на жилището; използване
на ресурси за отопление на жилището, които не
замърсяват въздуха; използване на соларни панели за част от енергийните нужди на домакинството; използване на ресурси за отопление на
жилището, които не са свързани с изразходване
на нефт и газ; използване на хартиени или текстилни торби при пазаруване; използване на един
автомобил за цялото домакинство и умишлено
използване на градски транспорт. Не съществува
действие, за което „често прилагащите“ варненци са повече от 38 %. За девет от действията
се очертават 30 до 38 % „често практикуващи“
варненци. На фиг. 2 и 3 са представени данните
за най-често практикуващите действия от варненци и най-често непрактикуващите действия от
варненци.

Саниране на жилището
Използване на ел.уреди с
високи класове на енергийна
ефективност

37,8 %
37,9 %
38,1 %

Фиг. 2. Действия, за които делът на
„често практикуващите“ е най-голям

Използване на соларни панели
Използване на устройства за
намаляване разхода на вода
Изхвърляне на стари
електрически отпадъци на
специално предназначени…

70,8 %
55,7 %
57,4 %

Фиг. 3. Действия, за които делът
на „непрактикуващите“ е най-голям

За седем от действията, повече от половината варненци са в ролята на „неприлагащи“.
Като между тях са действия като: разделно събиране на отпадъците, изхвърляне на батерии и на
електрически уреди на специално предназначени места или чрез организации, които се занимават с това. Анализът на статистически значимите фактори, които оказват влияние върху различията в поведението по отношение на наблюдаваните действия показва интересни резултати.
Материалният статус на домакинството далеч не
е значим диференциращ фактор за голяма част
от действията. Той влияе значимо само по отношение на действията използване на ел. уреди с
висок клас на енергийна ефективност; саниране
на жилищата; използване на отопление, което не
замърсява въздуха и използването на един автомобил за цялото семейство. Само при две от
действията има пряка връзка между идеята, че
се практикува от гледна точка на материалния
статус. Полът е диференциращ фактор само по
седем от наблюдаваните действия. Мъжете са
39

УСТОЙЧИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ВАРНА – ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

по-активни по отношение на ел. уреди с висок
енергиен клас, а жените по отношение на използване на устройства за намаляване разхода на
вода, изхвърляне на батерии на специални
места, използване на перилни препарати, безвредни за околната среда и използване на хартиени и текстилни торби при пазаруване. Районът
на местоживеене е факторът, който има най-голямо диференциращо значение. Почти за всички
наблюдавани действия той има статистически
значима връзка.
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Изводи и препоръки
Емпиричната снимка, направена, чрез настоящото изследване разкрива интересни моменти. На първо място, нещо очаквано, наличието на висока степен на споделяне на убеждението за съществуването на определен проблем не
е решаващ фактор за практикуване на действия,
свързани с неговото решаване. Отварят се определени полета за работа, свързани със степента
на информираност на варненци по отношение на
проблемите на града, свързани с устойчивото
развитие. Основните демографски характеристики далеч не са диференциращи фактори, които
определят различието в поведението (вътрешно
и външно), свързано с проблемите на устойчивото развитие.
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SUSTAINABLE BEHAVIOUR OF VARNA CITIZENS – EMPITICAL RESEARCH
Maria Kehajova-Stoycheva
University of Economics – Varna, Varna, Bulgaria
Abstract
The adoption of the principles of sustainable development and their widespread acceptance into the society cannot
be achieved without first building a sustainable society, and without citizens with lifestyles and consumption patterns, based
on sustainability. The management of sustainable behaviour requires a clear conceptualization, monitoring and modelling.
In this sense, more research in the field is important, timely and necessary. This article aims to outline the framework of
sustainable behaviour shown by the population of Varna. Tasks to be solved are: outlining the conceptual framework of
operational meaning of the concept “sustainable behaviour”; displaying the level of awareness of the citizens of Varna of
the main problems of sustainable development in two aspects – global and local; displaying the main acts of sustainable
behaviour, show by locals; developing a socio-demographic profile of the residents of the city who demonstrate sustainability. The study is based on ad-hoc research project, representative of the adult population of Varna.
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ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА СТРАНА
ДОМАКИН, РАЗЛИЧНА ОТ РАЗВИТА?
Милен Велушев
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Резюме
Съвременните изследвания не отделят голямо внимание на особеностите на връзката между входящите
ПЧИ и икономическия растеж на страна-домакин, различна от развитите страни. Факт е обаче, че в съвременната
глобализираща се икономика, потокът от ПЧИ към икономиките, различни от развитите устойчиво расте. Ясно е,
че изучаването на приноса на ПЧИ за икономическия растеж на тези страни-домакини ще бъде от съществено
значение при успешното формулиране на икономическата им политика.
Според нас дискусията за ролята на входящите ПЧИ трябва да започне с конкретизиране на интересите на
страните в този процес, а именно този на ПЧИ да постигнат конкретна, достатъчно висока изискуема норма на
възвръщаемост и този на страната –домакин да ускори икономическото си развитие с цел постигането на по-висок
жизнен стандарт на населението си. По този начин ще се разкриват зависимости, които ще доведат не само до
качествена, но и до количествена оценка на приноса на ПЧИ за икономическия растеж на страни-домакини, различни от развитите страни.
Ключови думи: Входящи ПЧИ, икономически растеж на страната домакин, търгуеми стоки, нетъргуеми
стоки.
Key words: Inward FDI, economic growth of the host country, tradable goods, non-tradable goods.
JEL: E01, F33.

те могат да избират страната-домакин по критерия възвръщаемост. И че ПЧИ сравнително
лесно2 могат да напуснат страната- домакин, в
която са престанали да получават изискуемата
възвръщаемост. Предвид тези разлики, възвръщаемостта следва да се разглежда в комбинация с инвестиционния хоризонт. Дългият хоризонт с достатъчно висока възвръщаемост
предполага наличие на ПЧИ. От друга страна,
на база на дефиницията за национална конкурентоспособност, достатъчно дълъг период на
висока възвръщаемост е водещ фактор за икономическия растеж на страната-домакин. Тоест
темата за възвращаемостта на инвестициите е
ключова както за потока ПЧИ, така и за икономиката на страната-домакин.
В този ред на мисли е важно да се има
предвид, че ПЧИ носят т. нар. технологична
промяна със себе си (О и I предимство в OLI парадигмата) и търсят подходящия местен производствен фактор, който да я допълни. Тоест,
значението на производителността за устойчивостта на ПЧИ трябва да се търси в производителността на местните производствени фактори. Най-близо до това изискване попада производителността на труда. Нещо повече, чрез

1. Базови теоретични концепции
Както знаем, факторната производителност – в качеството на аналог на националната
конкурентоспособност, е ключова както за икономическия растеж на страната-домакин, така и
за входящите ПЧИ. Тя зависи от множество
променливи, общото между които е, че са функция на достатъчни по размер основни и допълнителни инвестиции. Както знаем, капиталовото бюджетиране зависи от възвращаемостта
и инвестиционния хоризонт на инвестиционните проекти. Тези проекти, от своя страна, зависят от пазарната конюнктура в страната. Неслучайно, според дефиницията на националната
конкурентоспособност на Световния икономически форум1, производителността определя
нормата на възвръщаемост, която на свой ред
е определяща за темпа на икономически растеж. Тоест, страни, предлагащи по-висока възвръщаемост на инвестициите ще растат побързо от тези с по-ниска възвръщаемост.
По отношение на входящите ПЧИ трябва
да приемем, че за разлика от местните фирми,

„…дефинираме конкурентоспособността като съвкупност от институции, политики и фактори, които определят нивото на производителност на дадена страна. Това ниво на производителност на свой ред определя нивото на просперитет, което икономиката може да достигне. То също така определя нормата на възвръщаемост, постигната от инвестициите във въпросната икономика, която на свой ред е фундаментален двигател за темпа на растеж. С други думи, по- конкурентоспособна икономика е
тази, която расте по-бързо в продължителен прериод от време…” The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic
Forum, Geneva 2011, стр. 4
2
За нуждите на настоящото изложение ще игнорираме двете алтернативни виждания по отношение на цената на излизане от
страната-домакин, а именно концепцията за неустойчивост (footloose) или тази за прилепчивост (stickiness) на ПЧИ. Тук дискутираме само способността им да напуснат икономиката, като контрапункт на местните фирми, които могат да избират само
между по-ниската възвръщаемост и затварянето си.
1
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показателя можем да наблюдаваме производителността на местния фактор на производство – труда, като допуснем, че производителността на останалите фактори е даденост за
мултинационалната компания. С други думи,
условие за постигане на изискуемата възвръщаемост на ПЧИ е поддържането на висока
производителност на труда, разглеждана като
отношение на промяната в добавената стойност (във вид на комплекс от разходи за персонал, разходи за издръжка на бизнеса, като
лихви по заеми и амортизация, и печалба, тоест
богатството, генерирано с продуктите и услугите, създадени от колективните усилия на конкретната организация) към промяната в броя на
персонала или отработените часове.
Високата производителност е свързана с
мащаба на производството и агломерацията
или, накратко, производителността на мултинационалната компания е функция от вътрешните
и външни за фирмата икономии от мащаба.
Като се базираме на литературата3 трябва да
приемем, че не всички входящи ПЧИ търсят и
двата вида ефекти.

демонстрира, че единият вид ПЧИ- вертикалните, навлича изключително в производството
на търгуеми стоки, докато другият- хоризонталните ПЧИ навлиза основно в индустрии където
произвежданите стоки и услуги са нетъргуеми.
Бягството от Закона за единствената цена
е логичен избор за фирмите, обслужващи вътрешния пазар, които благодарение на О-предимствата си, разполагат с превъзходство над
местните фирми и могат да заемат пазарен дял
и да достигат доминиращо положение. Така
стигаме до заключението, че ПЧИ в отрасли с
нетъргуеми стоки и услуги нямат предпоставки
за постигане на същата факторна производителност, както входящите ПЧИ в отрасли с търгуеми стоки и услуги. Затова входящите ПЧИ в
нетъргуеми стоки и услуги ще се опитват да
постигнат изискуемата норма на възвръщаемост чрез повишаване на нормата на печалба
и, съответно, цената на произвежданата продукция или услуга. Тази констатация е в съгласие с хипотезата Баласа- Самуелсън.
Налага се изводът, че входящите ПЧИ не
използват едни и същи методи за постигане на
изискуемата си възвръщаемост и че се делят
на два основни вида, според начина, по който
се отнасят към факторната производителност.

2. Разсъждения върху хомогенността на потока ПЧИ
Една от основните характеристики на ПЧИ
ги дели на два вида: хоризонтални (произвеждащи еднакви продукти или услуги в различни
страни) и вертикални (географски фрагментирано производство, използващо разликите в цените на производствените фактори и различната ресурсна надареност на страните-домакини). В мотивите за навлизане в конкретна
страна-домакин също се забелязват отчетливи
разлики: докато мотивите на хоризонталните
ПЧИ са свързани предимно с вътрешния пазар
и по същество са алтернатива на вноса, мотивите на вертикалните са свързани със сравнителните предимства на страната- домакин.
Съществуват аргументи4, че вертикалните
са изключително ПЧИ в индустрията или вторичния сектор, а хоризонталните са предимно в
сферата на услугите или третичния сектор.
Това означава, че хоризонталните заменят икономиите от мащаба, произтичащи от концентрацията, с близост до пазара. В противовес,
вертикалните ПЧИ не трябва да жертват икономиите от концентрация, защото самото им съществуване е подчинено на ефективно използване на сравнителните предимства на страната-домакин.
Горното деление според секторите на икономиката, в които различните видове ПЧИ навлизат е ключово за настоящото изложение. То

3. Правилото за хомогенност на резултата за
ПЧИ
Смятаме, че тук е мястото да обосновем
правилото за хомогенност на резултата за ПЧИ
или очакваната им възвръщаемост. Това означава, че чуждестранните компании, инвестират
в задгранични проекти, които имат по-висока
очаквана доходност от тази в страните на произход. Тъй като световните потоци ПЧИ в огромната си част произхождат от страни с еднакъв етап на развитие (развитите страни), можем
да допуснем, че световните потоци ПЧИ търсят
норма на възвръщаемост, по-голяма от тази,
осигуряваща капитала за икономическото развитие на развитите страни. Този принцип на хомогенност на резултата от задграничното инвестиране ни дава основание да смятаме, че
независимо в какъв отрасъл и инвестиционен
хоризонт имат ПЧИ, те винаги се стремят да
постигнат една и съща, пределно висока норма
на възвръщаемост.
Какво следва от това? Ние вече знаем, че
ПЧИ имат еднаква, достатъчно висока норма на
очаквана възвръщаемост. Малките отворени
икономики могат да привлекат тези ПЧИ по два
начина – като предложат висока норма на печалба при нетъргуемите стоки и услуги или като
предложат сравнителни предимства в областта

Вж. например Ramondo N., Rappoport V., Ruhl K. Horizontal Vs. Vertical FDI: Revisiting Evidence from U.S. Multinationals, Working
Papers 11-12, New York University, Leonard Stern School of Business, Department of Economics 2011
4
Geishecker I., Görg H. The vertical investment controversy re-estimating the knowledge-capital model for different types of FDI, GEP
Research Paper 05/03, University of Nottingham, 2003
3
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на ефективността на факторите при производството на търгуеми стоки и услуги.
Трябва да направим уговорката, че и двата
вида компании вече са мултинационални, тоест
при тях са налице специфични фирмени предимства, а тяхната продукция, при положение
че е търгуема5, е и конкурентоспособна на международните пазари. Това означава, че навлизащите ПЧИ, които ще произвеждат търгуеми
стоки и услуги (вертикални ПЧИ), по условие се
възползват от вътрешни икономии и външни
икономии от мащаба, за да организират ефективно производство с конкурентоспособна продукция. От друга страна, хоризонталните ПЧИ,
чийто мотив за навлизане е вътрешния пазар
на нетъргуеми стоки и услуги, се стремят към
липса на конкуренция и наличие на пазарни
слабости, за да постигнат висока норма на печалба.

характеристиката „търгуемост“ на произвежданите от тях в страната- домакин стоки и услуги.
5. Показателят Експортен потенциал на ПЧИ
Всичко гореизложено означава, че правилото за хомогенност на резултата за ПЧИ (принцип за рентабилност) не е валиден за резултата
за страната –домакин. Макар да знаем, че възвръщаемостта на ПЧИ е по-висока от тази на
местните инвестиции, както и че е по-висока
или поне сравнима с тази на подобни инвестиции в страните на произход на ПЧИ, не можем
да твърдим, че резултата за страната домакин
ще е еднакъв и независим от конкретния вид на
ПЧИ. Тоест, въпреки че имаме налице условието за висока възвръщаемост на инвестициите,
всяка една от тях има различен, хетерогенен
ефект върху националната конкурентоспособност на страната домакин и това не позволява
да се приема механично, че всички ПЧИ ще
имат сходен ефект за икономическото развитие
на страната домакин.
Това заключение може да се изрази като
показател, който ще наречем експортен потенциал на ПЧИ и с който можем да измерим
способността на ПЧИ да оказват влияние върху
конкурентоспособността на икономиката на
страната-домакин. От гледна точка на страната-домакин имаме инвестиции, които чрез
ефективно използване на сравнителните предимства, биха могли да създадат продукт, който
да е конкурентоспособен на международния пазар и инвестиции, които, дори да експлоатират
ефективно факторите на производство, ще бъдат ограничени само до размера на вътрешния
пазар и ще бъдат изложени само на вътрешна
конкуренция. Това ни води до извода, че двата
вида ПЧИ се различават най-вече в способността си да произвеждат търгуеми стоки, които
да са изложени на конкуренцията на международните пазари.
Изхождайки от правилото за хомогенност
на резултата за ПЧИ можем да изведем следното отношение на печалбата на ПЧИ в търгуемия и нетъргуемия сектори:

4. Ефекти за икономиката на страната-домакин
От гледна точка на конкурентоспособността на местната икономика, ПЧИ, експлоатиращи сравнителните й предимства (вертикални
ПЧИ), ще се стремят да поддържат производителността чрез ефективно използване на ресурсите. Това предполага, че тези ПЧИ ще са
по-малко склонни да напуснат страната домакин, при положение, че сравнителните предимства се запазят.
Не така стои въпросът с ПЧИ, които търсят
по-висока норма на печалба, вследствие на монополно положение или друг ограничител на
конкуренцията в резултат на нетъргуемостта на
произвежданата стока или услуга. Този вид инвестиция предполага по-кратък инвестиционен
хоризонт, обусловен от допускането, че икономиката ще търси подобрение по Парето и с времето ще отстранява пазарните слабости.
Като имаме предвид тези различни алтернативи на поведение, смятаме, че от гледна
точка на страната –домакин, най-сигурният
признак за ползата от ПЧИ за производителността на местната икономика е наличието на
П𝐹𝐷𝐼 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
П𝐹𝐷𝐼 𝑛𝑜𝑛−𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒

=

𝑟𝐹𝐷𝐼 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐹𝐷𝐼𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑟𝐹𝐷𝐼 𝑛𝑜𝑛−𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐹𝐷𝐼𝑛𝑜𝑛−𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒

Където:
ПFDI tradable – средногодишна печалба от
ПЧИ в търгуемия сектор;
ПFDI non-tradable – средногодишна печалба от
ПЧИ в нетъргуемия сектор;

r FDI tradable – средногодишна норма на възвръщемост на инвестицията в ПЧИ в търгуемия
сектор;
r FDI non-tradable – средногодишна норма на
възвръщемост на инвестицията в ПЧИ в нетъргуемия сектор;

5

Тук и навсякъде, където става въпрос за търгуемост на стоки и услуги, ще използваме класификацията за търгуеми отрасли,
направена за 14 страни членки на ОИСР в De Gregorio J., Giovannini A. and Wolf H. International Evidence on Tradables and
Nontradables Inflation. European Economic Review 38, pp. 1225–1244, 1994 с уговорката, че откритата от него търгуемост на транспорта в страните от ОИСР не може да се потвърди от данните, публикувани от Националния статистически институт на
http://ftrade.nsi.bg/ и затова ще причислим транспорта към нетъргуемите. Така търгуемите отрасли са тези от първичния и вторичния сектор- селско и горско стопанство, добивна и преработваща промишленост. Нетъргуеми са всички останали, което означава тези в третичния сектор на икономиката.
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FDI tradable – ПЧИ в търгуемия сектор;
FDI non-tradable – ПЧИ в нетъргуемия сектор.
Ние не знаем какъв е размерът на реално
постигнатите средногодишни печалби, но предполагаме, че действа изведения принцип за
рентабилност, тоест възвращаемостта за чуждестранния инвеститор от инвестициите, в
който и да е от двата сектора е приблизително
еднаква:
П𝐹𝐷𝐼 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐹𝐷𝐼𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
= 1𝑥
П𝐹𝐷𝐼 𝑛𝑜𝑛−𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐹𝐷𝐼𝑛𝑜𝑛−𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒

На второ място, високата стойност на коефициента ще ни укаже, в случай, че преобладават вертикални ПЧИ, че ще се повиши стойността на износа на страната и ще се развиват
експортноориентирани отрасли, нещо особено
важно за малките отворени икономики.
На трето място, високият показател говори
за слабо въздействие на цените на нетъргуемите стоки и услуги върху формирането на цените на производствените фактори, тоест, в
търсене на по-висока норма на възвръщаемост
чрез по-високи цени, ПЧИ, произвеждащи нетъргуеми стоки и услуги, не са повлияли на вътрешните цени на производствените фактори
дотолкова, че да намалят сравнителните предимства.
Няма съмнение, че подобна информация е
от важно значение за политиката на приемащата ПЧИ страна.

От същото отношение можем да получим
информация в каква степен комбинацията от
входящите ПЧИ ще се отрази на националната
конкурентоспособност на страната домакин, защото ни показва пропорцията, с която ПЧИ навлизат в търгуемия и нетъргуемия сектори. По
същество тази пропорция дава конкретни сведения за наличието и размера на идентифицирани сравнителни предимства или пазарни слабости.
На практика коефициентът представлява
отношение на ПЧИтъргуеми , представляващи
сбора от входящите ПЧИ в селското, горското и
ловното стопанства, добивната и преработващата промишленост7 към ПЧИ нетъргуеми , представляващи сбора от входящите ПЧИ във всички
останали отрасли.
Експортен потенциал на ПЧИ =
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6. Приложимост на коефициента
За какво може да се използва това отношение на ПЧИ в производството на търгуеми стоки
и услуги и тези в производството на нетъргуеми, т.е. коефициента за експортния потенциал
на ПЧИ?
На първо място, той дава информация за
наличието на сравнителни предимства в страната-домакин. Високият показател на коефициента ще ни покаже достатъчно сравнителни
предимства, външни за фирмата икономии от
мащаба и, по същество, наличие на концентрация.

Специално внимание трябва да се обърне на изключването на някои отрасли от търгуемите. Така например, въпреки че продажбата зад граница на ел. енергия и питейна вода е възможна, това е свързано с високи разходи за транспорт, правителствени
регулации и международни споразумения, тоест цената се формира на вътрешния, а не на международния пазар, което е дефиниция за нетъргуема стока. В потвърждение вж.: Méjean, I. Can firms' location decisions counteract the Balassa–Samuelson effect?,
Journal of International Economics, Vol. 76, стр. 139–154, 2008. или Dinwiddy C. & Teal F. Principles of Cost-Benefit Analysis for
Developing Countries, Cambridge Books, Cambridge University Press, 1996.
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IS THERE A WAY TO APPRAISE THE INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT
INVESTMENTS ON THE ECONOMIC GROWTH OF A HOST COUNTRY OTHER THAN
DEVELOPED?
Milen Velushev
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Sofia, Bulgaria
Abstract
The contemporary research does not pay much attention to the particularities of the relationship between inward FDI
and the economic growth of a host country other than a developed one. The fact is that the FDI flow to such countries
grows steadily. It is clear that the study of the influence of FDI for the economic growth of those host countries is of primary
significance for the successful formulation of their economic policy.
According to us the discussion about the role of FDI should start with outlining the interests of the stakeholders in
this process, namely the interest of the inward FDI to achieve a particular high enough required rate of return and that of
the host country that needs to intensify its economic development in order to secure better living standard for its population.
Exploring this angle we find relationships that can lead not only to a qualitative but also to a quantitative appraisal of the
studied influence.
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ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Петя Славова
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Резюме
Устойчивият растеж и неговата материя е сравнително позната и изследвана научна област. То има многоаспектен и междудисциплинарен за изучаване характер, синтезиращ четири величини: икономическа, социална,
институционална и екологична. Със своите показатели и измерители устойчивият растеж на икономиката в страната влияе както пряко така и косвено на стопанските организации (в частност индустриалните предприятия) като
фактор в стремежа им към конкурентни предимства и развитие.
Предметът на това изследване е икономическото измерение на устойчивото развитие на предприятията от
гледна точка на социалния и екологичния аспект на дейността им, разгледано във връзка с производството, човешките ресурси и генерираните финансови резултати, с които устойчивият растеж има взаимосвързани връзки.
Подобряването на екологичните параметри налага усъвършенстването на политиката на предприятията, използване на едни икономически инструменти и ограничаване на други. От друга страна, нарушаването на екологичното
равновесие и ефектите на глобалното затопляне, предизвикват икономически загуби, имащи пряко отношение към
социалните и икономическите аспекти на развитието не само на самите предприятия, а и на цялата национална
икономика.
Ключови думи: икономика, устойчив растеж, стратегия, екологична политика, социална насоченост.
Key words: economy, sustainable growth, strategy, environmental policy, social orientation.
JEL: L2, L250, L6, L610, Q50.

От тази гледна точка, анализът на икономическото измерение предполага подход, който да
позволява задълбочен анализ на системообразуващите връзки на устойчивото развитие и дадени механизми за неговата реализация.
Политиката по опазването на околната
среда има своите социални и икономически последици. Установена е позитивна зависимост
между екологичното равновесие и стандарта на
живот, както и между еко-съобразността на производството и неговата ефективност. Проблемът
е, че при определени условия тези връзки могат
да бъдат противоречиви. Затова е необходимо
да се създадат подходящи условия и стимули,
които да позволят постигането на еднопосочност
в осъществяването на целите на предприятията
към устойчив растеж.

Увод
Устойчивото развитие е тенденция, която в
световен мащаб е основна цел на предприятията
наравно с постигането на максимална печалба.
Всяко едно предприятие, което не предприеме
промени в посока устойчив растеж ще загуби конкурентни предимства на пазара и пред потребителите.
Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние
да задоволи нуждите на съвременното общество
от благосъстояние (с всичките му социално-демографски и здравни особености) в дългосрочен
план, без да лишава следващите поколения от
това да задоволят своите нужди [5]. По-конкретно устойчивото развитие предполага да се избират, насърчават и разработват стратегии за
икономическо развитие, съобразени с опазването и подобряването на околната среда и биологичното равновесие не само в страната, но и
по цял свят.
Устойчивото развитие има различни аспекти – управленски, икономически, екологични,
социални. То е стремеж за даден социален статус и начин на живот на населението, и преди
всичко състояние на икономическата среда. Във
тази връзка иновациите в технологиите са напреднали и предприятията възприемат политиката за използване на повече безотпадни технологии, залагат на използването на възобновимите суровини, разчитат на рециклирането като
целта е експлоатацията на природните ресурси
да не променя параметрите, които влияят на човешкия живот [4].

1. Цел и задачи
Основната цел на автора е, да анализира и
определи ключови практически аспекти за прилагането на критериите за устойчиво развитие на
индустриални предприятия. Постигането на тази
цел предполага реализацията на няколко взаимосвързани задачи на настоящето изследване:
а) по-нататъшно развитие и конкретизация на дефинирането на категорията “устойчиво развитие”
на основата на сравнителен анализ с традиционните твърдения за икономически растеж; б) критичен анализ на досега използваните критерии и
показатели за устойчиво развитие и неговото изменение; в) разкриване на преките и косвени зависимости между природните фактори и растежа, от една страна, и влиянието на растежа
върху екосистемата, от друга страна.
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Анализът се движи от общото към частното
и от частното към общото. Това дава възможности например, за по-задълбочен анализ на
конкретните модели на растежа в избрани развити и развиващи се малки и средни предприятия. Чрез метода на индукцията се открояват общите принципи на устойчивото развитие. Където
е възможно, тенденциите на растежа са разгледани в дългосрочна перспектива. Изследването
се основава върху сравнителен анализ, включващ проявлението на процесите и категориите на
различни фирми и при различно взаимодействие
между тях. Отделните категории и процеси са
разгледани в динамика, т.е. устойчивото развитие се приема като движение, [6] а инертен резултат. С развитието на икономическата среда се
повишават изискваният към показателите за
оценката на равнището на устойчивост.
Структурата на изследването е съобразена
с разбирането, че не всяка политика и стратегия
за екологична и социална насоченост води до устойчив растеж. Настоящата разработка има определени ограничения в обхвата на изследване.
Тези ограничения са приети, поради някои съображения:
Първо, широкоаспектния характер на устойчивия растеж предполага, че категорията изразява сложна система от преки и обратни връзки
между процеси и зависимости от различни икономически сфери. Поради това, анализът е изграден предимно от икономическа гледна точка.
Приема се, че икономическата наука отразява зависимостите и тенденциите в други аспекти от устойчивото развитие и същевременно влияе
върху процесите и зависимостите в тях [8].
Второ, избрани са определени взаимовръзки
между производството и околната среда. Изборът се ограничава до съществени по своята
роля, стратегически природни ресурси (въглища,
дървесина, отделни рудни изкопаеми, води), осигуряващи ресурсната база на предприятието.
Трето, вредните емисии, отделяни в процеса на
производство и потребление са хиляди видове. В
някои случаи те са съпътстващи, а в други специфични за отделните производства. Избрани са
само част от тези вредни елементи (токсични вещества, тежки метали и др.), които в най-голяма
степен влияят върху екологичното равновесие на
околната среда, и които илюстрират общите количествени и качествени зависимости в процеса
на взаимодействието между предприятие и природата.
Като елементи на регулативният механизъм
наложен от страната, се анализират основно финансовата политика и политика за вредните емисии в предприятията. Това са двата основни икономически инструмента за реализацията на целите на предприятието за устойчивото развитие
(в частност от гледна точка на екологичната и социална ориентираност на организацията). Във
връзка с тяхното прилагане или при определяне
на сравнителните им предимства, са включени и

други инструменти, в т.ч. административни (стандарти, норми, политики на предприятието), технологичен трансфер и др. В някои от случаи, са
направени конкретни препоръки за постигане на
устойчив растеж в предприятия от тежката индустрия, които са основани на информация от
статистически данни и общо икономическата
среда на страната от наложилите се тенденции и
политика на развитие на икономиката.
2. Избрани ключови показатели за устойчиво
развитие
Определянето на показателите е една от
най-дискутираните страни на устойчивостта (стабилността) и е едно от големите предизвикателства пред учените. Всяко явление или процес
може да бъде управлявано само при условие, че
получаването на резултат от това управление
може да бъде оценено с конкретни качествени и
количествени показатели (т.е. да се гарантира
неговата “измеримост”), които най-често са различни за всяка една фирма. От друга страна,
предприятията гонят печалби и продажби за
един ден, сделки на всяка цена и никой не се
съобразява с последствията. Отговорността за
налагане на устойчивите тенденции било то в
строителството,
управлението,
социалната
сфера, навсякъде се е поела от малко фирми, но
се наблюдава тенденция те да стават все повече. Със своите действия мениджърите и собствениците на предприятията се стремят да променят и възпитат в потребителя отговорно отношение към всичко, което го заобикаля или му се
предлага. Така фирмите ще бъдат принудени да
започнат да споделят със своите клиенти какви
устойчиви тенденции следват в своята дейност,
защото потребителят е длъжен да го изисква от
тях.
Като отговорни за това къде е сега и къде
трябва да бъде компанията след време, висшето
ръководство е в центъра на тези промени, които
трябва да се случат. Те могат да се разгледат в
следните насоки:
Стратегически мениджмънт и стратегическо планиране – преминаването към устойчиво развитие е сложен и дългосрочен процес.
Стратегическото планиране е нужно да посочи
периодичните дейности, които да се предприемат от компанията за да се приспособи към промените в обкръжаващата среда.
Стратегическият мениджмънт е по-широка
концепция, непрекъснат процес, включващ опитите на фирмата да се пригоди към променящата
се среда по начина, съдържащ най-големи предимства. Той е отговорност на висшия мениджмънт, но реализирането му е процес, в който
трябва да участват всички звена и заинтересовани страни на предприятието. Той цели не само
създаване на конкуренти предимства, чрез
включване на все по-голяма добавена стойност в
продукта, но е и ориентиран към оказване на влияние върху обкръжаващата среда.
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Това е именно примерното поведение на
фирми с устойчиви управленски подходи. За тази
цел обаче стратегическия мениджмънт изисква
различен начин на мислене, който често може да
влиза в конфликт с нагласи, начин на работа, методи и условия усвоени при традиционната фирмена дейност. Конкретен пример е когато отговорните за провеждането на тази политика се
затрупат с оперативни задължения и изгубят фокуса на по-голямата, устойчивата цел.
Бизнес модела на МСП и гъвкавостта на
бизнеса ще трябва да се съобразяват все повече с реалностите на пазара. Все по-голямата
конкуренция и стесняването на пазарните ниши,
в които може да се реализира проспериращ бизнес, “отделя” дейности от веригата за създаване
на стойността за клиента.
Така например все повече рекламни агенции разширяват и специализират своите услуги в
PR-а (отношенията с клиентите) и Електронния
маркетинг. По-ефективна излиза стратегията и
метода за вече аутсорсинг на Информационнотехнологичния отдел (IT-отдела), вместо закупуването на скъпа техника и наемането на служители за нейната поддръжка. Това не само спестява скъпи инвестиции, допълнителни разходи,
но и гарантира една по-голяма професионалност
на доставяните услуги, поради тясната специализация на предприятията, които предлагат и
възможност техният професионализъм да е на
високо ниво.
Важно е в новите организационни структури
да се намерят хора, които по най-ефективен начин да координират аутсорснатите дейности и да
ги вплетат в общата цел и мисия на фирмата.
Ефективността на управлението до сега
се е разглеждала като сложна социално-икономическа категория, която разкрива резултатността от функционирането на предприятието,
съдействаща за достигане на стоящите пред нея
цели при най-ниски разходи по управлението [7].
При промяна в околната среда целите остават
адекватни на средата, но подходите за постигането им се променят.
Същността е в това, че много фирми разчитат все още на функционалния подход в управлението на устойчивото развитие, където проблем са слабите хоризонтални връзки между
структурните звена, а те стават все по жизнено
важни.
Решението на този проблем е процесния
подход. При него предприятието не е съвкупност
от отдели, цехове и звена, а съвкупност от бизнес процеси, и дейността трябва да обслужва
тези процеси. Ключовите показатели за фирмата
(ефективност, финансово състояние качество,
бърза реакция, гъвкавост и т.н..) зависят от усъвършенстване на бизнес процесите, преодоляване на тяхната декомпозираност и разкъсаност
(технологическа, информационна и организационна).

Човешкият фактор – никога преди хората
не са имали толкова голямо значение за бизнеса,
колкото през последните години.
Следното мнение е в подкрепа на гореспоменатото твърдение: “Голяма част от управляващите все още гледат на служителите си като на
личен състав и използват старите подходи за управление на хората.” [1, стр.116]. От гледна
точка на практиката обратното твърдение също
е вярно: “Голяма част от служителите все още
гледат на себе си като личен състав” и не търсят смисъл в работата си, нямат необходимата
мотивация за възможности за изява, за развитие,
за самоусъвършенстване.
Промяната в икономическата среда в света
и в България поставя в позиция на силна деквалификация много служители в предприятия, които преди са имали успешни практики. Изискванията към компетенциите на служителите според
новите реалности на пазара се променят коренно
и предопределят необходимостта от атестация
на персонала и осъвременяване на знания и обучение [1, стр.119].
Управление на информацията – до няколко години това всеприето разбиране, че навлизаме в етап, където информацията се превръща в четвъртият по важност ресурс вече отминава. В икономическата среда са налични негативни примери, как лошото управление на информацията може да доведе до ръба на фалит
една нормално функционираща и ликвидна банкова институция в България – случаят с Първа
Инвестиционна Банка през 2008 г. [2].
Информацията в световната мрежа Интернет нараства с невъобразими темпове. Новите
тенденции в начините да се програмира потребителското поведение – „Web 2.0“ начините, като
социалните мрежи, блоговете, микроблогинг системите, подкастите и др. са силно информационно ориентирани. Техните характеристики като
“виртуално=реално”; “глобално=локално”; “гъвкавост”, “интерактивност”, “точна таргетираност”;
“винаги, по всяко време и навсякъде”; “скорост”,
поставят фирмите (особено малките и средни) в
позиция да са силно зависими от ефективното
управление на информацията.
Важно е да се намери балансът между различните аспекти и фактори на устойчивото развитие. Само така ще може успешно да се постигат заложените цели, в същото време няма да се
вреди на хората и околната среда и ще се гарантира икономически растеж било то благодарение
на намалени експлоатационни разходи, повишена производителност, повишена привлекателност на продукта, висока ефективност в управлението или протичането на процесите и др.
Отношение на предприятието към екосъобразна политика на производство.
Икономическото и устойчиво развитие
следва да е екологосъобразно, особено при сегашните неблагоприятни тенденции в състоянието на околната среда. Но устойчивото развитие
предполага търсенето на оптимален баланс на
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целите и интересите. Както пазара не трябва да
бъде единствената основа за определяне на
формите и степените на взаимодействие с околната среда, така и екологичните принципи не
бива да са единственият ориентир за характера
на общественото развитие.
Безусловното вярване, че връзката ресурси – производство – потребление – устойчивост на предприятието е най-добрата стратегия
за икономически растеж като цяло, не дава отговор на два въпроса:
Първо, как и възможно ли е да се дефинира
количествено „достатъчна ресурсна база“, и
второ, може ли и реалистично ли е да се приеме,
че е възможно поддържането на икономика с ресурсна база, която не се променя при положение,
че потреблението расте. При днес прилаганите
технологии и организация на производството, такова ограничение ще блокира растежа и ще доведе до голям спад в жизнения стандарт в краткосрочен период [3].
Логично е да се предположи, че последиците от растящото потребление на природни ресурси ще бъдат значителни за най-слабо развитите страни. Например, в следващите 5–10 години се очаква търсенето на авио-траспортни услуги да се увеличи три пъти спрямо сегашното
равнище. Повишаването на ефективността на
предприятията в областта на машиностроенето
и строителството няма да може да компенсира
обема като резултат от потребителското търсене
(авио компании, летища, пътници).

-

-

-

Заключение
Все повече и повече фирми се стремят да
направят дейността си по-устойчива и да изградят процес за отчитане на устойчивото си развитие, който от своя страна да спомогне за поставянето на цели, за измерването на напредъка им
както и да подпомогне постепенната промяна във
фирмата. Отчетът на устойчивото развитие е
ключова платформа за комуникиране на положителните и отрицателни външни въздействия на
фирмата, както и за събиране на информация,
която може да повлияе на нейната политика,
стратегия и дейности. В много общ план посоченото дава основание за извода, че голяма част
от малките и средни предприятия все още нямат
потенциал за конкурентоспособен растеж и особено за устойчивост на растеж. Но все пак са налице благоприятни предпоставки за създаване и
увеличаване на този потенциал. В последно
време те са свързани с настъпилата тенденция
(резултат от подобряваща се макросреда, вътрешна среда и условия във фирмите), както и с
очакваната подкрепа, резултат от членството на
страната в ЕС. Финансовата и научно-техническата подкрепа от фондовете на съюза може и
трябва да бъдат целенасочено оползотворени
при последователно следване на ясната концепция за развитие на икономиката и предприятията.
За индустриалните фирми постоянната заплаха от конкуренция и възможни фалити ги принуждава да бъдат активни, предприемчиви, поемайки необходимите рискове по организацията
на производството и реализацията на продукцията. За целта те непрекъснато обновяват своите
технологии, усъвършенстват организацията на
производството, повишават квалификацията на

3. Изводи и препоръки
-

-

-

също подлежи на количествени ограничения. Тези ограничения зависят от възпроизводственият потенциал за възобновяване на тези ресурси, т.е. количеството на потреблението не трябва да
превишава този възобновим потенциал.
Устойчивото развитие на малките и
средни предприятия предполага позитивен икономически растеж, но не всеки
растеж е материална основа за устойчиво развитие.
Равнището на екосъобразност и социална отговорност са ключови показатели за равнището на жизненият стандарт.
Сама по себе си, пазарната икономика
не осигурява устойчивост на развитието. В много случаи тя води до точно обратните резултати–богатите стават все
по-богати, а бедните по-бедни. Опазването на околната среда е в конфликт
със стремежа за увеличаване на фирмената печалба.

Устойчивото развитие е превърнато в
основна цел в политиката и стратегията
за развитие на малките и средни предприятия.
Четирите измерения на устойчивото
развитие: икономическо, социално, екологично и институционално, са взаимозависими. Взаимодействието между
тези четири измерения поражда синхронен ефект, чиято посока и величина зависи от характера, структурата и интензивността на взаимодействие между отделните измерения. Оценката за
ефекта се основава на два основни критерия за устойчиво развитие: социална
среда и екосъобразност.
Все още има дискусии и различни мнения за дефинирането на устойчивото
развитие.
Необходима е промяна в качествените
и количествените параметри на производството и потреблението, така че да
се постигне първоначално относително,
а на следващ етап и абсолютно намаление (или поне запазване на сегашното
равнище) на ползване на невъзпроизводими природни ресурси. Освен това,
ползването на възпроизводими ресурси
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работниците, разнообразяват асортимента, разширяват полетата на своята дейност и много
други.

5. Статев, Ст. (2003). Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, София: Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, стр. 120–129.
6. Lucas, R. (2002). Lectures on Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and
London.
7. Sterner, T. (1999). The Market and the Environment –
the Effectiveness of market-Based Policy Instruments
for Environmental Reform, Cheltenham, UK: Edward
Elgar.
8. United Nations. Indicators of Sustainable development; Framework and methodologies, (2001). New
York: UN Commission on Sustainable Development.

Литература
1. Илиев, Й. (2007). Управление на човешките ресурси. Умението да мотивираме, стр. 115–119.
2. Искров, И. Случаят с ПИБ е скандал, не криза,
сп. Капитал, 2008 (електронно издание).
3. Иновационна дейност на предприятията през периода 2010–2012 година, НСИ, 2014.
4. Кънев, М. (2013). Идеята за прогрес отвъд икономиката, София, Изток-Запад, стр. 70–72.

IDENTIFICATION OF SUSTAINABLE GROWTH IN SMALL AND MEDIUM INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Petya Slavova
University of National and World Economy, Sofia
Abstract
Sustainable growth and its material is relatively well known and studied scientific field. It is a multifaceted and interdisciplinary nature of the study, synthesizing four variables: economic, social, institutional and environmental. With their
indicators and measures sustainable economic growth in the country affects both directly and indirectly businesses (in
particular industrial enterprises) as a factor in their pursuit of competitive advantages and development.
The object of this study is the economic dimension of sustainable development of enterprises in terms of social and
environmental aspects of their activities, in conjunction with the production, human resources and generate financial results
that sustainable growth is interrelated connections. Improving environmental performance requires improvement of enterprise policy, the use of some economic instruments and limit others. On the other hand, the disturbance of the ecological
balance and the effects of global warming, causing economic losses directly related to social and economic aspects of
development not only of the undertakings and the entire national economy.
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НОРМАТИВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014–2020 Г.
Силвия Георгиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Определящи за постигането на по-добри резултати в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове са ясните и точни правила за тяхното планиране и изразходване, както и ефективната работа на участващите в този процес институции. Поради това разработваните и одобрявани нормативни
актове както на европейско, така и на национално равнище, са от решаващо значение за ефективното усвояване
на планирания от ЕС финансов ресурс. Освен това прозрачността и компетентността на всички институции в страната, управляващи и контролиращи средствата от европейските фондове, е предпоставка за ритмично и безпроблемно управление на значими по размер парични средства, които могат съществено да подобрят конкурентоспособността на националните икономики, както и да повишат качеството на живот на гражданите на Европа. Всичко
това определя като централен проблем пред управлението на ресурсите от европейските фондове създаването
на качествена нормативна уредба и ефективни институции, които да управляват и контролират целия процес на
европейско и национално равнище.
Ключови думи: нормативни актове, институции, европейски фондове, програми.
Key words: regulations, institutions, EU funds, programmes.
JEL: L260, L250, R390.

през двата програмни периода, с оглед целите и
задачите, които са поставени както на ниво ЕС,
така също и от съответните национални правителства. Следователно нормативните и стратегически документи могат да се разглеждат на две
нива: европейско и национално през съответните
периоди.
През първия програмен период средствата
от европейските фондове се управляваха въз основа на няколко основни регламента, които очертаваха правната рамка в тази област.
- Регламент 1083/2006/ЕС
Регламентът установява общите правила,
които регулират Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален
фонд (ЕСФ) (наричани „Структурни фондове“) и
Кохезионния фонд, без да се засягат специфичните разпоредби, предвидени в Регламенти (ЕО)
№ 1080/2006, (ЕО) № 1081/2006 и (ЕО) №
1084/2006.
Следните Регламенти определяха принципите и целите на три основни фонда на ЕС, а
именно [1]:
- Регламент 1080/2006/ЕС за Европейския фонд за регионално развитие
- Регламент 1081/2006/ЕС за Европейски
социален фонд
- Регламент 1084/2006/ЕС за Кохезионен
фонд
Основните стратегически документи, които
дадоха насоките за усвояване на средствата от
европейските фондове в България през първия
програмен период бяха:
- Национален план за развитие 20072013 г.;
- Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.(НСРР).

Увод
Особено актуален и значим проблем в началото на втория седемгодишен програмен период
пред нашата страна е увеличаването на ефективността от усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Особено значение за това има повишаването на
качеството на нормативните и стратегически документи, както и засилване на капацитета и ефикасността на всички институции, участващи в
процеса на разработването на политики и тяхното изпълнение в тази област. Целта на настоящата статия е да представи особеностите на
нормативната и институционалната рамка в процеса на усвояване на средства от европейските
фондове. Ще бъдат разгледани както основните
нормативни актове на равнище Европейски
Съюз, така също и определящата правна рамка
и стратегически документи на национално ниво.
Ще бъдат представени основните институции,
участващи в управлението и контрола на средствата, вливащи се в българската икономика от
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Въз основа на всичко това ще бъдат направени изводи и препоръки за подобряване на нормативната база и нейното прилагане, както и за
повишаване ефективността на институциите.
1. Основни нормативни актове и стратегически документи, регламентиращи подкрепата, осигурявана от европейските фондове
през първия (2007–2013 г.) и втория програмен период (2014–2020 г.)
Нормативната база, регламентираща подкрепата от европейските фондове, се променя
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НСРР е разделена на следните основни
части: Анализ на различията, слабостите и потенциала за развитие, Стратегия на интервенциите в обхвата на НСРР, Списък на Оперативните
програми и механизми за координация и взаимно
допълване на всички финансови инструменти на
Европейския съюз. Формулираната визия на
България за развитие като държава-членка на
ЕС е: Към 2015 г. България да стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество
на живот, доходи и социална чувствителност на
обществото [2]. Дългосрочната визия за България обединява две конкретни средносрочни цели
за програмния период 2007–2013 г. Същите бяха
разработени на базата на приоритетите на ЕС и
са в съответствие със Стратегическите насоки на
Общността (СНО): – Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж; – Развитие на
човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
Оперативни програми, чрез които се разпределяха средства от европейските фондове през
първия програмен период бяха: ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП
„Околно среда”; ОП „Регионално развитие”; ОП
„Транспорт”; ОП „Административен капацитет”;
ОП „Техническа помощ”.
Към посочените вече стратегически документи през първия програмен период могат да се
добавят още два, които имаха изключително
важно значение за усвояването на средствата от
европейските фондове през първия програмен
период, а именно:
- Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007–2013 г., в който
бяха поставени общите цели за периода 2007–
2013, базирани на Стратегическите насоки на
Общността за развитие на селските райони, на
основните приоритети на ЕС, свързани със създаването на работни места, растеж и устойчивост (Лисабон, Гьотеборг), и в съответствие с
други политики на ЕС (Съгласуваност, опазване
на околната среда и особено координация със
Структурните фондове и управление на природите ресурси в селските райони на България), и
не на последно място отчитане на социално-икономическите условия в селските райони на България [3]: 1. Развитие на конкурентно и основани
на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост. 2. Опазване на
природните ресурси и околната среда в селските
райони. 3. Подобряване качеството на живота и
разнообразяване възможностите за заетост в
селските райони.
- Национален стратегически план за рибарство и аквакултури 2007–2013 г., който определя визията, стратегическите цели и приоритетите за национално развитие както и показва

необходимостта от финансови източници и изискуемата организирана мрежа за тяхната реализация.
Свързани с тези два стратегически документа са и две програми, които разпределиха
значим финансов ресурс, акумулиран от европейските фондове – Програма за развитие на
селските райони 2007–2013 г. и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
През втория програмен период 2014-2020 г.
основен стратегически документ, който определя
насоките за развитие е Стратегия Европа 2020.
Съгласно този документ стратегията на ЕС
е за растеж през настоящето десетилетие.
В условията на един променящ се свят стремежа
е ЕС да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритета трябва да помогнат на ЕС и
държавите-членки да постигнат високи нива на
заетост, производителност и социално единство.
По-конкретно Съюзът си постави пет амбициозни
цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка приема
свои собствени национални цели във всяка от
тези области [4].
Основните регламенти, които определят
правилата за управление на средствата от европейските фондове са [5]:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1299/2013 относно
специални разпоредби за подкрепа от
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество”;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1300/2013 относно
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1301/2013 Европейския фонд за регионално развитие
и специални разпоредби по отношение
на целта „Инвестиции за растеж и работни места”, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1080/2006;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1302/2013 за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006
относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел
по-голяма ясното, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такава група;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално
развити, Европейски социален фонд,
Кохезионен фонд, Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейски фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развити, Европейски со54
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циален фонд, Кохезионен фонд и Европейски фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1304/2013 относно
Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006
на Съвета;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1305/2013 относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 за Европейски фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) №
2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) №
1198/2006 и (ЕО) № 791/ 2007 на Съвета и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1255/2011
на Европейския парламент и на Съвета.
Нормативна база на национално равнище
относно усвояването на средствата от европейските фондове обхваща следните основни актове
[6]:

ПМС № 79 от 10.04.2014 г. За създаване на комитети по наблюдение на
Споразумението за партньорство на
Република България и на програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за
програмен период 2014–2020 г.;

ПМС № 107 от 10.05.2014 г. За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и Европейски фонд за морско дело и рибарство за периода 2014–2020 г.;

ПМС № 118 от 20.05.2014 г. За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейски социален фонд, Кохезионния фонд, Европейски фонд за морско
дело и рибарство за периода, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов инструмент;

ПМС № 119 от 20.05.2014 г. За приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейски социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Евро-

пейски фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014–
2020 г.;

ПМС № 5 от 18.01.2012 г. За разработване на стратегическите и програмните
документи на Република България за
управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмен период 2014–2020 г.
Към основните стратегически документи могат да се причислят Националната програма за
развитие: България 2020 и Споразумение за партньорство 2014–2020 г.
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира
целите на политиките за развитие на страната до
2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР
БГ2020 са дефинирани на базата на изготвен за
целта социално-икономически анализ, както и на
получените становища в рамките на публичните
дискусии на всеки един етап от изработването на
документа. Цели [7]:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез
конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и
социално включване и гарантиране на достъпно
и качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи,
осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена и здравословна
околна среда за населението.
3. Повишаване на конкурентоспособността
на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
Споразумение за партньорство 2014–2020 г.
Предвид заключенията от анализа на различията, потребностите за развитие и потенциала
за растеж в Споразумението за партньорство на
България, могат да бъдат формулирани четири
стратегически взаимно допълващи се приоритета за финансиране: три по направленията
на стратегията Европа 2020 за приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж и един с хоризонтален характер [8]:
1. Стратегически приоритет 1: Образование,
заетост, социално включване и здравеопазване
за приобщаващ растеж
2. Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж
3. Стратегически приоритет 3: Свързаност и
зелена икономика за устойчив растеж
4. Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп да качествени
административни услуги.
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Въз основа на направените анализи и стратегическите цели за развитие на страната за втория програмен период 2014–2020 г. са планирани
следните оперативни програми:

ОП „Иновации и конкурентоспособност”;

ОП „Развитие на човешките ресурси”;

ОП „Околно среда”;

ОП „Региони за растеж”;

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”;

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”;

ОП „Добро управление”;

ОП „Инициатива за МСП”.
Към тях могат да се добавят още две с голямо значение за развитие на страната и по-специално селските райони, както морското дело и
рибарството: Програма за развитие на селските
райони 2014–2020 г. и Програма за морско дело
и рибарство 2014–2020 г.

Комитет за наблюдение на Споразумението за
партньорство
Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство наблюдава изпълнението на
ангажиментите, разписани в него, включително
прилагането на ефективна координация и допълването на подкрепата по отделните фондове. КН
има възможност да прави предложения и да
изисква намеса когато това е целесъобразно,
така че да се постигне максимално ефективно
допълване на мерките и интервенциите, изпълнявани в отделните програми.
Комитети за наблюдение на отделните програми
Съставът и представителството на тези органи осигуряват спазване на принципа на координация и допълване на следващото ниво – изпълнение на цели, приоритети и конкретни мерки, заложени в рамките на отделените програми. Комитетите за наблюдение осъществяват цялостен
мониторинг на изпълнението на съответната
програма, като вземат активно участие в процеса
на вземане на решения. В контекста на съгласуване и одобрение от КН на критериите за допустимост на операциите, се осигуряват както демаркацията между интервенциите по различните
фондове и програми, така и взаимната допълняемост, и заложената синергия между дейностите
за финансиране по ЕСИФ.

2. Институционална рамка за осъществяване
на програмна подкрепа по линия на европейските фондове
Основните институции, участващи в изпълнението, наблюдението и контрола на проектите,
финансирани от европейските фондове са [9]:
Отговорен заместник министър-председател/министър с функции по координация и управление на средствата от ЕС
Координира дейностите по програмирането,
управлението, наблюдението и контрола на програмите. В рамките на тези правомощия осигурява взаимодействието и пълноценното участие
на отделните звена и институции, ангажирани с
процеса на изпълнение на ЕСИФ по отношение
на прилагането на принципа на допълване на
всеки от етапите.

Централно координационно звено
Централно координационно звено обезпечава цялостния процес по координация на оперативно ниво, което включва разработването на необходимата нормативна уредба, методологии и
указания, подпомагане работата на СКУСЕС и
Комитета за наблюдение на СП, координационен
механизъм за информация и публичност, общо
наблюдение на изпълнението на програмите, организиране на работни групи и срещи.
Управляващи органи
На ниво операция и отделен проект допълването и координацията се осъществява от Управляващите органи и Разплащателната агенция.
Междинно звено – Структурата, която
действа под отговорността на управляващия орган на съответната оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име
по отношение на бенефициентите, изпълняващи
операцията.
Сертифициращ орган – Структурата, отговорна за сертифициране на разходите по всяка
оперативна програма и за подготвяне и изпращане на ЕК на сертифицирана декларация за
разходите и искане за плащане по всяка оперативна програма (Дирекция “Национален фонд”,
МФ).
Одитен орган – Структурата, която е функционално независима от управляващия орган и

Съвет за координация при управлението на
средствата от ЕС
Членове на СКУСЕС са министрите, в чийто
ресор са изпълняваните политики, които ще се
финансират със средства от ЕС. В заседанията
на съвета участват и представители на звената,
компетентни по хоризонтални въпроси. В рамките на своите функции по координация на мерките за изпълнение на правителствената политика за икономическо, социално и териториално
развитие на страната, финансирани със средства от Европейския съюз, Съветът осигурява на
висше политическо ниво съгласуваност и взаимно допълване на мерките по програмите, с оглед реализиране на интегрирания ефект от тези
мерки, включително предлага възможности за
финансиране на операции чрез съчетаване на
различни финансови източници.
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Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. (Дирекция “Одит
на средствата от Европейския съюз”, МФ).
Към посочените институции можем да добавим и общинските администрации, които са основен бенефициент на безвъзмездната финансова
помощ и от тяхното активно участие и капацитет
зависи успешното усвояване на средствата от
европейските фондове.

Неспазване сроковете за планиране и
приемане на документите, регламентиращи усвояването на средствата от европейските фондове.
Няколко препоръки могат да бъдат отправени към всички заинтересовани страни и институции:
Стимулиране на активността на всички
участници в процеса на подготовка на
стратегическите документи за съответния програмен период;
Устойчивост на нормативните актове,
което ще е предпоставка за по-доброто
им познаване и прилагане от страна на
бенефициентите на безвъзмездната
финансова помощ;
Уеднаквяване на практиките на институциите по отношение на решенията,
които вземат по сходни казуси.
-

Заключение
В заключение могат да се отбележат няколко основни изводи по отношение нормативната и институционална рамка за усвояване на
средства от европейските фондове:
През първият програмен период страната ни натрупа опит относно транспонирането на европейското законодателство и правни норми;
Създадени са механизми за разработване и контрол на политиките относно
управлението на средствата от европейските фондове;
Формирани са институции, които управляват и контролират усвояването на
финансовите ресурси от фондовете на
ЕС;
Затруднения на бенефициентите създават честата промяна в някои нормативни актове и разнообразната практика на институциите при решаването
на сходни казуси;
Формалност и инерционност в процеса
на планиране на стратегическите документи на местно и национално ниво;
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Abstract
Crucial for achieving better results in the management of European structural funds and investment funds are clear
and precise rules for their planning and spending, as well as the effective operation of the participating institutions in this
process. The refore developed and approved regulations both at European and national level are crucial for the effective
utilization of the planned EU financial resources. Furthermore, transparency and competence of all institutions in the country, managing and controlling EU funds are a prerequisite for easy management of large amounts of money that can
significantly improve the competitiveness of national economies, and enhance the quality of life of European citizens. This
is the main problem facing the management of resources from EU funds and it can be solved by the creation of quality
legislation and effective institutions to manage and control the entire process at European and national level.
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Резюме
Все повече се налага потребността корпоративното управление да получава увереност, че проектираните
системи, концепции, модели, програми, функционират така, както са били замислени, изпълняват своите цели и
са в съответствие с изискванията, като способстват устойчивото развитие на организацията. Необходимо е вътрешният одит да предоставя обективни оценки и съвети, които да подпомагат стратегиите и процесите на вземането на управленски решения относно управлението на устойчивото развитие.
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Увод

1. Управление на устойчивото развитие. Очаквания и предизвикателства

Корпоративното управление и в частност управлението на устойчивото развитие има трудната задача да балансира многостранните интереси и очаквания на всички заинтересовани
страни, при това в една силно конкурентна и все
по-рискова среда. Налага се необходимостта от
получаване на увереност, че проектираните системи, концепции, модели, програми за устойчиво
развитие, функционират така както са били замислени, изпълняват своите цели и са в съответствие с изискванията като способстват устойчивото развитие на организацията. Възниква потребност за управлението да бъде информирано
относно състоянието на системата за устойчиво
развитие като цяло, така и за изпълнение на
програми, критерии, показатели, оценки на отделните елементи и заинтересовани страни.
Вътрешният одит като част от корпоративното управление, като част от системата за мониторинг изпълнява оценъчна функция, като предоставя обективни оценки, които са ценен източник на информация и подпомагат процеса на вземане на управленски решения и стратегията като
цяло. Целта на изследването е да се представят
ползите и възможностите, които следва да предоставя вътрешния одит в подкрепа на управлението на устойчивото развитие. Източници на информация са изследвания, практически ръководства, стандарти, теоретични постановки, добри
практики. Основните резултати акцентират върху
процеса на оценяване на системите и процесите
на устойчивото развитие, както и възможностите
за тяхното подобряване. Препоръките са свързани с разгръщане потенциала, с търсене и осъществяване на ефективни форми и подходи на
взаимодействие, между вътрешния одит и ръководството в областта на управлението на устойчивото развитие.

В следващите редове ще бъдат разгледани
обстоятелствата, които налагат управлението на
устойчивото развитие, като интегриран подход,
очакванията към него, както и предизвикателствата пред които е изправено.
В отговор на нарасналите очаквания на заинтересованите страни, организациите се стремят да демонстрират отговорност и устойчивост
на управлението. Организациите разработват
целеви показатели, системи за измерване и системи за отчитане, отнасящи се до корпоративната социална отговорност (КСО) и стратегиите
за устойчиво развитие. Концепцията за устойчивото развитие се разгръща и еволюира [6]. От
фрагмент, декларирани позиции и намерения, тя
преминава през разработването на целеви показатели, индикатори, въвежда системи за наблюдение, измерване и отчитане и стои в основата
на цялостни стратегии за устойчиво развитие.
Цялостната организация, планиране и контролиране на устойчивото развитие, чрез прилагане на
системен и структуриран подход определя управлението на устойчивото развитие.
Корпоративната социална отговорност и управлението на устойчивото развитие са обществено значими дейности. Поради тази значимост
и влияние върху обществото тези дейности привличат обществения интерес, като успоредно с
това се засилва и обществения контрол към тях.
Съвременната бизнес среда е изложена на
влиянието на множество рискове. Пряко или косвено, те биха могли да повлияят устойчивото
развитие. Именно това влияние следва да се
предвижда при управлението, в т.ч. и управлението на риска в организацията. Интерес представляват резултатите от проучване на риска, извършено сред представители на директорски бор59
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дове и мениджъри показва, че сред 10 най-съществени риска е посочен риска, свързан с опасения относно устойчивостта на организациите
към промени. В топ десет намират място и други
рискове, имащи отношение към устойчивото развитие, а именно: риска, произтичащ от регулаторните промени и засиления регулаторен контрол; риска свързан с опасения относно органичния растеж осигуряван чрез привличане на клиенти; рискове, свързани с планиране на приемствеността и привличане / задържане на най-талантливите служители [8].
Очакванията за изграждане на стабилен
вътрешен контрол, съобразен с изискванията и
потребностите на бизнес средата, който да подсигури нейното устойчиво развитие, са адресирани към ръководството на организациите и то
на най-високо управленско ниво. Важно място в
системата за вътрешен контрол по отношение на
устойчивото развитие заема отчетността и докладването. За да гарантират за всички или част
от докладите, много организации осъществяват
процеси за проверка, в които включват организациите използват вътрешни рецензенти, проверяващи (включително вътрешни одитори), независими трети страни, общински комисии или експертни консултативни групи, или комбинация от
тях за извършване на процеса на потвърждение
на достоверността. Трети страни, включват външни одиторски фирми, експерти по науките за
околната среда и човешките права и други релевантни консултанти [6].

вото развитие е цел на организацията, то вътрешният одит, трябва да подкрепи постигането
на тази глобална цел, както и произтичащите от
нея специфични цели, напр. намаляване на въглеродните емисии, спазване на законите и подзаконовите актове, отделяне на процент от печалбата за благотворителност, използване и увеличаване на местната работна сила, намаляване
на нещастните случаи на работното място, разработване и подобряване на системите за отчитане на управлението на отпадъците, план за управление на въглеродните емисии, създаване на
култура на прозрачност, улесняване на доброволческата дейност на служителите и др.
На второ място е постановката. че вътрешният одит е независима и обективна дейност за
предоставяне на увереност и консултации. Вътрешният одит може да бъде полезен на ръководството като осъществява консултантски ангажименти и ангажименти за предоставяне на увереност, което означава да извършва обективен
преглед на доказателствата с цел даване на независима оценка на процесите на управление,
контрол и управление на риска в организацията
[4]. Вътрешният одит има опит в оценъчната дейност. Ето защо се предполага, че вътрешния
одит е способен да оцени управлението на устойчивото развитие, контрола, свързан с него,
както и управлението на съпътстващите го рискове.
На трето място е постановката, че вътрешният одит прилага систематичен и дисциплиниран подход. „Това означава, че дейността по вътрешен одит не се извършва хаотично, а организирано, при спазване изискванията на професионални стандарти и последователно прилаганата методология“ [2], разчита се не на фрагментност, а на цялостен, систематичен и структуриран подход, който да съдейства оценките на системите като цяло. Както вече беше отбелязано,
съвременното управление на устойчивото развитие се отличава с прилагането на комплексен и
интегриран подход. В този смисъл оценките за
управлението на устойчивото развитие следва
да бъдат обективни, да бъдат резултат от прилаган систематичен подход, нещо, което се предполага, че е компетентност на вътрешния одит.
И така, може да се обобщи, че вътрешният
одит като оценъчна функция, предвид неговите
компетенции и изискуемите компетентности има
потенциала да оценява и подпомага подобряването на процесите на управлението и контрола
на устойчивото развитие, както и управлението
на съпътстващите го рискове.
За да се реализира този потенциал са необходими две условия. Първото условие е висшето
ръководство (управителен съвет, борд на директорите, съвет на директорите) да осигури независимост на вътрешния одит, за да може той да не
се чувства застрашен да предоставя обективни,
непредубедени оценки. Висшето ръководство

2. Вътрешен одит. Възможности и ползи за
управлението на устойчивото развитие
Освен в процеса на потвърждение на достоверността на докладите вътрешните одитори
може и трябва да оценяват по-широк спектър от
дейности, свързани с управлението като цяло на
устойчивото развитие. Необходимостта и възможността от една по-широка ангажираност произтича от същността на вътрешния одит, отразена в дефиницията на Международния институт
на вътрешните одитори, а именно:
“Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и
консултации, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване на дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си
чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на
ефективността на процесите на управление на
риска, контрол и управление.”
Нека акцентираме върху някои ключови постановки, основани на тази дефиниция и да ги разгледаме през призмата на управлението на устойчивото развитие.
На първо място е постановката, че вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си. В този смисъл, ако устойчи60
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следва да насърчава независимостта и обективността на вътрешния одит по отношение на оценките на управлението на устойчивото развитие.
Второто условие е свързано със собствения потенциал на вътрешния одит. Ръководителят на
вътрешния одит и вътрешните одитори трябва
да разбират рисковете [6] застрашаващи устойчивото развитие, например:
репутационен риск, изразяващ се в това, че
марката или репутацията на организацията
може да пострада поради нарушения на закона или принципи, грешки или пропуски в
разкрита информация за устойчивото развитие, недостатъчно изпълнение на поставените цели, или появата на безразличие
към социалните въпроси
риск от неспазване на установените изисквания. Може организациите да не успеят да
спазят установените изисквания поради обхвата, сложността и обема на регулациите,
свързани с околната среда, здравето и безопасността, трудовата заетост, управлението, внасянето на политически цели, конфликт на интереси, измами и т.н.
- оперативен риск – риск произтичащ от
„точките на натиск“ на производствени
процеси, продукти, услуги на организацията и въздействието върху околната
среда; неразработването на добре управлявани системи за инициативи на управление на устойчивото развитие; риск,
свързан с отчитането на дейности на устойчивото развитие (напр. неточна или
непълна информация и лошата комуникация за отчитане).
риск, свързан с фондови пазари – организациите могат да загубят инвеститори, или да
ограничат своя пул от инвеститори, ако не
отговарят на условията за социално отговорна инвестиция или подобни фондове.
риск, свързан с пазара на труда, който произтича от избора на служителите, зависи от
предпочитанията им и се основава на желанието им да работят за организации, които
зачитат техните права, имат култура на почтеност, и се ангажират със социални и обществени въпроси.
риск, свързан с продажбите – това е риск,
който произтича от клиентската нагласа и
оценка. Негативният аспект се изразява в
заплахата, че клиентите могат да бойкотират продукти или услуги заради екологични
или социални проблеми. Позитивният аспект е свързан с възможността организациите да увеличат продажбите и рекламата,
ако са признати от групи на "социално отговорни потребители"
др.
Познаването и предвиждането на рисковете
е от съществено значение за одитното планиране. Въз основа на разбирането за рисковете
вътрешните одитори могат да разработят подходящи одитни процедури. Вътрешните одитори

трябва да притежават необходимите познания и
разбирания, касаещи процесите и дейностите[6]
на устойчивото развитие. Например:
определяне и обявяване на политики и процедури за области, включващи корпоративно управление, в т.ч. управление на устойчивото развитие; бизнес етика, човешки
ресурси и заетост, управление на веригата
за доставки, отношенията със заинтересованите страни, дарения и въвеждане на политически цели, околна среда, здраве и профилактика.
огласяване и въвеждане на принципите на
устойчиво развитие и контрола в процесите
на вземане на бизнес решения.
проследяване, измерване ефективността и
анализиране на тенденциите дейности, като
емисии; здраве и нещастни случаи на работното място; инциденти, свързани с измами;
суми от дарения и спонсорство; икономически ползи за определени райони; удовлетвореност на служителите; инциденти поради несъответствие; ангажименти към заинтересованите страни; рекултивационна
дейност.
отчитане, докладване и представяне на резултатите.
др.
При положение, че компетентности на вътрешните одитори, относно рисковете и дейностите, свързани с устойчивото развитие, не са
достатъчни, ръководителят на вътрешния одит,
следва да предвиди обучения, съвместни инициативи с експерти в специфични области и др.
Разнообразни са възможностите за включването на устойчивото развитие в обхвата на
вътрешния одит, като за целта могат да се приложат различни одитни подходи[6], някои от които ще бъдат разгледани по-долу:
Първият подход се състои в провеждането
на отделни одити на всеки елемент от системата
на управление на устойчивото развитие. Например: управление; инвестиране в общността;
околна среда; етика; здраве, безопасност и сигурност; прозрачност; условия на труд и правата
на човек.
Управленческите процеси могат да бъдат
оценени на базата на концепциите за вътрешен
контрол или управление на качеството такива
като COSO [3], ISO [5], COBIT [7] и др., или съответствие с потребителските очаквания (договорни задължения).
Вторият подход акцентира върху одити на
програмите за устойчиво развитие, свързани с
всяка значима заинтересована група. Заинтересованите страни могат да включват: клиенти;
служителите и техните семейства; околната
среда; акционерите; доставчици и др. Някои от
тези заинтересовани групи биха могли да включват неправителствени организации (НПО) и активистки групи, които представляват заинтересованите страни или специфични интереси.
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Третият подход се базира на провеждане на
тематични одити, като обекти на одит може да
бъдат работно място; пазара (качество и безопасност на продукта, отговорна реклама и продажби и др.); околната среда: общностите (филантропия, подпомагане на местната икономика,
доброволчество, и ангажираност на заинтересованите страни и др.)
Четвъртият подход се състои във включването на специфичните одитни процедури, отнасящи се към устойчивото развитие към конвенционалните одити на системите за вътрешен контрол, на управлението на риска, в рамките на
всеки отдел или функция, която е предвидена в
одитния план. Оценката може да се извърши по
елементи на COSO модела като се акцентира
върху аспектите на устойчивото развитие [1].
Разбира се може да се посочат и други подходи, които ще имат други специфични цели, обхват и обекти, но общото между тях ще бъде предоставянето на увереност, предоставянето на
обективни оценки относно системата за управление на устойчивото развитие. Глобалната цел е
оценките, които се представят, препоръките и
консултациите, които се предоставят да са насочени към подобряване на процесите на устойчивото развитие и да подпомогнат неговото ръководство.

С оглед усъвършенстване на системата за
управление на устойчивото развитие и повишаване полезността на вътрешния одит. могат да
се направят следните препоръки:
На първо място е необходимо изграждане
на доверие между ръководството и вътрешния
одит.
На второ място ръководството следва да
осигури независимост на вътрешния одит.
На трето място вътрешните одитори трябва
да притежават и развиват необходимите компетентности, за да са полазени на ръководството.
Възможностите за това са осигуряване на подходящи обучения и съвместни инициативи с експерти в специфичните области на устойчивото
развитие.
На четвърто място ръководителят на вътрешният одит следва да планира одитни ангажименти в областта на устойчивото развитие като
използва познанията за рисковете и процесите и
прилага подходящи подходи за избор на одитни
ангажименти.
Заключение
В заключение може да се обобщи, че управлението на устойчивото развитие е сериозно
предизвикателство пред съвременното корпоративно управление. Сложно като система, то изисква ефективни управленски решения. Развиване
и използването на потенциала на вътрешния
одит е от полза за управлението на устойчивото
развитие. Доброто взаимодействие между вътрешния одит и ръководството на организацията
е едно от ефективните решения за усъвършенстване системата на управление, в т.ч. и на устойчивото развитие.

3. Изводи и препоръки
Въз основа на направения анализ могат да
се очертаят следните изводи.
Първо. Съвременната бизнес среда изисква
прилагането на комплексен, интегриран и структуриран подход при управлението на устойчивото развитие.
Второ. Обществените очаквания, очакванията на заинтересованите страни са свързани с
изграждането на стабилен вътрешен контрол и
са насочени към ръководството на организацията и то към най-високо управленско ниво.
Трето. Необходими са доказателства и разумна увереност, че системите за вътрешен контрол, управление на риска и управлението като
цяло, функционират ефективно и спомагат устойчивото развитие.
Четвърто. Вътрешният одит като оценъчна
функция, предвид неговата същност, функции и
компетенции следва да предоставя консултации
Пето. Глобалната цел на вътрешния одит по
отношение на устойчивото развитие е да предоставя обективни оценки и компетентни съвети, с
което да подкрепя управлението на устойчивото
развитие.
Шесто. Два са основните специфични риска,
които могат да възпрепятстват постигането на
глобалната цел на вътрешния одит по отношение на устойчивото развитие – недостатъчна
компетентност на вътрешните одитори и недостатъчна независимост, осигурена от висшето ръководство.
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INTERNAL AUDIT IN SUPPORT OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE
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Abstract
There is a growing need for corporate governance to receive assurance that the designed systems, concepts, models, programs function as they were designed, fulfill their objectives, they are in compliance and that they contribute sustainable development of the organization. It is necessary the internal audit to provide objective assessments and advice to
support the strategies and processes of decision making on the management of sustainable development.
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Резюме
Статията разглежда потенциала за развитие на биологичното производство в България във връзка с постигането на устойчив растеж. Проучването е провокирано от прогресивното развитие на сектора в световен мащаб
и нарастващото търсене на биопродукти, както и от благоприятните предпоставки и възможности за малкия и
средния бизнес и развитие на селските райони. Биопроизводството се разглежда от гледна точка на устойчиво
управление на природните ресурси, високи стандарти за качество и безопасност на храните; икономическа ефективност и осигуряване на заетост.
Ключови думи: мениджмънт, иновации, земеделие, устойчивост.
Key words: management, innovation, agriculture, sustainability.
JEL: O1.

ване на екологична и конкурентоспособна икономика, която ефективно използва ресурсите [6].
Политиките на ЕС акцентират върху биологичното производство като един от начините за постигане на устойчиво развитие. Производството
на биологични продукти е икономически ефективно, екологично съвместимо и социално отговорно и се явява иновативно решение за предприемаческа инициатива [2], целящо постигане на
конкурентоспособност с прилагането на екологични технологии с нов подход- планиране, управление и контрол върху процеса на производство.
България е една от най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа. Богатото
наследство от културни и диворастящи растения
и животни е съчетано с прекрасен ландшафт. В
комбинация с плодородието на почвите и чистотата на водите, те са предпоставка за успешното
развитие на биопроизводството. За съжаление
отрицателните тенденции в последните десетилетия доведоха до промяна на предназначението и/или изоставяне на земеделски земи. Сега,
когато активно се търсят пътища за ефективното
използване на огромния им потенциал, методите
на биологичното земеделие като мултифункционална система, която интегрира икономическите
и социалните въпроси с тези, касаещи опазването на околната среда, са една подходяща алтернатива за производители, преработватели и
търговци да намерят най-доброто решение за организацията, управлението и развитието на своето земеделско стопанство, производствено
предприятие или търговска фирма и да намерят
подходящи пазари за своите продукти.

Увод
Процесите на глобализация, започнали
през XX век, поставиха много проблеми и въпроси пред отделните държави и международната
общност, което доведе до утвърждаване на концепцията за устойчивото развитие като основна
с цел обвързване на икономическата с екологичната ефективност на производството за пестеливо използване на природните ресурси и възстановяване на екологичното равновесие. Въпросът за осигуряване на безопасна и здравословна
околна среда като важен фактор за качеството
на живот е един от най-актуалните не само в обществения живот, но и намерил израз в нормативни и стратегически документи на международно и национално ниво.
Основна цел в развитието на селското стопанство в ЕС за постигане на високи нива на безопасност на храните, икономическа, екологична
и социална устойчивост утвърди устойчивото земеделие като алтернатива за бъдещото развитие, интегрираща три основни цели - здравословна околна среда, икономическа рентабилност
и социална и икономическа справедливост. Водещият принцип на това развитие е качеството:
изборът на потребителите е насочен към поздравословни и по-вкусни храни с най-високи
хранителни качества, произведени по методи,
„щадящи” околната среда, какъвто е и биологичното производство. Мотивацията за биологично
производство варира от загрижеността за собственото здраве до загрижеността за екологичното
равновесие на планетата. Биологичното производство отговаря напълно на стандартите в тази
сфера и представлява една добра възможност
за развитие на малките и средните стопанства.
Стратегията Европа 2020 за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж цели насърча65

ВЪЗМОЖНОСТИ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА …

1. Биологично производство и устойчиво развитие

2. Развитие на биологичния сектор в България

Биологичното земеделие е цялостен системен подход, базиран на набор от процеси, водещи до устойчиво развитие. Според широко
приетото определение на IFOAM (юни, 2008):
„Биологичното земеделие е производствена
система, която поддържа здравето на почвите, екосистемите и хората. Тя се основава
на екологичните процеси, биоразнообразието и
циклите, адаптирани към местните условия, и
избягва употребата на вещества и други действия с неблагоприятен ефект. Биологичното
земеделие съчетава традиции, иновации и наука за ползване на околната среда и насърчава
справедливите отношения и доброто качество на живот за всички живи същества” [14].
Принципите на биологичното земеделие са
приети след двегодишни разисквания, от Генералната асамблея на IFОAM (септември, 2005):
здраве, екология, справедливост и загриженост. Те изразяват приноса, който биологичното
земеделие може да даде за постигане на устойчиво развитие и една визия за подобряване на
земеделието като цяло в глобален контекст. Общите принципи, които се прилагат към земеделието включват начините на използване на почва,
вода, растения и животни за производството на
храни и други продукти. Те са тясно свързани с
опазването на компонентите на околната среда и
осигуряването на ресурси за бъдещите поколения. Принципите са формулирани по позитивен
начин и покриват разнообразието на биологичното земеделие в цял свят. Те подчертават, че
предпазливостта и отговорността са ключови
фактори в мениджмънта, развитието и избора на
технологии. Техните формулировки са в пряка
връзка с концепцията за устойчиво развитие в
различните й измерения.
Накратко казано, целта на биологичното земеделие е да опазва: а) околната среда чрез прилагане на практики на биологично управление,
които нямат отрицателния ефект на конвенционалните, и б) здравето на потребителите чрез
осигуряване на биологични продукти [8].
Биологичното земеделие в световен план
на практика следва правила, приети в целия
свят, които се преобразуват в зависимост от местните социално-икономически, геоклиматични и
културни особености.
В изследването приемаме термина „биологично производство“, обхващащ биологично земеделие и преработка, поради съвременните
тенденции на вертикална интеграция и факта, че
първичното производство вече се разглежда в
интегритета на производствената верига. По същия начин, и биологичната търговия все порядко се разглежда отделно.

В България първите стъпки за развитие на
биологичното земеделие датират от 60-те години
на 20-ти век, но едва през последните няколко години се засилва интересът към този вид производство. Преди 11 години на българския пазар се
появяват първите сертифицирани биологични
продукти. През 2005–2006 г. в дистрибуцията на
биологични храни се включват и търговските вериги. Произвежданите биопродукти в България
основно се изнасят под формата на суровини в
ЕС, Северна Америка и Япония [4].
Националният план за развитие на биологичното земеделие в България за периода 2007–
2013 г. разглеждаше биологичното земеделие
като система на специфично отглеждане на растения, животни, растителни и животински продукти, преработката им в биологични храни и реализацията им на пазара [1]. Очакваните резултати бяха свързани с принос за стабилизиране на
доходите на земеделските стопани чрез навлизане на нови пазари на качествени и здравословни хранителни продукти; принос за развитие
на селските райони и предотвратяване на процеса на изоставяне на земите; принос за стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси. Националният
план беше поставил ред амбициозни цели, чието
изпълнение не беше ясно. Едва от три години
МЗХ започна да публикува информация относно
развитието на биологичното земеделие в България. В последния доклад „Развитие на биологичното земеделие в България – 2014”, публикуван
на сайта на МЗХ [5], се посочва, че биологичното
земеделие е важен приоритет в политиката за
развитие на земеделието в Република България
и един от акцентите на Общата селскостопанска
политика за периода 2014–2020 г. Данните показват, че нарастващото търсене на биологична
продукция в световен мащаб се отразява и в нашата страна, като през последните няколко години нараства интереса от страна на производители, преработватели и търговци. Основна част
от биологичната продукция се изнася, а българските биологични продукти се приемат добре на
европейския и световен пазар. Като цяло, информацията показват общ ръст през последните три
години, което дава основание да се смята, че и
пазарът на биологични продукти се разширява
[5]. Подчертан е устойчивият растеж в биологичното производство и ориентирането на все повече земеделски производители към него, като
алтернатива за съживяване на стопанствата в
условията на общата икономическа криза чрез
навлизане на нови пазари с качествени и конкурентни продукти. Предимно експортната насоченост на биологичното производство, и то като суровини, е факт, неблагоприятен за икономическото развитие на нашата страна. Изнесените су-
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ровини се внасят впоследствие след преработката им на много по-висока и непостижима цена
за масовия български потребител.
Въпреки отбелязвания ръст обаче, на този
етап страната е още далеч от заложените цели
[4, 5]. Значението на биопроизводството като алтернатива на доходен бизнес е подчертавано
многократно, но основни проблеми остават обезлюдяването на българските села и силната раздробеност на земята. И въпреки че развитието на
сектора биологично производство и преработка в
България претърпява голям растеж в последните
три години, възникват въпроси, свързани с ефективната реализация на биопродукцията на пазара. Липсва дистрибуторска мрежа за разпространение на търсените плодове и зеленчуци.
Предлаганите от големите търговски вериги са
предимно от внос. С навлизане в новия програмен период акцентът е поставен с още по-голяма
сила върху насърчаване развитието на сектора в
страната, а в проекта на Иновационна стратегия
за интелигентна специализация на Република
България биоземеделието се разглежда като
иновативен подход във връзка с изграждането на
икономика, основана на знания, съобразно националните особености [3]. Търсенето на нови подходи в маркетинга и реализацията на биологичните продукти в страната се оказва един от важните въпроси наред с предвижданите действия
за насърчаване на предприемачеството и подкрепа в земеделския сектор с фокус върху развитие на биопроизводството.

ване на места за търговия (като фермерски пазари), земеделие, подпомагано от обществото, и
обвързване с производство и консумация на „устойчиви храни”. Урбанизацията и преструктурирането на селските райони са от критично значение за развитието на алтернативните хранителни мрежи, които не могат да бъдат описани
просто, защото възникват в хода на политически,
културни и исторически процеси [15]. AFNs са
много разнообразни и се характеризират с неравномерно развитие и подкрепа за фермерите,
които участват в тях. Динамизмът в тях се обуславя и от връзката им с развитието и промените
в градовете. Докато селските райони, които са в
непосредствена близост до градовете, се преструктурират от агроиндустрия към дребни семейни ферми, градското развитие създава търсене на сезонни, местни храни, но и на свободни
пространства за жилища и бизнес. AFNs са вплетени в тези процеси, както и в специфичните и
динамични изисквания на законовата уредба,
вкл. агроекологичните.
Community supported agriculture (CSA) е маркетингов подход, който насърчава местното и устойчиво производство на храни. Тази концепция
възниква през 60-те години на XX век в Швейцария и Япония, където потребители, търсещи безопасни храни се обединяват с фермери, търсещи стабилни пазари за своята продукция, като
от началото на 90-те в Европа и Северна Америка
все повече нараства броя на CSA. Това е едно
партньорство, осигуряващо директна икономическа и социална връзка между производството
и потреблението на храни, което може да бъде
открито в различни форми. Принципно, членовете поемат задължение да подкрепят производителите чрез предплащане на очакваната реколта от сезона. Производителите осигуряват сезонна свежа храна, като им се гарантира надежден пазар за разнообразяване на производството и стабилен годишен доход. Една от основните разлики между CSA и индустриалните хранителни системи е, че производствените рискове
се поделят поравно между хората, които извличат полза [16]. CSA обикновено се схваща като
вариант на AFNs, изграден и работещ при специфични физически, културни и социално-икономически условия.
CSA интегрира местни фермери и членове
на обществото, които работейки заедно като партньори, създават устойчива местна хранителна
система [9]. Мотивацията за включване в подобни сдружения е различна- от качество на продуктите (биологични, пресни, вкусни), през желание за връзка с производството, чиста среда, и
се стигне до подкрепа за по-устойчиви хранителни системи.
CSA е успешен пример за започване на бизнес без външна финансова подкрепа, въпреки че
в много от случаите производителят е поел финансовия риск на първоначалните инвестиции.
Той би могъл да се поеме от всички членове, но
по принцип изграждането на подобни сдружения

3. Предприемачество и иновации в биологичното производство
В последните години в областта на земеделието и аграрните науки преходът от традиционните подходи на експерименталните науки за
създаване и внедряване на иновации през линейните подходи, базирани на разбирането, че
иновациите се създават от учените, трансферират се от консултантите и се прилагат от фермерите, към системните подходи доведе до разбирането, че иновациите се появяват в мрежи от
действащи лица като социален (или институционален), както и като технически, нелинеен и интерактивен обучителен процес [17]. Установяването на малки групи може да доведе до много
ефективни и устойчиви иновации и трансфер на
знания [19].
Настоящата разработка разглежда въвеждането на Community-supported agriculture (CSA)
като разновидност на Аlternative food networks
(AFNs) и иновация, която би осигурила необходимото финансиране за биостопанствата, както и
предоставила възможност за диверсификация
на дейностите.
Алтернативните
хранителни
мрежи
(Alternative food networks (AFNs) обикновено се
определят с атрибути като: пространствена близост между фермери и потребители, съществу67
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изисква време за установяване на отношения на
доверие, отговорност и сътрудничество. Включването на местните власти в осигуряване на земя
за подобни дейности е ключов момент в развитието на подобни инициативи. Освен това, CSA
поставят нови предизвикателства пред производителите, които трябва да отделят повече време
за комуникация и срещи.
CSA може да играе роля и при „пространственото планиране”. То може да помогне да се запазят зелени полета близо до или дори в градските центрове, предлагайки противодействие на
нарастването на градовете [16].
Тези сдружения все повече разрастват своята дейност, организирайки информационни кампании в медиите и привличайки все по-голямо
обществено внимание и интерес. Цялата тази
концепция показва как привличането на вниманието на потребителите може да доведе до сътрудничество с производителите, възстановяващо баланса между селските и градските райони, между глобалните и местните хранителни
вериги, интензивното производство и производството в малки размери. Този подход се разглежда и като неизчерпаем източник на вдъхновение за по-устойчиви иновации, а обществената
подкрепа - предпоставка за успешни иновации
[7].
Европейските земеделски и селски райони
се развиват в сложна и непрекъснато променяща
се социално-икономическа обстановка и в условията на преход от agriculture-based към servicebased икономика. Това преструктуриране принуждава операторите да преосмислят своето
развитие- например една от преобладаващите и
в политически, и в научни кръгове, концепции акцентира върху развитието на мултифункционалното земеделие [11]. Земеделието в XXI век е изключително разнообразна индустрия, водена от
две главни цели – повишаване на приходите в
селските райони и осигуряване на дългосрочна
устойчивост на ресурсната база в тях (особено
природната). То включва разнообразие от икономически и други дейности, които оказват влияние
и обхващат все по-широк кръг заинтересовани и
действащи лица - потребители, производители,
държавна и местна власт, публични и бизнес организации и т.н., и обществото като цяло. Неизбежна е връзката на земеделието с ИКТ по цялата верига на доставки, за да се постигнат заложените цели и желаните въздействия [21], както
и за осъществяване на връзка с туризма, тъй
като за туристите социалните мрежи играят все
по-важна роля в споделянето на преживявания и
впечатления [22]. Координацията на съвместните дейности в бизнес мрежите в туризма е определена като предпоставка първо – за подобряване на процеса на създаване на ценности, и
второ –– за изграждане на идентичност на марката в мрежата [18]. От друга страна иновациите
и предприемачеството осигуряват подобрявания

и качество в развитието на международния туризъм [10]. По отношение на бизнес мрежите в туризма „общественото благо“ обикновено се приема, че представлява политика на дестинацията,
насочена към облекчаване на потенциалното негативно влияние на туристическите процеси и
„самосъхранение“ на условията за живот в обществото [18], т.е. развитие на устойчиви практики и междусекторно взаимодействие.
Диверсификацията на дейностите в едно земеделско стопанство, вкл. с туристически дейности, е една възможност за стабилизиране на
доходите и много повече: развитие на местната
икономика, работни места, нови бизнеси, обучителни програми и т.н. [20]. Биоагротуризмът се
разглежда като сектор с огромен потенциал за
развитие в селските райони, имайки предвид
промяната в туристическото търсене към природа и опазване, както и това, че социалните и
културните взаимодействия налагат промени в
туристическия сектор за осигуряване на конкурентоспособност и устойчивост. Биофермите,
предлагащи допълнителни услуги, са добър пример в развитието на устойчиви („зелени“) местни
туристически продукти.
Междусекторните мрежи са една обща
форма за сътрудничество в областта на мениджмънта на околната среда и устойчивото развитие. Приети като необходима стъпка към социално устойчиво развитие, те разширяват връзките си с обществени или частни организации
или границите на сътрудничество далеч извън
конвенционалните подходи [12]. Общоприето е,
че интернет е един от най-важните инструменти
за съвременния международен бизнес [13], и
ИКТ се превръщат в ключови фактори за развитието на земеделския и хранителния сектор, осигурявайки динамична и в реално време обмяна
на данни, информация и знания на глобално
ниво, бърза, интерактивна и лесна по цялата верига. Ефективното им приложение води до увеличаване на конкурентоспособността в земеделския сектор чрез намаляване на производствени
разходи и разходи за реализация, повишаване
на ефективността и увеличаване на приходите, и
в същото време опазване на природните ресурси, чрез осигуряване на информация и избор
[21]. Знанието е изключително важен фактор в
съвременното земеделие, а ИКТ могат да ускорят развитието на сектора чрез осигуряване на
мениджмънта на знания (knowledge management)
[21]. Успешните международни предприемачески
инициативи, характеризирани чрез високите
нива на международна иновативност и проактивно поведение, използват възможностите на
ИКТ, в много висока степен [13], в частност интернет и сайтовете на социалните мрежи.
4. Изводи и препоръки
Стремежът към изграждане на икономика,
основана на знания, доведе до все по-нараст68
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ващо значението на иновациите и иновационната активност, и то в ключовите сектори за националната икономика, каквито са и земеделието и производството на храни. Въпросът за изграждането на иновационната система и насърчаване на трансфера на иновации остава на дневен ред и в новия програмен период 2014–2020,
наред с проблемите, свързани с въпросите във
връзка с недостатъчното финансиране и инвестициите, необходими за биологичното производство, които винаги се поставят като основна
пречка в развитието на сектора. Подходът на
разчитане на безвъзмездни помощи от страна на
национални или европейски фондове обаче е
грешен. Постигането на финансова стабилност
от биологичните производители е основна цел и
може да бъде решено само по пътя на самостоятелното и целенасочено развитие.
Една възможност, която заслужава внимание, е прилагането на концепцията за Аlternative
food networks (AFNs), и по-конкретно Communitysupported agriculture (CSA) – биоземеделие, подкрепяно от обществото. Интегрирането на биологично производство и устойчиви форми на туризъм също дава големи възможности за нови решения и иновации. Използването на възможностите, които се предоставят от съвременните ИКТ,
е задължителен елемент в развитието на сектора.
Така дефинирани основните насоки и перспективи за иновации в земеделието чрез развитие на биологичното производство, водят до извода, че са необходими преди всичко маркетингови иновации за развитието на биологичния сектор в страната.
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Заключение
Анализирайки международната и националната рамка за развитие и мениджмънт в биологичното производство, състоянието на сектора в
Република България, съвременните проблеми и
тенденции, разработката проучва възможностите, които то предоставя за иновации в земеделския и хранителния сектор във връзка с постигането на устойчиво развитие на селските райони, и предлага нови подходи в управлението
на биологичното производство и подобряване
функционирането на българските биопроизводители в условията на съвременните процеси на
глобализация и урбанизация и нарастващите
изисквания към земеделския и хранителния сектор по отношение осигуряването на качество и
безопасност на храни, околна среда и здраве,
при което се контролира не крайният продукт, а
процесът на производство. Биологичното производство се приема в контекста на възможностите
му за принос към устойчивото развитие, конкретно в аспектите, касаещи устойчивото развитие на селските райони във връзка с негативните
тенденции на обезлюдяване на същите в страната, противопоставянето им на градските центрове, особено в икономически и социален план.
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Abstract
The paper examines conditions and opportunities for organic production development in the Republic of Bulgaria in
connection to achievement of sustainable growth and favorable prerequisites for sector development in the country, as
well as the opportunities which it provides for small and medium-size enterprises and rural development. Organic production is scrutinized by the following positive characteristics: sustainable management of natural resources; high standards
of food quality and safety; economic effectiveness; employment opportunities and rural development.
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Резюме
Анализирайки динамичните промени в социалната среда във връзка със съвременните предизвикателства
пред развитието на системите за социална защита на европейско и национално ниво, статията извежда основните
насоки на работа на публичните служби по заетостта и представя създаването на процесен модел за ефективна
социална политика, провеждана от дирекции „Бюро по труда“, целящ рационализирането на управленските решения и повишаване ефективността на социалната политика.
Ключови думи: пазар на труда, заетост, човешки ресурс, социална активност.
Key words: labor market, employment, human resources, social activity.
JEL: О10.

функции. При определянето на понятието „насочващи“ се очертават няколко равнища, като се
започне от задълбоченото разбиране на многобройните преходни процеси, проявяващи се постоянно на пазара на труда, премине се през ясната представа за услугите, предлагани от участниците на пазара на труда, за да се стигне до
максималното разкриване и проучване на пазара
на труда. Насочването включва също така и насърчаването на участниците на пазара на труда
към съвместна работа и новаторство при тясно
сътрудничество с публични или частни партньори и съобразяване на участниците на пазара
на труда с политиката на пазара на труда. За да
дадат своя принос за подхода „извличане на
полза от прехода“, публичните служби по заетостта са призвани да осигурят приемственост
при преходите в професионалното развитие. За
по-гладък преход между обучение и работа, например, стремежът им следва да е към тясно взаимодействие с различни заинтересовани страни
в областите на образованието и професионалното обучение. За да се избегнат честите преходи между заетост и безработица, публичните
служби по заетостта следва да повишат осведомеността относно значението на устойчивите резултати от активизирането и да информират работодателите за техните отговорности и възможности за осигуряване на предлагането на работна сила. И накрая, но не и на последно място,
публичните служби по заетостта могат да сътрудничат със службите за управление на кариерата и да насърчат усвояването на умения за такова управление, които да осигурят възможност
на търсещите работа лица, да се справят с колебанията на професионалното си развитие.
Особено важно значение се отделя на способността на публичните служби по заетостта за
енергични действия, насочени към осигуряването на максимално въздействие на политиката
в областта на пазара на труда. Освен това са посочени последиците от стратегията на ПСЗ за

Увод
Динамичните промени на социалната среда,
предопределящи и промените в начина на поведение, и действията на пазарите на труда и на
доставчиците на обществени услуги, изправят
европейските публични служби по заетостта
(ПСЗ) през следващите години пред сериозни изпитания. Това обуслови необходимостта от разработването и приложението на обща стратегия
на ПСЗ, обхващаща периода до 2020 г., която
описва измененията в ролята и функцията на
публичните служби по заетостта, свързани с изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Стратегията определя ролята на публичните служби
по заетостта и в съответствие със становището
на Комитета по заетостта (КЗ): „извличане на
полза от прехода“. Същевременно тя отчита и
различията в институционалната организация,
целите, продуктовия портфейл и структурата на
европейските публични системи по заетостта.
Това означава публичните служби по заетостта
да осъществяват политика по активизиране с устойчиви резултати, съобразени с предизвикателствата на социалната среда, провокирани от преходните пазари на труда.
Обстоятелството, че работодателите са изправени пред все по-големи трудности при набирането на персонал, на вниманието на публичните служби по заетостта стои търсенето на пазара на труда. Това е така, тъй като по-специално малките и средните предприятия често се
нуждаят от по-голяма подкрепа от страна на публичните служби по заетостта. А това от само
себе си измества фокуса към по-тясно сътрудничество между европейските публични служби по
заетостта.
За да гарантират оптимално функциониране
на пазара на труда, като решаващ фактора за успеха на стратегия „Европа 2020“, публичните
служби по заетостта се нуждаят от получаването
на правомощия за изпълняване на насочващи
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2020 г. за бизнес моделирането и предоставянето на услуги от страна на публичните служби
по заетостта с помощта на няколко ключови
принципа на прилагане. След призив за изготвянето на убедителни бизнес проучвания за доказване на добавената стойност на публичните
служби по заетостта, тази стратегия очертава необходимия път на промените, насочени за постигане на желаната нова стратегическа ориентация
на „ПСЗ 2020“.
Дейността на европейските публични
служби по заетостта вече никога няма да бъде
тяхната „обичайна дейност“. В потвърждение на
това е обстоятелството, че през последните години на пазара на труда промените все по-често
стават бързи и крупни. Нещо повече, социалната
функция на публичните служби по заетостта е в
процес на преобразуване. Днес те следва да се
превърнат в „ориентирани към заетостта портали от системите за обезщетения при безработица“. Изправени пред различни несигурности и възможности, както и пред отчетливо
очертани отговорности и очаквания, публичните
служби по заетостта се нуждаят от ясно и стабилно становище относно необходимите процеси, които трябва да осъществят успешно, за да
останат адекватни и ефективни. Разясняването и
определянето на общата стратегия за бъдещето,
одобрена от всички европейски публични служби
по заетостта, е основен приоритет. Той се представя сега, когато лицата, изработващи политиката, искат да знаят как публичните служби по заетостта могат да осигурят въздействието и изпълнението на стратегията „Европа 2020“. В отговор на това акцентите са върху променящата
се среда, променящите се пазари на труда, промените и ролята на публичните служби по заетостта, както и оперативните последици за тях.

ността от предвиждане от страна на правителствата на изпреварващи мерки и планиране, за да
се поддържа достатъчно квалифицирана работна сила, е повече от необходима. Не трябва
да се пренебрегва и обстоятелството, че Европа
е изправена и пред екологични предизвикателства. Глобалното затопляне и намаляването на
природните ресурси принуждава различните сектори да се пренасочат и да поставят ударението
върху устойчивия бизнес. Нещо повече, „зеленото измерение“ на икономиката води до възникването на нови изисквания към квалификацията.
Съвременното предоставяне на услугите е
силно зависимо от информационните технологии
и следователно се влияе от нови софтуерни продукти и нови технологии, от нови инструменти за
събиране, извличане и обмен на данни, от алтернативни канали за комуникация и сътрудничество, от един все по-социален и по-мобилен пазар.
Появяват се и нови поколения - млади хора,
които имат различно отношение към труда, различни компетентности и лични качества, различни очаквания от обществените услуги. Подрастващото поколение израства в свят, наситен
с технологии и информация, с които те се справят по интуитивен, интелигентен начин. Социалните мрежи, усвояването на виртуални умения и
комбинирането на задачите са очевидно част от
техния процес на развитие. Междувременно се
появяват нови форми на заетост.
Въпреки това, политиката на заетост, създаването на работни места или трудовото законодателство, остават извън обхвата на публичните
служби по заетостта, интернет и пр. Всички тези
технологични нововъведения променят също
така основните механизми на пазара на труда,
като например: начина за наемане на персонал
или начина, по който търсещите работа лица кандидатстват за дадено работно място. Технологиите увеличават капацитета на публичните
служби по заетостта и в качеството им на информационни брокери. Междувременно много държави-членки, все по-трудно се справят с несъответствието между търсенето и предлагането на
работна ръка. Процентите на безработица нарастват и тоталната война за таланти изглежда
неизбежна, тъй като предприятията следва да се
справят с нарастващия брой на свободните работни места, за които е трудно да се намерят
достатъчно квалифицирани работници, и недостига на търсещи работа лица с необходимата
квалификация в резултат на демографските изменения. Ниският процент на участие на някои
целеви групи с не толкова добри статистически
данни на пазара на труда причинява допълнителна загриженост. Макар и добре известно, недостатъчното участие на младежите с ниска квалификация, хората на възраст 55 години и повече, мигрантите, хората с професионални увреждания, дългосрочно безработните, бедните и

1. Променяща се социална среда
Управлението на пазара на труда е тясно
свързано с макроикономическото управление.
В цяла Европа нациите са изправени пред необходимостта от справяне с последиците от финансовата и икономическата криза и търсене на нови
направления за своята индустрия. С цел да се
установи бюджетна стабилност, в еврозоната се
предприемат мерки за икономии и на правителствата се налагат финансови ограничения.
Глобализацията поставя под натиск конкурентната позиция на Европа. Процесът на застаряване на населението в Европа се ускорява и
балансът между хората в трудоспособна възраст
и пенсионерите започва да се нарушава. В резултат на това очакванията са за намаляване на
активното население в трудоспособна възраст,
което е сериозна заплаха за наличието на работна сила. Поради това застаряването поставя
сериозни предизвикателства пред здравните услуги, икономическия растеж и финансирането на
системите за социални грижи (защита). Потреб72
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другите групи в неравностойно положение, остава структурен проблем. В допълнение, все повече се увеличава и разликата по отношение на
образованието. В същото време инвестициите в
програми за обучение през целия живот са все
още недостатъчно амбициозни в Европа. Нещо
повече, те дори намаляват.
Социалните разбирания за ролята на правителствените агенции и обществените услуги се
променят. Много от публичните служби по заетостта са изправени пред несигурен политически
избор във връзка с дългосрочното си финансиране и обхвата на своята дейност. Въпреки че
банковата криза засили призивите за регулиране
на пазара и че осъществяването на политиките
остава ключова функция на публичните служби
по заетостта, в някои държави се увеличава тенденцията да се поставя акцент на автономните
отговорности на гражданите и предприятията.
Понякога може да бъде намалена необходимостта от намеса на доставчици на публично финансирани услуги и определено се подчертава
необходимостта от интелигентно инвестиране на
публичните средства.
От публичните служби по заетостта се
очаква да се справят едновременно с настоящите и с бъдещите предизвикателства. Бързото
реагиране на изменящите се условия и съчетаването на краткосрочни интервенции с устойчиви
решения, изискват гъвкавост, организационна
способност за реагиране и творчество. Публичните служби по заетостта могат да предвидят изпреварващи мерки и да повлияят на промените
на пазара на труда чрез обмен на информация с
органите, които изготвят политиките и като действат в антициклична насока.

да се справят с „рискови преходи“ и да подобрят
собствения си (трудов) живот. Ето защо учените
въведоха понятието „положителни преходи“, което включва самоусилващ се процес на допълнително инвестиране в пригодността за заетост на
гражданите.
Приложен към ролята на „новата“ публична
система по заетостта, подходът „преходни пазари на труда“ представлява (най-малко) тройно
обновяване по отношение на обичайната функция на системите за социална сигурност. Философията на подхода е представена посредством
следните стъпки:
Ново съчетание на „активната“ и „пасивната“ функция, обединени в идеята
за „активна сигурност“. Вместо пасивно да компенсират загубите на доходи и да защитават работните места,
правителствата следва да инвестират
активно в човешкия капитал и в работните места, за да помогнат на хората да
се защитят сами. Като си поставят за
цел „активната сигурност“ при същевременно засилване, както на правата, така и на задълженията на безработните граждани, публичните системи
по заетостта осъществяват политика по
активизиране с устойчиви резултати.
Нова изпреварваща роля в отговор на
потенциални преходи в професионалното развитие. Вместо да прилагат преходи от едно на друго работно място,
правителствата следва да поставят
ударението върху подкрепа на професионалното развитие, като предоставят
на хората перспектива и право на мнение по него. Публичните системи по заетостта следва да направят възможни
преходите от дадена работа и в нейните
рамки, тъй като икономическото положение и личните предпочитания могат
да се променят с течение на времето.
Използването на термина „публична
система по заетостта“ вместо „публична служба по заетостта“, помага
да се надхвърлят различни институционални структури за предоставяне на услуги за публична заетост, съществуващи при специфични национални условия. Същевременно този термин изразява идеята, че управлението на пазарите на труда не се постига от отделно министерство или публична агенция, а чрез изграждане на мрежа.
Преминаване от конвенционални услуги
към улесняване, упътване и насочване
от страна на публичните системи по заетостта, където понятието „насочване“
има две значения: от една страна, управление, ръководство, насърчаване и
осигуряване на качеството на предлаганите услуги и на партньорствата; от

2. Променящите се пазари на труда
През последните десетилетия във всяка
държава членка, все повече се утвърждава гледната точка, че публичните служби по заетостта
следва да играят по-активна роля за намаляване
на зависимостта от обезщетенията за безработица. В отговор на фундаменталните промени на
пазарите на труда и в обществото, постепенно се
очертава нов набор от функции, поемани от ПСЗ,
които имат за цел подкрепа по време на цялата
трудова дейност. Това постепенно отклоняване
от алтернативата „безработица-заетост“, е
следствие от въвеждането на новата парадигма
„преходни пазари на труда“ от водещи представители на носещата същото название школа
(като Schmid, Auer, Gazier). Същевременно, политическите стратези търсят нов, благоприятен
баланс
между
гъвкавост
и
сигурност –
„flexicurity“, за работодателите и работниците. И
двата подхода могат да се разглеждат като отговор на все по-неустойчивия пазар на труда и последиците от него за социалната сигурност.
Новата реалност на преходните пазари на
труда изисква нови отговори на политиката, които да мобилизират потенциала на гражданите
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друга страна, предоставяне на (онлайн)
инструменти и първични услуги в подкрепа на управлението на кариерата на
отделни лица. Когато се прилага подход
за цялостна кариера или за цял живот,
целевата група на публичните системи
по заетостта се разширява, включвайки
нови „клиенти“ (работници, служители,
незаети с трудова дейност групи) без
традиционна връзка с публичните
служби по заетостта.
Освен тройното обновяване на обичайните
функции на публичните системи по заетостта, се
извършва и четвърта голяма промяна, т. е. преориентиране към пакет услуги, насочен повече
към търсенето на работна ръка. В съответствие
с увеличаващите се трудности при наемане,
ефикасното и приобщаващо активизиране на
търсещите работа лица, е необходимо съчетаване със задълбочено разбиране на търсенето
на работна ръка и качествено подпомагане на работодателите. Повишеното внимание към нуждите на работодателите е благоприятно и за безработните, тъй като по този начин им се помага
по-добре да насочат своето професионално развитие към действителни и реалистични перспективи. Тясното сътрудничество с предприятията
помага също за създаването на допълнителни
възможности за наемане на по-уязвими лица, които търсят работа.
Нарастващите взаимозависимости между
националните пазари на труда в Европа изискват
повече международно сътрудничество между европейските публични служби по заетостта. С оглед на оптималното функциониране, европейският пазар на труда като цяло изисква основните
различия между националните и регионалните
пазари да бъдат управлявани и дори използвани.
Промените в ролята на публичните служби/системи по заетостта следва да се поставят и в европейски контекст. Очаква се обявената реформа на EURES да увеличи максимално прозрачността на пазара на труда на европейско равнище, да подкрепи мобилността на търсещите
работа лица в рамките на Европейския съюз и да
помогне за преодоляване на дефицитите на националните пазари на труда.

За да бъде постигната тази цел, публичните
служби по заетостта следва да възприемат
по-цялостен поглед към търсенето и предлагането на работна ръка, като вземат предвид многобройните преходи, извършващи се постоянно
на пазара на труда и в индивидуалното професионално развитие. Публичните служби по заетостта могат да възприемат такъв цялостен подход, като осигуряват приемственост и преминават отвъд институционалните и географските
граници.
Осигуряването на приемственост между
различните преходи в професионалното развитие е преди всичко въпрос на делегиране на
права. Лицата, които търсят работа или сменят
работата си, трябва да получат възможност сами
да осигуряват приемственост, да поемат контрола над собствената си кариера. Подкрепата за
прехода трябва обаче да бъде насочена и към
работодателите. По-специално малките и средните предприятия изпитват често нужда от по-голяма подкрепа при обявяване на свободни работни места, които изискват квалификация и са
привлекателни за търсещите работа, разработване на управление на човешките ресурси въз
основа на квалификацията и създаване на мерки
за задържане на персонала. Накратко казано,
очаква се предприятията също да вземат мерки
във връзка с преходите.
По-цялостният подход към работата, и намерението да се осигурява приемственост между
различните преходи в професионалното развитие, е насочен към преобразуване и подобряване
на съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка като основна дейност на
публичните служби по заетостта. Отчитането
например на всички видове умения, усвоени при
всички видове преходи в професионалното развитие, увеличава значително обхвата и качеството на процеса на търсене на съответствие.
Осигуряването на приемственост е свързано с преориентиране от действия (само) по
доставка на услуги към действия (също и) по търсене на услуги, във връзка с което се съставят
сценарии за удовлетворяване на конкретна
нужда на пазара на труда чрез най-качествен,
ефективен и ефикасен набор от услуги. Предоставянето на услуги следва да е организирано
чрез включване на различни участници в процеса, за да се удовлетворят нуждите на гражданите и предприятията по-гъвкаво и по-точно. По
този начин се улеснява сътрудничеството между
публичните и частните, търговските и нетърговските субекти с цел да бъдат постигнати целите и
да се осигури безпроблемно функциониране на
преходните пазари на труда, в т. ч. и на европейско равнище. Засилването на партньорствата
с частните служби по заетостта позволява да се
разкрият нови възможности. Това води и до първото заключение, че публичните служби (системи) по заетостта поемат „насочващи функции“
и трябва да получат правомощия да направят

3. Към общо разбиране относно промените и
ролята на публичните служби по заетостта
Днес публичните служби по заетостта са изправени пред редица неотложни задачи (свързани също и с изпълнението на Европейските насоки за заетост), като повишаване на равнището
на заетост и намаляване на броя на свободните
работни места, за които е трудно да се намерят
достатъчно квалифицирани работници. Тези задачи трябва да се решават чрез инвестиране в
силно и устойчиво активно посредничество.
Главната цел е „повече хора да работят
по-дълго и различно“.
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това законосъобразно (както от лицата, изработващи политиките, така и от клиентите). Насочването се разглежда като катализатор за постигане
на максимална организационна способност за
реагиране.
Изясняването на значението на концепцията за „насочване“ като ключова стратегия на
публичните служби по заетостта за постигане на
целите на „Европа 2020“ и извличането на сигурна полза от прехода, обуславя необходимостта понятието „насочване“ да се дефинира
на няколко равнища. Става дума за следните:
публичните служби по заетостта насочват, като повишават прозрачността на
пазара на труда и предоставят фактически данни в помощ на изработването
на политиките;
публичните служби по заетостта насочват, като осигуряват стандарти за активни политика на пазара на труда;
публичните служби по заетостта насочват, като установяват потребностите на
пазара на труда и наличните предложения за услуги;
публичните служби по заетостта насочват, като установяват съответствие
между гражданите и работодателите
чрез предоставяне на адекватни и достъпни услуги;
публичните служби по заетостта насочват, като дават възможност на участниците в пазара на труда за сътрудничество и новаторство;
публичните служби по заетостта насочват, като възлагат операции на пазара и
изграждане на партньорства;
публичните служби по заетостта насочват, като привеждат в съответствие
участниците в пазара на труда с политиката / потребностите на пазара на
труда (чрез подбор, сертифициране,
съгласуване, ръководство, управление);
публичните служби по заетостта насочват, действайки като доставчици на допълнителни услуги при отказ на пазара.
Посочените равнища на насочване могат да
бъдат тълкувани и като последователни етапи на
основния процес на насочване на пазара на
труда, а именно:
анализиране на потребностите на пазара на труда;
съпоставка на потребностите на пазара
на труда с предлаганите услуги от участниците в пазара на труда;
свързване на потребностите с предложенията за услуги, или (когато няма
подходящо предложение) вземане на
стратегическо решение за следния избор:
осъществяване
на
връзка

със/между други участници или предоставяне на необходимата услуга от вътрешни ресурси.
Осъществяването на тези „насочващи функции“ е целесъобразно да се съобразят с изискванията и очакванията на клиента. Специално
внимание следва да се отдели и на начините, по
които услугите за работодателите могат да бъдат оптимизирани чрез „насочване“.
В качеството си на информационни брокери
на пазара на труда, публичните служби по заетостта имат способността да насочват. В качеството си на изпълнители на политиката и пазители на обществения интерес, публичните
служби по заетостта имат правомощието да насочват.
Обхватът и интензитетът на насочващите
функции, възприети от отделните европейски
публични служби по заетостта, могат да се различават в зависимост от съответните национални условия, но всички те приемат, че амбициозното осигуряване на оптимално функциониране на пазара на труда предполага насочващи
функции.
Един от основните преходи в професионалното развитие, които трябва да бъдат улеснени
чрез насочване, за да може повече хора да работят по-дълго и различно, е преходът между пазара на труда и образованието / професионалното обучение. За да „изтъкнат значението на
уменията“, публичните служби по заетостта, повече от всякога следва тясно да си взаимодействат с различните заинтересовани страни в клъстерите за идентификация на уменията, насочване на уменията, профилиране на уменията,
проверка на уменията, привеждане на уменията
в съответствие с търсенето и обучение на умения. Преди всичко взаимодействието следва да
бъде насочено към добавената стойност, която
публичните служби по заетостта могат да дадат
на образованието, професионалното образование или обучение въз основа на своите проучвания на пазара на труда. Така например основно
поле на сътрудничество може да бъде активизирането на отпадналите от училище или нискоквалифицираните лица, които търсят работа. И за
да повишат устойчивата пригодност за заетост,
публичните служби по заетостта са тези, които
следва да насърчават развитието през целия живот.
Мобилизирането на потенциала на търсещите работа лица изисква работниците и работодателите да инвестират в развитие на уменията
и да удължават професионалния живот, а това
означава избягване на бързото преминаване от
заетост към безработица. Незабавното, краткосрочно привеждане в съответствие, означава винаги да се преценява от гл. т. на възможностите
за мобилизиране на потенциала на търсещите
работа лица и за инвестиране в придобиване на
умения от тяхна страна, или в повишаване на
тези умения. Следователно публичните служби
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по заетостта трябва да предприемат действия за
повишаване на осведомеността относно значението на устойчивите резултати от активизирането.
Устойчивите резултати от активизирането
не следва да се считат за еквиваленти на преходното професионално развитие, като непрекъсната заетост до пенсиониране. Устойчивост
се постига, когато се избягва бързо връщане към
безработица и когато търсещото работа лице
притежава умения за управление на кариерата
си, за да се справи с бъдещи преходи в професионалното си развитие. Резултатите от активизирането обаче се разглеждат като устойчиви,
само ако са в еднаква степен от полза за отделните граждани, работодателите и пазара на
труда като цяло. Публичните служби по заетостта могат да използват различни тактики за
повишаване на осведомеността относно устойчивите резултати. От една страна, обясняването
на същността на професиите и на предложенията за работа на лицата, които търсят работа и
сменят работата си, е съществено важна част от
качественото посредничество и устойчивото насочване (на професионалното развитие). Трябва
също така да се предлагат специфични услуги за
подобряване на условията на труд на конкретни
целеви групи, каквито са работници и служители
с „увреждане, което влияе на тяхната трудоспособност“, по-възрастни хора или работници и
служители, които се връщат на работа след дълъг период на прекъсване.
От друга страна, публичните служби по заетостта могат да информират работодателите за
техните отговорности и възможности във връзка
с осигуряването на предлагането на работна
ръка и да им предлагат финансови компенсации
за наемане на уязвими работници и служители,
или за задържането им на работа, във връзка с
придобиването на нови умения за нови работни
места. Същевременно публичните служби по заетостта информират и за производителността и
ангажираността на двете страни-работодатели и
работници. Публичните служби по заетостта могат също да оказват помощ на предприятията
(по-специално на малките и средните предприятия) по отношение на тяхната политика относно
компетентностите (предоставяне на информация, насоки за повишаване на квалификацията
на персонала, помощ при преустройване на работни места и пр.), ако такава помощ не се предлага на частния пазар. Не на последно място
публичните служби по заетостта могат също да
насърчават иновациите и да се застъпват за
нови видове свободни работни места или нови
форми на труд.
Осигуряването на приемственост обаче не
само помага на публичните служби по заетостта
да посрещнат текущите предизвикателства и да
подобрят посредничеството между предлагането
и търсенето на работна ръка. То им предоставя
и възможност да подготвят пазара на труда за

бъдещето и да преминат от реагиране към изпреварващи действия не само по отношение на
търсещите работа лица, но и на всички останали
граждани и работодателите. За да повишат сигурността на професионалното развитие, публичните служби по заетостта следва да насърчават всички граждани и работодатели да преминат към управление на кариерата. Управлението
на кариерата започва с развиване на умения за
управление на кариерата в хода на образованието. То продължава, когато новозавършилите
навлязат на пазара на труда, евентуално заедно
с преминаване на професионално обучение. Услуги за управление на кариерата се предлагат,
когато работниците и служителите са заплашени
от освобождаване, когато решат да сменят работните си места или когато искат да съчетаят
работата с учене или полагане на грижи. Услугите за насочване на кариерата имат за цел да
помогнат на търсещите работа лица да извършат
устойчиво прехода към заетост или между различни работни места. Подкрепа за управление
на кариерата може обаче да се предостави и на
предприятия, в случаите когато същите възнамеряват да разширяват или свиват дейността си,
когато трябва да се извършат сливания, когато
се променя ориентацията на дейността им или
организацията на труда.
От гледна точка на насочването, публичните
служби по заетостта осигуряват достъп до услуги
за управление на кариерата, по-специално за
лица, които са излезли от пазара на труда (например младежи, които нито работят, нито учат
или се обучават). Предоставяйки информация за
измененията в предлагането и търсенето на работна ръка, те могат да помогнат, както на работниците и служителите, така и на работодателите
да установят несъответствията в квалификацията и перспективите за развитие. Чрез насочване
към конкретни услуги за управление на кариерата, те улесняват преходите на пазара на труда
и осигуряват приемственост, с цел да предложат
устойчиви решения на настоящите проблеми за
търсене на съответствие и конкретни цели на политиката.
В зависимост от различните целеви групи,
се различават няколко равнища на интензивност
на услугите за управление на кариерата. Такива
са:
консултации за заетостта (оценка, разработване и изпълнение на план за
действие за интегриране на пазара на
труда);
консултации за професионалното развитие (разработване и изпълнение на
план за действие за устойчиво интегриране на пазара на труда;
консултации за рехабилитация (разработване и изпълнение на широк план за
действие за устойчиво интегриране на
пазара на труда, по-специално за лица
със специфични нужди или увреждания,
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които влияят на тяхната трудоспособност);
разпространяване на информация за
професионалното развитие и за състоянието на пазара на труда (за предприятията и за широката общественост).
Посочените услуги имат като общи цели
подкрепата на процеса на интегриране, улесняването на избора на кариера и създаването на
възможности за преходите на пазара на труда.

бизнес модела, така и на ръководството, и на индивидуалните начини на работа. Същевременно
разработването на политика следва да включва
съображения относно последиците от нея за механизмите за осъществяване на политика. Тъй
като те самите са работодатели, публичните
служби по заетостта се изправят пред същите
трудности за наемане и запазване на персонал,
пред каквито и останалите участници на пазара
на труда. Като безспорни посредници за откриване на талант обаче, те следва да действат като
образец за желаното поведение при наемане на
трудовия пазар, каквото очакват от работодателите. Устойчивото управление на човешките ресурси е от решаващо значение, за да осигури и
за напред качествени услуги и максимално въздействие на политиката в областта на пазара на
труда.
За управление на процеса по осъществяване на дългосрочната стратегия за осигуряване
на приемственост, се определят няколко общи
основни принципи:
основан на ценностите подход, според
който публичните служби по заетостта
получават своята легитимност като насочващи фактори на пазара на труда,
преди всичко в резултат от ценностите,
които отстояват. Някои от споделяните
от тях ценности са равнопоставеност,
честност, взаимност, уважение, социална отговорност, професионализъм и
ангажираност. Тези ценности следва да
бъдат въплътени в ежедневното предоставяне на услуги;
ориентиране към потребителя, адаптиране и диференциране, по силата на
който услугите, предлагани на търсещите работа лица, трябва да бъдат съобразени в максимално възможната
степен с индивидуалните им нужди и
изисквания. Персонализираните услуги
не само подобряват удовлетвореността
на клиентите и ефективността на намесата на публичните служби по заетостта, но и повишават икономическата
ефективност, тъй като публичните средства могат да бъдат разпределяни поинтелигентно и по-точно за онези, които
имат най-голяма нужда от публична защитна мрежа;
цифровизация, чието проявление е в
очакваното увеличение на готовността
за ползване и на достъпност, в резултат
на инвестициите в удобна за ползване
технология, и да увеличат готовността
за ползване и достъпността. Освен това
технологичните решения дават възможност на публичните служби по заетостта
да понижат текущите разходи и да увеличат постигането на резултати. Електронните услуги могат да бъдат използ-

4. Оперативни последици за публичните
служби по заетостта
Въвеждането на обща стратегия съвсем не
означава, че оперативните последици за всяка от
публичните служби по заетостта ще бъдат едни
и същи. Не трябва да се пренебрегва обстоятелството, че в отделните страни съществуват специфични условия, които дават отражение върху
тези последици. И за да реагират гъвкаво и точно
на многобройните вътрешни или външни промени, публичните служби по заетостта подлежат
на преобразуване и обновяване, съобразно отделните елементи за осигуряване на приемственост, налични в различните държави членки.
Няма съмнение, че трансграничното сътрудничество в европейски контекст предлага много
предимства в това отношение. Независимо от
националните условия, осъществяването на отбелязаните по-горе настоящи и бъдещи промени
на ролята и функцията, допринася до съществени преходи със силно въздействие върху предоставянето и откриването на услугата и всъщност на целия модел за управление и осъществяване на дейност на самите публични служби по
заетостта.
Публичните служби по заетостта се нуждаят
от възможностите и капацитета да осигурят максимално въздействие на политиката в областта
на пазара на труда независимо от и поради изменчивостта на икономическите, социалните или
финансовите обстоятелства. Това прави способността да се действа гъвкаво с решаващо значение. И за да реагират публичните служби по заетостта ефикасно и ефективно на непрестанно
променящите се обществени и политически изисквания, е необходимо системите и службите им
да са създадени за енергични действия и организационна способност за реагиране. В противен
случай публичните служби по заетостта ще се
окажат неадекватни в настоящата конкурентна
среда. Начините за постигане на гъвкавост са
различни, в това число чрез интегриране на
службите, управление на мрежата, цифровизация и многоканалност, сегментиране на клиентите, организационно преструктуриране, въвеждане на архитектура на предприятието, намаляване на бюрокрацията и пр.
Еволюцията от по-бюрократично ориентирани организации към по-гъвкави, отворени, ориентирани към пазара и мрежите структури, изисква интелектуална и културна промяна, както на
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вани и като допълнение към други канали в зависимост от индивидуалните
нужди на клиентите;
универсалност, в съответствие с която
публичните служби по заетостта следва
да предлагат безплатни и достъпни за
всички граждани и предприятия. услуги.
Обикновено публичните усилия за активизиране са насочени към най-уязвимите групи, като по-възрастни хора,
млади хора с ниска квалификация, хора
с увреждания и имигранти. Все по-често
публичните служби по заетостта имат
за задача да активизират получатели на
заместване на дохода поради безработица, за да се увеличи по този начин
предлагането на работна ръка и да се
намали тежестта за системата за социални грижи;
делегиране на права, известен като управленска отговорност, според която
публичните служби по заетостта следва
да инвестират в делегирането на права
на гражданите, като предоставят услуги, поставящи си за цел осигуряването на възможност да се развиват на
базата на личните си умения и сили, да
се погрижат за професионалното си
развитие и да се подготвят за евентуални промени в него. Казано по друг начин, тяхната цел накрая се състои в подкрепа и повишаване на капацитета в съответствие с автономното управление
на преходите в професионалното развитие;
дейност на различни равнища, според
който публичните служби по заетостта
следва да имат способността да реагират бързо и точно на специфични нужди
на регионалния и местния пазар на
труда, когато е уместно. Насочването и
съобразяването на активните мерки на
пазара на труда с регионалните и местните приоритети на заетостта, може да
стане в сътрудничество с общините и
местните организации, като се създадат
местни служби за услуги и се засилят
възможностите на регионалното управление. Тъй като пазарите на труда
обаче не действат само на местно, а и
на регионално, национално и международно равнище, публичните служби по
заетостта преди всичко следва да могат
да действат на тези различни равнища
на организация на пазара натруда, да
предоставят услуги на съответното равнище и да търсят баланс между местните изисквания и регионалните, националните и международните нужди;
социални иновации, по силата на които
публичните служби по заетостта имат
амбицията да насърчават доставчиците

на услуги да изследват и разработват
нови продукти и нови методологии, тъй
като иновациите на пазара на труда им
помагат да предлагат различни решения на социалните проблеми. Проектите за партньорства, експериментите,
проведени от участниците, общностното предприемачество и добрите практики на колегите, трябва да стимулират
публичните служби по заетостта за постоянно обновяване на структурата на
услугите и повишаване на организационната зрялост;
интегриране и оперативна съвместимост, в съответствие с която публичните служби по заетостта трябва да са
готови да интегрират продуктите и услугите, разработени съвместно с партньорите. Техните системи и стандарти
следва да бъдат съвместими с тези на
другите доставчици на услуги, което е
предпоставка за постигането на максимален обхват и максимална подкрепа.
Обменът на знания и информация
между европейските публични служби
по заетостта съдейства значително за
по-доброто реализиране на стратегията
„Европа 2020“;
доказана ефективност по отношение
на бюджетните ограничения и информацията за успешни решения, която
дава възможност на публичните служби
по заетостта да предприемат най-ефикасните мерки. Публичните служби по
заетостта имат различни начини за намиране на успешни решения. Те могат
да изпълняват моделни проекти, за да
проучат нови методи и активни мерки,
могат да правят оценки на програми и
да предвиждат анализи на целеви групи
или да извършват анализи на краткосрочните и дългосрочните въздействия
(мотивиране, блокиране, резултати от
програмирането или анализ на разходите и ползите), както и да използват
контролни изпитвания на случаен принцип за създаване на иновационни политики и програми. Получената информация за успешни решения не само е
важна за постигане на целите на „Европа 2020“, но нейното събиране, обработка и споделяне е задължително,
най-вече за лицата, изработващи политиката и за персонала на публичните
служби по заетостта.
Освен това, публичните служби по заетостта трябва да са в състояние да извършват
убедително бизнес проучване за представяната
от тях стратегия, с цел да допринесат за осъществяването на „Европа 2020“. Те трябва да пока-
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жат какво имат да предложат и как могат да постигнат висока възвращаемост на инвестициите
на няколко равнища, а именно:
за системата на обезщетения за безработица: намаляване на пасивните
разходи за политиките на пазара на
труда, увеличаване на публичните приходи;
за икономиката като цяло: по-добро и
по-бързо постигане на съответствие,
намаляване на зависимостта от обезщетенията, увеличение на производителността и покупателната способност;
за цялото общество: перспективи за
младите хора, засилване на активната
гражданска позиция, ангажираността и
социалната стабилност, намаляване на
социалното изключване и маргинализацията. Изготвянето на убедително бизнес проучване зависи също от ефикасността и ефективността на модела за
управление и бизнес, на който публичните служби по заетостта разчитат за
действителното реализиране на стратегическите възможности.
На основата на всичко това можем да обобщим, че публичните служби по заетостта, за да
осъществят новата си стратегическа ориентация, следва да инициират, управляват и използват пътя на промените, който се открива пред
тях. Процесът на управление на промените може
да включва следните стъпки:
определяне на обща стратегия на ПСЗ
за 2020 г.;
уточняване на последиците за всяка отделна публична служба по заетостта по
отношение на основните задачи и цели;
определяне на общи приоритети за
действие и подпомагане, отразени в
рамкова програма;
оказване на подкрепа за управлението
и въвеждане на отчетност на различни
равнища в отделните публични служби
по заетостта; идентифициране и картотекиране на заинтересованите страни;
включване на заинтересованите страни
в организацията и извън нея и установяване на адекватна комуникация;
мобилизиране на потенциала на собствения персонал на публичните служби
по заетостта чрез предлагане на адекватни условия за обучение и достатъчно инструменти за управление на кариерата;
проследяване на напредъка и качеството на промените;
увеличаване на обмена на информация
и премахване на бариерите между стопанските единици и организациите.
Следователно, общата стратегия за бъдещето, одобрена от Европейските публични
служби, е в отговор на предизвикателствата на

динамичните промени в социалната среда и съобразена с изискванията на стратегическата
рамка за развитие на „Европа 2020“. Това, което
прави впечатление е, че същата е насочена към
реализацията на ефективна система за управление на човешките ресурси, базирана на управлението по компетентност и компетенции в съответствие с развитието на информационните и
нанотехнологиите и в отговор на потребностите
от една страна на така нареченото „дигитално
поколение“, и от друга – на съвременния, глобализиран пазар на труда. Реализацията на общата стратегия следва да осигури жизнеустойчивост на активната социална политика, основен
субект на която са хората (публичните служби за
заетост със своите действия, насочени към осигуряването на трайна заетост и социална защита) във взаимодействие с факторите на социалната среда, чийто краен резултат е формирането на активен пазар на труда, на който се срещат интересите на индивида с интересите на обществото. В този ред на мисли, изследванията ни
са насочени към активния пазар на труда, към
който се стремим в хода на реализацията на социалната активност на човешките ресурси в съответствие с модела за колективната квалификация, като основа за ефективно социално управление по резултати.
5. Създаване на процесен модел за ефективна социална политика
Създаването на процесен модел за ефективна социална политика, провеждана от дирекции „Бюра по труда“, изисква определянето на
алгоритъма, даващ представа за етапите и стъпките, последователно реализирани при изграждането на модела.
Изходна основа на създаването на модел за
ефективно провеждана социална политика в областта на пазара на труда и заетостта е определянето на основните технологични процеси при
осъществяването на дейностите на дирекции
„Бюра по труда“. За тази цел се дефинират и конкретизират дейностите и стъпките, съдържащи
се във всеки един от процесите, осъществявани
от ДБТ. Става дума за дефинирането на десет
основни процеса, включващи определен кръг
дейности и процедури, базирани на съответните
аналитични разчети.
На основата на описаните технологични
процеси, предмет на по-нататъшните ни изследвания е извършването на детайлно метрично замерване на дейностите в Агенцията по заетостта
с цел тяхното стандартизиране и определяне на
необходимите ресурси за ефективно предоставяне на услугите в Агенция по заетостта.
Обект на настоящото изследване са следните основни процеси на предлагания процесен
модел в Агенцията по заетостта: информиране и
консултиране; регистрация; обезщетения; трудово посредничество; професионално ориентиране и обучение; програми и мерки по заетостта;
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прекратяване и възстановяване на регистрацията. За целите на изследването теренните проучвания са осъществени в три дирекции „Бюра по
труда” (ДБТ), а именно: дирекция „Бюро по
труда – Родопи”, гр. Пловдив, дирекция „Бюро по
труда” – гр. Казанлък и дирекция „Бюро по
труда” – гр. Пирдоп.
Изследването е осъществено в следните
три взаимосвързани етапа:
Етап първи: метрично замерване на съществуващите дейности и операции в рамките на основните процеси в дирекциите „Бюро по труда”.
Замерването се извърши чрез пряко наблюдение
изпълнението на дейностите от служителите в
трите ДБТ, както при работата им с клиенти и контрагенти на бюрото по труда, така и при изпълняване на задълженията, които се извършват без
участието на външни за ДБТ лица.
Етап втори: създаване на модел за проектиране на необходимия капацитет с цел ефективно внедряване на новия модел на работа чрез
стандартизиране на времето за изпълнение на
отделните дейности, заложени в новия модел на
работа; определяне честотата на реализиране
на отделните дейности за зададен период от
време, за всяко едно от трите ДБТ.
Етап трети: създаване на модел и алгоритъм за дефиниране и определяне на разходите
към основните дейности, с цел обосновка на необходимите ресурси за постигане на определените цели.
При изпълнение на работата са използвани
следните източници на информация: съществуващи вътрешнонормативни документи като:
стандартизирани месечни, тримесечни и годишни справки, справка за новорегистрираните
безработни лица, годишен анализ на посредническата дейност в ДБТ, Анализ на дейността по
предоставяне на психологически услуги по заетостта, отчет-анализ за дейността по професионалното ориентиране, информиране и консултиране, отчет-анализ за организирането на обучение за професионална квалификация и за мотивация на безработни и заети лица, управленски
справки, информационни бюлетини, анализи и
др. Проведени са структурирани интервюта със
служители на ДБТ; Уеб-сайта на Агенция по заетостта.
В процеса на работа при преглед на получената информация и документи е целесъобразно
да се отчетат следните ограничения: не е преценявано качеството и пълнотата на събраната информация; не е проверявана надеждността на
информацията и всички получени данни са приети за достоверни.
Изследването е реализирано в съответствие с предварително дефинирания обхват на работата. На всеки етап от реализирането на проекта са разработени няколко основни документа,
които са представени и обсъдени с ръководството на Агенция по заетостта.

В резултат на проведеното хронометрично
замерване в трите пилотни ДБТ, е създадена
снимка на наблюдаваното време за изпълнение
на операциите. Хронометричното замерване е
направено на база наблюдение изпълнението на
всички дейности от основните процеси в ДБТ.
Дейностите, които са критични за реализирането
на новия модел, са наблюдавани и замерени няколко пъти, с цел създаване на по-точна времева
стойност. Наблюдаваното време за тези дейности, е създадено на база средна претеглена
стойност на наблюдаваното време от всичките
извършени замервания.
В резултат на реализирането на този етап
от работата са разработени следните два основни документа: модел за определяне на текущия и бъдещия капацитет (Модел) и актуализиран баланс на времето за всяко от пилотните
ДБТ. Създаденият „Модел” съдържа всички основни дейности от текущия процесен модел на
едно ДБТ с посочено наблюдавано време за изпълнение и честота на проява за определен период (от един месец).
При определянето на текущия капацитет е
използвана снимката на наблюдаваното време
за изпълнение на дейностите. За дейностите, за
които няма наблюдавано време за изпълнение, е
използвана експертна оценка.
За пресмятане честотата на проява на различните дейности са използвани два основни източника – средно месечната стойност за всяко
отделно ДБТ от предходната година и експертна
оценка. Една от причините за наличие на експертна оценка е липсата понастоящем на такава информация в системата на Агенция по заетостта.
Въпреки различията в пилотните ДБТ, направените експертни оценки са заложени с еднаква
сила и за трите бюра. Тук са представени основните експертни оценки, използвани при разработването на модела:
За основен процес „Информиране и консултиране”:
регистрираните лица ще искат информация или консултация средно един път
месечно;
30 % от лицата ще имат нужда от информация;
70 % от лицата ще имат нужда от конкретна консултация;
10 % от контингента може самостоятелно да си търси работа.
За основен процес „Регистрация”:
регистраторът трябва да изчака средно
3 мин. 35 сек. регистриращите се за
първи път лица да довършат попълването на регистрационните си документи;
50 % от лицата ще се заинтересуват от
конкретно предложено от регистратора
свободно работно място (СРМ).
За основен процес „Трудово посредничество” – работа с търсещи работа лица (ТРЛ):
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10 % от ново регистрирания контингент
ще има нужда от обучение за самостоятелно търсене на работа;
с всички регистрирани за първи път
лица в ДБТ се дискутират възможностите за обучение;
50 % от лицата имат нужда от някакво
обучение.
За основен процес „Трудово посредничество” – селекция и подбор:
за 1 СРМ на първичния пазар се интервюират средно 5 ТРЛ;
50 % от лицата, ще имат нужда от консултация за подготовка на документи
според изискванията на работодателите;
средно 5 интервюта между работодатели и ТРЛ се провеждат в ДБТ месечно.
За основен процес „Трудово посредничество” – работа с работодатели: 20 от срещите с
работодатели месечно са извън ДБТ.
За подпроцес „Реализиране на програми”:
интервюират се средно 2 лица за едно
обявено СРМ;
средно остават по 1,5 ТРЛ за включването им в програма;
по програми имаме средно 2 различни
СРМ при един работодател.
За подпроцес „Реализиране на мерки”: срещаме се с 50 % работодатели повече, отколкото
имаме лимит.
Създаденият „Модел” дава ясна оценка на
капацитета, необходим за реализирането на текущия процесен модел на работа. В него може да
се наблюдава и какъв дял от текущия капацитет
се усвоява при реализирането на всеки основен
процес. По-детайлно в рамките на всеки един основен процес може да се открои кои са дейностите, изискващи най-много човешки ресурс. Създаденият „Модел” съдържа всички основни дейности от бъдещия процесен модел в Агенцията
по заетостта с посочено стандартизирано време
за изпълнение и честота на проява за определен
период (от един месец).
Стандартизираното време за изпълнение е
пресметнато по следния начин:
за дейностите, които съществуват в текущия модел на работа и се изпълняват
ефективно, стандартизираното време е
еднакво с наблюдаваното време за изпълнение на операцията;
за дейностите, които съществуват в текущия модел на работа, но не се изпълняват ефективно, стандартизираното
време е определено на база експертна
оценка за ефективно изпълнение на
дейността;
за дейностите, които са нови за Агенцията по заетостта, стандартизираното
време е определено на база експертна
оценка.

За пресмятане на честотата на проява на
различните дейности са отчетени два аспекта средномесечната стойност за всяко отделно ДБТ
за предходната година и определени допускания, направени на база експертна оценка. Използването на средномесечната честота от предходната година е направено с цел постигане на съпоставимост между текущия капацитет на всяко
ДБТ и необходимия бъдещ капацитет за прилагане новия модел на работа при равни други условия.
Новият процесен модел на работа налага
използването на определени допускания, разработени и потвърдени от експертната оценка. С
цел да се постигне съпоставимост между текущия капацитет на всяко ДБТ и необходимия капацитет за реализиране на новия модел на работа при равни други условия, направените допускания са заложени с еднаква сила и за трите
пилотни ДБТ.
Тук са представени основните допускания,
използвани при разработването на модела:
За основен процес „Регистрация”:
нови досиета се откриват само за лица
регистриращи се за първи път в ДБТ;
само 40 % от ново регистрираните лица,
се регистрират за първи път в ДБТ;
продължава практиката за издаването
на служебен документ (за потвърждаване на статут).
За основен процес „Трудово посредничество” – работа с ТРЛ:
50% от лицата, на които се предложат
СРМ от трудов посредник, ще намерят
поне 1 подходящо СРМ;
пълният цикъл от трудовото посредничество – извеждане на текущ и бъдещ
портрет, както и сегментация;
извършва се само с лицата регистрирани за първи път в ДБТ;
контингентът, ще се раздели на три
равни части – за първичен пазар, за
мерки и за програми.
За основен процес „Трудово посредничество” – селекция и подбор:
за всяко интервюирано ТРЛ ще се извежда профил съответстващ на конкретното СРМ;
ежемесечните срещи за потвърждаване
на статут ще се запазят.
За основен процес „Трудово посредничество” – работа с работодатели:
един път седмично ще се проучва и събира информация за нови работодатели в региона;
средномесечно трябва да подготвяме и
ревизираме 10 плана за управление на
ключов клиент;
един път седмично ще се търси, обобщава и осигурява наличност на СРМ от
други източници;
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средномесечно ще представяме и продаваме активно 10 „горещи“ кандидати
пред 10 работодатели, обявили СРМ в
източници, различни от ДБТ.
За основен процес „Обучение и преквалификация”:
един път годишно се извежда и обобщава недостига на компетенции на пазара на труда за следващ период;
един път годишно се подготвят предложения за развитие на необходимите
компетенции;
един път месечно се обобщават идентифицираните нужди от обучение и ще се
подготвя месечен план за обучение;
един път месечно се планира и организира доставката на обучение спрямо
подготвения месечен план;
част от обучението на клиентите на ДБТ
се осъществява с вътрешни ресурси на
Агенция по заетостта (например: мотивационно обучение);
след приключване на обучението планът на участвалото лице се актуализира
и ще му бъдат поставени конкретни ангажименти за изпълнение.
За подпроцес „Реализиране на програми”:
лицата, които са извикани (поканени) за интервю
за конкретно СРМ в програма по заетост, полагат
подпис за потвърждаване на статут пред трудовия посредник.
За подпроцес „Реализиране на мерки”:
лицата, които са извикани (поканени) за
интервю за търсене на възможност за
назначаване, чрез мерки по заетост, полагат подпис за потвърждаване на статут пред трудовия посредник;
срещаме се с 50 % работодатели повече, отколкото е „отпуснат” лимит.
Създаденият „Модел“ дава ясна оценка на
бъдещия капацитет, необходим за реализирането на новия процесен модел на работа. В него
може да се наблюдава и какъв дял от бъдещия
капацитет следва да се усвоява при реализирането на всеки основен процес. Също така в рамките на всеки един основен процес може да се
открои кои са дейностите, изискващи най-много
човешки ресурс.
На база на „Модела“ е създаден актуализиран баланс на времето за всяко едно пилотно
ДБТ. Целта на този документ е да се откроят различията между текущия и новия процесен модел
на работа от гледна точка на необходимия за изпълнение на работата капацитет. Това подпомага много ясно да се адресират както недостига
на капацитет в конкретни процеси (дейности),
така и да се определят възможните резерви, които могат да се използват по-ефективно.
В резултат на създаването на актуализирания баланс на времето, основните изводи, които
могат да се направят са следните:

-

при новия процесен модел на работа се
наблюдават съществени резерви и възможности за намаляване на капацитета
в процес „Регистрация”. Тези резерви
могат да се реализират чрез преразпределение на отговорностите и задачите в
ДБТ;
при новия процесен модел на работа
процесите, които се нуждаят в най-голяма степен от допълнителен капацитет са: „Трудово посредничество”- селекция и подбор, „Трудово посредничество”- работа с ТРЛ, „Обучение и квалификация”;
за реализация на бъдещия процесен
модел като цяло е необходим допълнителен капацитет, вземайки предвид заложените допускания;
по-високите „капацитетни” изисквания
за реализирането на новия процесен
модел на работа не могат да бъдат компенсирани напълно от идентифицираните капацитетни резерви;
различните практики в пилотните ДБТ
показват различия при използването на
текущия капацитет. Това означава, че
прелокирането на капацитета в трите
ДБТ чрез преразпределение на отговорностите и задачите е различно при
различните бюра.
В резултат на проведените работни срещи
със специалисти в различните направления от
Агенцията по заетостта е създаден също и документ за наблюдаваното време за изпълнение на
дейностите на база тяхната експертната оценка.
За да се постигне съпоставимост, създаденият
на тази база документ запазва същия формат,
както и снимката на наблюдаваното време. Описаният по-горе модел за определяне на текущия
и бъдещия капацитет е използван, за да се създаде алтернативен сценарий. В него се заложени предложеното от експертите време за изпълнение на операциите. Тъй като тези два документа са създадени посредством гореописания
модел, всички заложени експертни оценки и допускания са валидни и тук. Единствената разлика
в създадения алтернативен сценарии е фактът,
че той се базира на експертната оценка за необходимото време за изпълнение на дейностите.
Това дава възможност да се откроят различията
за текущия и необходимия капацитет на ДБТ –
гр. Казанлък, произтичащи от различно заложеното време. Различията могат да се наблюдават,
както на ниво отделен процес, така и на ниво отделни дейности от процеса.
На база създадения алтернативен сценарий
за ДБТ - гр. Казанлък могат да се направят следните основни изводи:
като цяло посоченото експертно време
за изпълнение на дейностите е по-високо от наблюдаваното при метричното
замерване време. В резултат на това
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изчисленията при алтернативния сценарий показват по-високи стойности,
както за текущия капацитет, така и за
необходимия бъдещ капацитет;
запазват се основните изводи, отнасящи се до наблюдаваните резерви в
процес „Регистрация”, както и процесите, нуждаещи се от допълнителен капацитет, за да реализират новия модел
на работа: „Трудово посредничество” –
селекция и подбор, „Трудово посредничество”- работа с ТРЛ, „Обучение и квалификация”;
въпреки получените по-високи стойности за текущия и бъдещия капацитет
при алтернативния сценарий, разликата между текущия и бъдещия капацитет остава една и съща и при двата сценария. Това означава, че независимо
кой сценарий използваме при реализацията на бъдещия процесен модел,
като цяло е необходим допълнителен
капацитет, вземайки предвид заложените допускания.
Създаден е и алгоритъм за разпределение
на разходите към основните процеси на агенцията (Алгоритъм). Основната цел на създадения алгоритъм е създаването на способ за алокиране на разходите към основните услуги на
агенцията. Това позволява лесно да се обосноват необходимите ресурси при различни изходни
точки като наличен капацитет, очакван и съществуващ срок за предоставяне на услугите, разполагаеми ресурси, както и да се определи стойността на всяка една услуга.
Чрез създадения алгоритъм могат да се дефинират и обосноват следните процеси:
обосновават се необходимите човешки,
материални, финансови и информационни ресурси за оказване на услугите и
постигане целите на агенцията;
определят се коефициенти за производителност, икономичност и ефективност на дейността на агенцията като обслужени клиенти за единица време, разходи за единица услуга, брой служители
на 1000 регистрирани безработни лица,
брой служители на 100 устроени на работа и др., които да служат за задаване
на норми за изпълнение на дейностите
в агенцията;
наблюдават се и се контролират разходите спрямо оказаните услуги в агенцията и предприемат корекции при промяна на пазарното равновесие между
търсене и предлагане на работна сила.
При създаването на алгоритъма е използвана следната логическа рамка:
начална отправна точка за създадения
алгоритъм са резултатите, които Агенцията по заетостта трябва да постигне в
рамките на стратегическия си план или

-

-

за една бюджетна година (План за действие по заетостта). Тези резултати
представляват конкретизация на мисията на агенцията и нейните цели, които
най-общо се формулират като: намаляване на безработицата и повишаване
пригодността на работната сила към
изискванията на пазара на труда; постигане на финансова устойчивост при
оказването на услугите чрез осигуряване на достатъчно ресурси и правилното им разпределение във времето и
по региони; постигане на правилен и точен баланс между ползите от услугите и
извършените за оказването им разходи;
удовлетвореност на клиентите от оказаните услуги;
тези стратегически цели са дефинирани
с конкретни количествени и качествени
показатели, които трябва да бъдат гарантирани на изхода на системата като:
постигане на определено количество
оказани услуги, брой обслужени клиенти, използвани лимити за реализацията на конкретни програми и мерки за
заетост и др.; постигане на определена
стойност на услугата чрез фиксирани
размери на разходите в нормативна
уредба и дефинирани оптимални разходи в агенцията (вкл. териториалните
и поделения);
постигане на приходи от определените
такси за платените услуги.

6. Изводи и препоръки
Създаденият Модел за определяне на необходимия капацитет е гъвкав инструмент за подобро управление на дейностите в различните
ДБТ чрез осигуряване на необходимия човешки
ресурс и използването му по максимално ефективен начин. Моделът е създаден в електронен
вид (Excel-таблици), което дава възможност за
разработване на различни сценарии въз основа
на различни изходни условия и допускания в различните ДБТ. Изходните условия са обвързани с
политиката и целите на Агенция по заетостта. За
да може максимално добре да се използва Моделът, входните данни трябва да се съобразят с
Националния план по заетостта за текущата година. В резултат на реализираните политики,
приоритети и завишени очаквания (повече средства за усвояване по програми, активна работа с
работодатели и др.) честотата на проява на различните дейности трябва да се ревизира. Това
допринася до залагането на по-голяма честота
на проява на някои дейности и от там - изискване
за по-голям капацитет. Допусканията за свързани с промените в начина на работа на ДБТ и
внедряването на новия процесен модел. Голяма
част от заложените за изпълнение дейности
изискват допълнителни усилия и време. За да
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бъдат постигнати по-добри резултати от работата на ДБТ, новият процесен модел трябва да
бъдат подсигурени с необходимия капацитет.
Създаденият Алгоритъм за определяне на
необходимите ресурси, разходите за тях и разпределението им за съответните процеси е в широко разпространения Excel формат, което го
прави удобен за прилагане и симулиране на сценарии. Това подпомага една обоснована подготовка на бюджета и гъвкава адаптация на ресурсите на ДБТ към изискванията на пазара на труда
през бюджетната година. Алгоритъмът отразява
напълно начина, по който се оказват съответните
услуги в рамките на едно ДБТ. Тъй като услугите
се реализират чрез работните процеси в организацията, алгоритъмът се базира изцяло на посочения по-горе „Модел за определяне на текущия
и бъдещия капацитет”. Информацията за детайлното функциониране на алгоритъма е налична
във всяка отделна таблица. Всяка таблица в създадения алгоритъм представлява отделен елемент от необходимите ресурси, съответно разходите за тях и включва всички необходими разходи за работата на една ДБТ. Необходимите ресурси за осъществяване дейността на една ДБТ
се основават на предварително заложени количество и качество на предлаганите услуги. В създадения алгоритъм има ясна дефиниция на
входните данни, както и източника им на информация. Използвани са редица допускания, които
са описани подробно в самия модел.
В Алгоритъма ресурсите и разходите, необходими за осъществяване дейността на организацията, са разделени на преки, отнасящи се до
извършване на услугите, и непреки (косвени), обслужващи дейностите по оказване на услугите.
Предимството на създадения алгоритъм за разлика от обичайния начин за изготвяне на бюджет
е, че тук тези два типа разходи могат да се наблюдават и управляват отделно. По този начин
могат да се „проиграват” алтернативни сценарии
на база различни входящи данни, за да се намери оптималното решение. Алгоритъмът се основава и на допускането, че дейностите, подпомагащи работата на ДБТ, се извършват основно
в дирекция „Регионална служба по заетостта”
(ДРСЗ) и Централно управление на A3.
На най-високо ниво създаденият Алгоритъм
има следните основни компоненти:
Човешки ресурси и разходите за тях:
това включва преките разходи на време
и труд за услугите, непреките разходи
за труд за административно обслужване и разходите за обучение на персонала;
Материални ресурси и разходите за тях:
включва преки материални разходи за
услуги и непреки материални разходи
за услугите;
Капиталови разходи;

-

Разходи за финансиране на програми,
мерки за заетост, обучение и квалификация на ТРЛ, проекти за собствен бизнес и обезщетения.
Структурата на създадения алгоритъм позволява директно пренасяне на разходите по показатели в традиционния формат на бюджетната
сметка като всеки разход може да се обоснове
непосредствено по вид, размер, в кой момент от
време е необходим и най-вече за коя услуга се
отнася.
Съществуват редица рискове, които могат
да възпрепятстват правилното определяне на
необходимия капацитет и използването на създадения „Модел” в Агенция по заетостта. Сред
тях внимание заслужават следните:
неефективното използване на създадения „Модел” поради неразбиране на основните му параметри;
изчисленият капацитет засяга само дейностите извършващи се в основните
процеси на ДБТ. Част от тях обаче участие в разработването на нови програми и мерки, участието на служителите при „внос” и „износ” на работна
сила, участие в съвети за сътрудничество и т. н., не са включени и следва да
се вземат предвид при изчисляване на
общия необходим човешки ресурс за
едно ДБТ.
поради своята специфика, дейностите
свързани с реализирането на ресурсните процеси на една ДБТ, не е възможно да бъдат включени в обхвата на
създадения „Модел”. Въпреки предприетата инициатива за децентрализация,
извън обхвата на Модела остават процесите по управление на информационните ресурси, управление на доставките, както и всички управленски дейности по планиране, комуникиране, контрол и др.
Познаването на рисковите ситуации е в основата на възможните решения за управление на
риска при реализацията на модела и предприемането на ефективни действия за недопускането
им, а при невъзможност - свеждането им до разумни граници.
Заключение
Отчитането на особеностите на икономическото развитие и на възможните въздействия
върху пазара на труда постепенно се превръща
в неотделим елемент от процеса на създаване
на политики на пазара на труда. Докато в началните периоди от развитието на пазара на
труда неговите политики са насочени предимно
към преодоляване на последиците от икономическите реформи върху заетостта, то сега политиките на пазара на труда имат ясно изразен активен характер и са насочени към въздействие
върху процеси или формиране на поведение
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сред целеви групи съобразно предварително
планирани цели. Функциониращият пазар на
труда в страната е адекватен механизъм на пазарната среда, а провежданата политика все повече се съобразява със съществуващите зависимости и взаимодействия между периодите на
развитие на икономиката и пазара на труда.
Ключов фактор на социалните политики са
хората, човешките ресурси със своите действия
и умения, в потвърждение на което е, че в тях се
синтезират, мултиплицират останалите компоненти на ресурсите на една страна и по този начин ги превръщат в краен продукт при планирането на целите за постигане на социално-икономическо развитие, позволяващо провеждането
на ефективна социална политика. В среда на динамични промени, изискващи участието на човешкия ресурс в обществено-икономическите
процеси, чрез поддържането и развитието на
адекватни на промените в социалната среда способности за хармонизиране на обществените отношения, е обусловена необходимостта от изграждането на ефективна система за социална
активност, чиито същностни характеристики са
промяната, дейностите, социалният субект, обществената система, обществените отношения.
Активната роля на социализацията е детерминирана от творческата активност на човешката личност в хода на усвоявания от нея социален опит
и възпроизвеждане на определена система обществени отношения.
Постигането на активен пазар на труда
като резултат, обединен от глобалната цел на социалното управление, каквато е активната социална политика, обуславя адаптирането на модела за колективната квалификация на основата
на който да се разкрие потенциалът и на отделната личност, и на обществото посредством реализацията на активните социални програми за
социална защита в динамично променящата се
социална среда.
Рационализирането на управленските решения за повишаване на ефективността на социалната политика, провеждана от дирекции
„Бюра по труда“, е посредством създаденият

процесен модел на основата на дефинираните
технологични процеси, детайлно метрично замерване на дейностите в Агенцията по заетостта
с цел тяхното стандартизиране и определяне на
необходимата ресурсна осигуреност на процесите, разработване на модел за определяне на
текущия и бъдещия капацитет, актуализиран баланс на времето за всяка от дирекциите „Бюра по
труда“ и алгоритъм за разпределение на разходите по основни процеси на Агенцията по заетостта.
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Abstract
Analyzing dynamic changes in social environment in connection to contemporary challenges to development of systems of social security on European and national level, the paper examines the main directions in the work of public
employment services and presents the development of a process model for effective social policies conducted by directorates “Labor offices” aiming at the rationalization in decision making and increase in effectiveness of social policy.
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Резюме
Въпросът за платежоспособността е интересна и винаги актуална тема за финансовите мениджъри, а възможностите за справяне с този проблем са широко дискутирани. В настоящето изследване се прави опит да се
анализира състоянието на един от основните финансови показатели в предприятията – ликвидността. Разглеждат
се данни за показателя в някои ключови сектори на българската икономика, които се обобщават и анализират с
цел съставяне на изводи и препоръки.
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контрола, като е твърде вероятно и самите собственици да са си загубили цялата инвестиция.
Въпросът е как се получава така, при положения,
че печалбите са добри, компанията има пазарен
дял и лоялни клиенти.
Слабата (ниска) ликвидност се проявява в
случаите, в които предприятията имат проблеми
да изплащат краткосрочните си задължения, поради липса на бързо обръщаеми краткотрайни
активи или въобще на краткотрайни активи. Като
индикатори за проблемите честo са прекомерните дългове към бюджета, персонала, кредиторите, които застрашават растежа на приходите,
и водят до намаляване на нетния оборотен капитал.
Ликвидността се измерва по различни начини. Съществуват показатели за структурна
ликвидност – известните коефициенти за обща,
бърза, незабавна и абсолютна ликвидност; показатели за функционална ликвидност, които дават
възможност да се измери потребността от оборотен капитал, както и функционално чистия оборотен капитал. Друг популярен метод е финансовият цикъл и измерването на неговото дълготраене. За показателите за ликвидност трябва да се
отбележи, че е по-важна тенденцията във времето, отколкото тяхната абсолютна стойност. В
настоящето изследване авторът разглежда показателите за структурна ликвидност. Общият и
бързият коефициент са най-често използваните
показатели w предприятията, но проблемът е, че
те са статични и се отнасят до определен момент – датата на балансовия отчет. В редица
случаи е възможно балансът да се „подобри“
точно в този ден с цел да се изкривят резултатите, тоест се откроява още един недостатък. Повечето специалисти не се ангажират с абсолютни
стойности, които са добри или лоши, тоест от
гледна точка на показателите за структурна ликвидност не може да бъде дадена конкретна
оценка за развитието на дадено предприятие.
Един коефициент сам по себе си дава малко ин-

Увод
Ликвидността и доходността са основните
показатели за финансовото състояние в предприятието. Тяхното измерване, оценяване, следене, сравняване и планиране са неизменна част
от работата на финансовите мениджъри. Въпреки разпространеното им използване, както в
теорията, така и в практиката, те запазват своята
специфичност и възможност за интерпретация. В
тази връзка трябва да се има предвид, че финансовото анализиране се състои не само в това да
се измерват редица показатели, а по-скоро да се
интерпретират получените резултати и да се намерят правилните подходи за оптимизиране на
икономическите и финансовите процеси.
1. Ликвидност
Ликвидността е една от най-важните характеристики на финансовото състояние на дружеството, изразена в покритието на активите на
предприятието върху задълженията и трансформацията им в пари. С други думи, ликвидността е
способността да се изплатят задълженията напълно и навреме. Предприятие, което не може да
се сдобие с пари, за да посрещне своите ежедневни нужди, е неликвиднo и е изпадналo в затруднено положение. Това е така, въпреки че реализира добри печалби и трупа капитали в миналото. Когато парите излизат извън предприятието, фирмената управа губи властта да взима независими решения. Една външна агенция, например неудовлетворен кредитор или банка, чийто
заем не е погасен, в действителност ще решава
съдбата на компанията вместо нейното ръководство. Тази съдба би могла да бъде фалит и ликвидация, принудителна реорганизация, недоброволно поглъщане на компанията или тя може да
получи възможността да продължи да работи
под някаква друга изменена форма. Истината
обаче е, че управленският апарат вече е загубил

87

АНАЛИЗ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕТО НА …

формация, тоест, за да се получи цялостна представа за ликвидността, бе проведено изследване
на база сравнителен анализ по години. Авторът
използва следната методика за измерването на
структурната ликвидност (Фиг. 1).

Източник: собствени изчисления

При получените резултати се наблюдава повишаване на стойностите на показателя за обща
ликвидност спрямо базисната година като изключение прави сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ за 2013. Кои стойности за
този показател са добри и кои лоши зависи от
гледната точка. На пръв поглед може да се направи заключение, че съотношението едно към
едно е приемливо, но това показва равенство
между краткотрайните активи и краткосрочните
пасиви и обстоятелството, че предприятието не
може да си позволи да увеличи оборотните си активи. В такава ситуация е необходимо да се анализират обращаемостта на запасите, също на
това дали има компоненти с краткотрайни активи, които са финансирани с краткосрочни източници, с по-кратък срок, отколкото е времето за
тяхното трансформиране. Добре е да се съпоставят сроковете на вземанията от клиенти с тези
на задълженията на предприятието към доставчици. Степента на ликвидност на различните
краткотрайни активи е различна. Р. Иванова и Л.
Тодоров определят едно предприятие като ликвидно, при коефициент за обща ликвидност над
1, а според тях „повечето специалисти препоръчват коефициентът на текуща ликвидност да е поголям от 2.“ [1].
Ако коефициентът на общата ликвидност е
по-малък от единица, също не трябва да се правят прибързани заключения. При коефициент на
обща ликвидност равен на едно или по-малък от
едно трябва да се проследи и възможността за
финансиране на част от краткосрочните активи
чрез постоянен капитал. Коефициент по-голям от
единица на пръв поглед не дава основание за
тревога, но отново не изключва необходимостта
от анализ в изброените по-горе направления.
Трябва да се отчита обстоятелството, че коефициентът на обща ликвидност е специфичен за
всяко едно предприятие, тъй като се влияе от
разхода и структурата на активите, от спецификата на дейността и др.
По-високият коефициент на покриване осигурява по-добра възможност на предприятието
да изплати текущите си задължения. Желанието
за висока ликвидност не бива да се абсолютизира. Прекалено високото равнище на коефициента може да е вследствие на нерационалното
използване на парите, забавено изплащане на
клиентите и забавената обращаемост на запасите. Според много анализатори се счита, че величината на коефициента е нормална в границите 1.25 до 1.5 и е много добра около 2.0. Според мен това не е точно така и въпросът е в гледната точка. Тази гледна точка е абстрактна и не
може да бъде доказана. Тези стойности добри за
някои предприятия, но за други не. За всяка корпоративна единица е характерен типичен коефициент на ликвидност и поводът за тревога е не

Фиг. 1. Коефициенти за структурна
ликвидност [3]

В резултат на проведения анализ за състоянието на ликвидността в българските предприятия са установени редица пропуски в наблюдаването и въздействието на предприятията върху
този така важен финансов показател. Независимо от това се наблюдават „добри практики“ за
справяне с негативните последствия от финансово – икономическата криза върху ликвидността, в същото време, политики, мерки, лостове и стратегии, които са подпомогнали мениджмънта да реализира положителни ефекти от рецесията. За целта на изследването са разгледани някои ключови икономически сектори и на
база обобщени годишни финансови отчети са измерени коефициентите за ликвидност.
Изследването за състоянието на ликвидността в някои икономически сектори е проведено на база обединен баланс и отчет за приходи
и разходи, изготвен от Националния статистически институт на Република България. Разглеждат се следните, избрани от изследователя динамично развиващи се икономически сектори:
(1) „Преработваща промишленост“, (2) „Строителство“ и (3) Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“. На табл. 1 се представят данните
за коефициента за текуща ликвидност в трите
сектора за периода на изследването от 2010 до
2013 година. В изследването не се разглежда
2014 г., понеже в Националния статистически институт към март 2015 липсват данни за обобщен
баланс по сектори.
Таблица 1. Коефициент за обща ликвидност
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толкова величината на коефициента, а отклоненията от него за един или друг период. Възможно
е същевременно няколко предприятия да имат
едни и същи коефициенти на ликвидност, но финансовите им позиции да са съвсем различни. В
табл. 2 са представени резултатите от анализа
на коефициента за бърза ликвидност.

Таблица 3. Коефициент за незабавна ликвидност

Таблица 2. Коефициент за бърза ликвидност

Източник: собствени изчисления

При получените резултати се запазва тенденцията, както при предходните два коефициента. При незабавната ликвидност се елиминира
ролята на вземанията за уреждане на плащанията. Икономическият смисъл е в установяване на
способността на предприятието за поемане на
краткосрочните финансови средства. Това съотношение възниква от същото основно желание да се измерва способността на един бизнес да
посреща текущите си задължения чрез използването на текущите активи така, както го прави текущото съотношение. То е все пак далеч по-задълбочен тест, тъй като представлява опит да се
елиминират някои от недостатъците на текущото
съотношение, чрез концентриране само върху
ликвидните активи, чиято стойност е относително точна.
Показателите за ликвидност отразяват възможностите на предприятието да покрие задълженията си в даден момент, обикновено балансова дата. Особено показателен от тази гледна
точка е коефициентът за абсолютна ликвидност,
който характеризира платежоспособността на
предприятието, при положение че падежите на
текущите задължения са близки до балансовата
дата. В табл. 4 са представени резултатите за абсолютна ликвидност.

Източник: собствени изчисления

По отношение на получените резултати се
забелязва повишаване на стойностите на този
показател спрямо базисната година като отново
изключение прави сектор „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“, тъй като през 2013 г.
коефициентът от 0.955 става 0.790. Този коефициент не е по-различен от коефициента на обща
ликвидност, при който материалните запаси са
извадени от общата сума на краткотрайните активи. При него се елиминират най-бавно обращаемите и най-слабо ликвидните активи – материалните запаси. При остойностяването на този показател се съпоставят сумата на краткотрайните
активи с изключените материални запаси и сумата на краткосрочните задължения. Разликата
между коефициента за обща ликвидност и коефициента за бърза ликвидност се дължи на относителния дял на материалните запаси в краткотрайните активи на предприятието. При устойчива
скорост на събиране на вземания клонящ към 0
може да се прогнозира оптимално значение на
показателя. Според някои автори оптималните
му стойности са твърде различни за отделните
дейности, но са в интервала 0.5–1.5. Получените
резултати показват стойности за трите сектора
именно в този диапазон. Според мен при този начин за измерване на ликвидността не могат да
бъдат дадени определени стойности, които са
стандартни или са приемливи. Това зависи от отрасловите особености и скоростта на събиране
на вземанията. Коефициентите на обща и бърза
ликвидност дават твърде условна оценка за платежоспособността на предприятието, защото в
техните елементи има вероятност да са включени много бавноликвидни активи (например: залежали материали, непродаваеми продукция
или стоки, трудно събираеми вземания, краткосрочни инвестиции със забавена ликвидност и
други). Поради тази причина се прилагат и останалите методи за оценка, които се явяват по-суров тест за платежоспособността в предприятието. В табл. 3 са представени резултатите за незабавна ликвидност.

Таблица 4. Коефициент за абсолютна ликвидност

Източник: собствени изчисления

Коефициентът на абсолютна (касова) ликвидност показва до каква степен текущите задължения в определен момент се покриват от паричните средства. Минималната стойност на този коефициент, над която обектът се счита за ликвиден, е доста под единица, поради причината, че
е безсмислено предприятието да има във всеки
един момент парични наличности, които изцяло

89

АНАЛИЗ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕТО НА …

да покриват задълженията му поради следните
причини:
Не всички дългове са изискуеми в един
и същи момент;
Освен с пари предприятието разполага
и с други бързоликвидни активи, които
могат да се трансформират в пари –
краткосрочни вземания, запаси, финансови активи и др.
В научната литература често се среща твърдението, че коефициентът на абсолютна ликвидност не бива да пада под 0.3, тоест във всеки момент предприятието трябва да има парична наличност, за да покрие поне 30 % от задълженията си. Както се забелязва в табл. 4., при всички
сектори стойностите са под 0.3. Затова това
твърдение е твърде условно, тъй като оптималната ликвидност на всяко предприятие зависи от
различни фактори, т.е. тя трябва да се преценява индивидуално за отделните случаи.
Във връзка с гореизложеното се очертава
тенденцията, че ликвидността може да бъде измерена по различни методи, но не могат да бъдат дадени конкретни стойности, които са препоръчителни. Коефициентите гравитират около
различни стойности за всяко предприятие, т.е.
ликвидността има браншова обусловеност. За да
се получи по-цялостна представа за платежоспособността на предприятието, е необходимо тези
показатели да се изчисляват в динамика, т.е. в
сравнение с няколко предходни периоди (както
при текущото изследване) и успоредно с анализ
на показателите за платежоспособност да се
прави анализ на показателите за обращаемост
на материалните запаси, на показателите за събираемост на вземанията и погасяване на задълженията, което ще е предмет на едно следващо
изследване. Анализът на показателите за ликвидност дава една по-обща представа за възможностите на предприятието да посреща изискуемите си задължения навреме и със задоволителна сигурност. За по-точна оценка е необходимо текущите задължения да се групират по
срокове за плащане, вземанията - по срокове на
получаване и по видове (от продажби, от съучастия, по липси и начети, по съдебни спорове и рекламации и други). Разграничаването на вземанията по видове е особено необходимо, когато анализът се прави за нуждите на ръководството.
Много от вземанията не могат да се уредят в договорените срокове или в предполагаемите срокове за тяхното получаване и това обстоятелство
много често се отразява неблагоприятно върху
платежоспособността на предприятието.

т.н. Увеличението на относителния дял на финансовите средства спрямо общата сума на реалните активи или към краткотрайните запаси,
ако това увеличение е стабилно във времето,
сочи за една положителна тенденция, т.е. предприятието разполага постоянно с достатъчно бързоликвидни активи и може своевременно да
урежда задълженията си към доставчиците, заемодателите, държавния бюджет, персонала и
други.
Показателите за финансова автономност са
неизменна част от анализа на ликвидността. Те
характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е.
степента на използване на привлечения капитал.
В счетоводния баланс задълженията към кредиторите са посочени като дългосрочни и краткосрочни пасиви, които обхващат неуредените разчети към доставчиците, към банките кредитори,
към клиентите, предоставили аванси срещу бъдещи продажби, към персонала, към държавния
и общинските бюджети за начислени и невнесени
данъци, към осигурителните фондове за начислени, но невнесени социални и здравни осигурителни вноски, приходите за бъдещи периоди и
други. Тези показатели са:

Фиг. 2. Показатели за финансова
стабилност [2]

Коефициентът на финансова автономност
показва съотношението между собствения капитал и сборът от краткосрочните и дългосрочни
задължения и до каква степен е покритието на
собствения капитал спрямо задълженията. Предвид се взимат само финансовите задължения
без приходите за бъдещи периоди и финансиранията, които не са реален дълг. Схващанията за
препоръчителните стойности на този коефициент са противоречиви. В табл. 5 са представени
стойностите на този показател в трите сектора.
Таблица 5. Коефициент на финансова
автономност

2. Финансова стабилност
Анализът на показателите за ликвидност
следва да се съчетава и с анализ на показателите, характеризиращи относителния дял на финансовите средства към общата сума на реалните активи, към сумата на краткотрайните активи, към сумата на краткосрочните вземания и

Източник: собствени изчисления
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В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице на
превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения
не са достатъчно обезпечени с имуществото на
предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на чужди средства. При получените резултати за трите сектора
се наблюдава подобно явление. От гледна точка
на финансовата стабилност се препоръчва този
коефициент да е над или близък до единица.
През последните години обаче стопанският живот доказва, че редица корпорации съществуват
успешно, използвайки предимно привлечен капитал. Налага се принципът, че рентабилността е
по-важна от финансовата независимост.
Коефициентът на задлъжнялост изразява
степента на зависимост на предприятието от
своите кредитори за уреждане на задълженията
си. Този показател обикновено би следвало да е
под единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен капитал. Колкото коефициентът е по-голям от единица, толкова независимостта на предприятието от външни източници на средства е по-голяма. При изследването и на този показател е необходимо да се съпоставят повече от два отчетни периода, за да се
проследи в динамика коефициентът на задлъжнялост и финансова автономност на предприятието и да се отчете показаната тенденция - положителна или отрицателна, т.е. дали със собствен
капитал могат да се покрият пасивите и с каква
надеждност. В табл. 6 са посочени получените от
автора резултати в изследваните сектори относно финансовата задлъжнялост.

Изводи и препоръки
При евентуално проучване и установяване
на добрите и лоши практики, могат да се откроят
по-значими препоръки към подобряване на управлението на ликвидността в българските предприятия. Няма стойности, които да са строго определени и да се спазват, всяко предприятие
трябва само да открие своите нива на ликвидност, които го задоволяват. По отношение на коефициентите за ликвидност получените стойности не дават основание за тревоги и в общи линии се приближават до нормалните и възприети
от икономическата и финансова теория стойности. Не по този начин трябва да бъдат интерпретирани показателите за финансова стабилност. На база получените резултатите се оказва,
че предприятията от изследваните три сектора
„Преработваща промишленост“, „Строителство“
и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са сериозно задлъжнели и използват предимно привлечен капитал. Невинаги наличието
на задлъжнялост обаче може да се оцени като
негативен показател, наличието ú означава, че
бизнесът се развива, че фирмите встъпват във
взаимоотношения помежду си, че доверието
между тях расте. Ако предприятието умело използва привлечените средства, не понася санкции за неизпълнение на договорени срокове или
не нарушава навременното плащане на дължими данъци и други вноски в бюджета и платените лихви не се отразяват крайно отрицателно
върху финансовия резултат, може да се направи
изводът, че е повишена рентабилността на собствения капитал. Този извод трябва да бъде обоснован и с положителни оценки при анализа на показателите за ликвидност. Въпреки това препоръката към предприятията би следвало да бъде
намаляване на задлъжнялостта в средносрочен
план, особено като се има предвид, че нивата на
вътрешнофирмената задлъжнялост в България
през последните години са високи, което в един
момент може да доведе до сериозни проблеми
за платежоспособността на предприятията. Значителният обем на просрочените задължения на
фирмите е в състояние да генерира шокове, които да блокират възможностите на икономиката
за растеж.

Таблица 6. Коефициент на финансова
задлъжнялост

Източник: собствени изчисления

Коефициентът на финансова задлъжнялост
е реципрочната стойност на този за финансова
автономност и показва съотношението между
дълговете и собствения капитал, т.е. какъв е размер дългове се падат на 1 лев собствен капитал.
Стойностите в табл. 6 не отговарят на общоприетите норми за показателя, особено в сектор
„Строителство“, при който получените резултати
дори могат да се интерпретират като притеснителни.

Заключение
През последните години предприятията от
реалния сектор в България са изправени пред
трудни изпитания и са принудени да прилагат
различни по рода си мерки и ограничения с цел
превъзмогване на финансово – икономическата
криза. В този контекст, в изложението са поставени резултати, които трябва да се анализират,
а проблемите с платежоспособността да намерят своето решение в близко бъдеще. Анализираният четиригодишен период може да се окачестви като етап на „осъзнаване, търсене и промяна“. Предизвикателствата пред българските
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предприятия са свързани с открояването на основните лостове за подобряването на ликвидността, което да доведе в средносрочен план до
решаването на платежните проблеми в българските предприятия.
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ENTERPRICE ANALYSIS AND AGILE DEVELOPMENT TROUGH THE MANAGEMENT
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Abstract
The problem with solvency at enterprises is always an interesting and actual topic for the finance managers and the
opportunities for its fighting are often discussed. The current paper is trying to analyze the state of one of the main financial
indicators – the liquidity. There is considered a data for the indicator in same key economic sectors, which are analyzed
and summarized. The author tries to find some conclusions and solutions.
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