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ПРОГНОЗИРАНЕ НА НАПОЯВАНЕТО ПРИ ТРЕВНА СМЕСКА ОТ АНГЛИЙСКИ
РАЙГРАС И ЧЕРВЕНА ВЛАСАТКА С ПОМОЩТА НА ИНФРАЧЕРВЕН
ТЕРМОМЕТЪР
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Живко Живков¹, Димитър Давидов, Александър Матев²
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Резюме
Целта на разработката е да проучат възможностите за използване на инфрачервен термометър като индикатор за воден стрес при тревна смеска от английски райграс и червена власатка, и да се потърси зависимост
между влажността на почвата и температурната разлика (dt) между повърхността на листата и тази на околната
среда. Експериментът е проведен в периода 2009–2011 г. в ЛТУ – София. Използвани са варианти, напоявани с
оптимални и намалени поливни норми, както и вариант без напояване. При неполивни условия и липса на валежи,
стойностите на dt достигат до +4 °С, а при поддържане на почвената влажност над 80 % от ППВ стойностите са от
+0,5 до -1,5 °С. Установена е линейна зависимост (при R2=0,79) между стойностите на dt и влажността на почвата.
За слоя 0–30cm тя отговаря на уравнението: Y=87,3–7,9x.
Ключови думи: инфрачервен термометър, воден стрес, почвена влажност, поливна норма.
Key words: infrared thermometer, water stress, soil moisture, irrigation depth.
JEL: Z00.

фия, като са изпитвани различни поливни режими на тревна смеска от Английски райграс и
Червена власатка. Почвата в района на опита е
алувиално–ливадна насипна (антропогенна). Вариантите на опита са следните: 1) Без напояване,
2) напояване с 60 % намаление на поливната
норма, (40 %m) 3) напояване с 40 % намаление
на поливната норма (60 %m) и 4) оптимално напояване (100 %m). Всеки от посочените варианти
е заложен в отделна опитна площадка в три повторения. Напояването е извършвано ежедневно
(с изключение на дните с валежи) чрез дъждуване. Поддържана е почвена влажност над 80 %
от ППВ в слоя 0–30cm при оптималния вариант
(вариант 4). Поливките при всички варианти на
опита са подавани едновременно, като е правена
съответната корекция на поливната норма.
За условията на експеримента, измерванията с ИЧТ са правени през интервал от 10 дни,
като паралелно с това е отчитана температурата
на въздуха (измерена на сянка). Правени са по
пет последователни измервания при всички варианти на опита и от всяко повторение (т.е.
всички опитни парцели). Спазвано e разстояние
между растителната повърхност и ИЧТ. Осреднените от всеки вариант стойности са умножавани с т.нар. емисионен коефициент, който според упътването на производителя на уреда при
тези измервания има стойност 0,9.
Стойностите на dT (°С) представляват разликата между температурата на листата (ТС) и
температурата на околната среда (Та):
dT = (Тс – Та)
(1)
За да се потърси зависимост между стойностите на dT и влажността на почвата, двете отчитания са правени в един и същи ден.

Увод
Метода на инфрачервения термометър за
установяване водния статус на културните растения набира все по-голяма популярност, тъй
като е евтин, бърз и точен. Измерването на температурата е безконтактно. Той отчита топлинното излъчване от предметите. Това го прави
удобен за измерване на температурата на листата на растенията, а при слят посев – температурата на посева. Съвременните инфрачервени
термометри притежават характеристики, позволяващи измерване без предварително калибриране, като преди да се покаже стойността на дисплея, уредът прави няколко измервания и показва средна стойност от измерванията за период от 2–3 s [2]. Най-точни резултати се получават, когато измерването на температурата на посева се прави по средата на деня, върху добре
огрята от слънцето листна повърхност [1]. За да
се получи по-голяма повърхност (площ) на измерване се препоръчва уредът да се насочи под
45 ° спрямо измерваната повърхност и разстояние от измерваната повърхност 10 cm.
Цел
Целта на е да се проучат възможностите за
прогнозиране на напояването на тревна смеска
от английски райграс и червена власатка с помощта на инфрачервен термометър
Материал и методи
Експериментът е проведен през периода
2009–2011 година на територията на ЛГУ – Со5
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като при напояване с максималната за условията
на опита поливна норма, стойностите на dT° варират в много тесни граници (от -1,5 °С до
+0,5 °С). Тези малки колебания са в резултат на
ежедневните поливки, които съчетани с вегетационните валежи не позволяват наличната почвена влажност в разчетния слой (0–30 cm) да
спадне под 80 % от ППВ.
Влиянието на поливния режим върху стойностите на dT° по години е представено последователно на фигурите 1, 2 и 3.

Резултати и обсъждане
За целта на проучването са използвани резултатите относно влиянието на поливния режим
върху стойностите на dT°, като същите в последствие са обвързани чрез зависимост с почвената
влажност в слоя 0–30 cm. Данните включват периода от 1 юни до 20 октомври за всяка от годините.
Според получените резултати може да се
счита, че поливният режим оказва съществено
влияние върху температурата на тревния килим,
3,5
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Фиг. 1. Динамика на стойностите на dT° по варианти през 2009 г.
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Фиг. 2. Динамика на стойностите на dT° по варианти през 2010 г.

Намаляването на размера на поливната
норма е предпоставка за възникване на воден
дефицит в активния почвен слой, който при тези
варианти за условията на опита се проявява
често. Липсата на достатъчно количество леснодостъпна вода в този слой почва води до редица
промени във физиологичните процеси в растителния организъм, като наред с това се нарушава нормалният ритъм на циркулацията на водата в растенията, намалява се транспирацията
и се повишава тяхната температура. И през
трите опитни години тази закономерност е налице, което се вижда ясно на графиките. При напояване с 40 % редуциране на нормата, сред-

ната стойност на dT° от абсолютно всички измервания е 0,8 °С и варира от -0,5 до +2,1 °С, като
по-ниските стойности са измерени след дни с валежи, когато влажността в почвата се е изравнила с тази при оптималния вариант. При напояване с най-малката норма (40 % m) средното dT°
е вече 1,4 °С, а варирането е в границите от -0,2
до +2,8 °С, т.е. с увеличаване на водния дефицит
и удължаване на неговото времетраене, диапазонът на вариране на dT° постепенно нараства.
Това становище се потвърждава и при неполивния вариант, където осреднената стойност на
dT° от всички направени измервания е 2 °С. През
вегетацията dT° никога не достига 0 °С и много
6
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често надвишава 3 °С. Максималното dT° при ненапоявания вариант е 3,6 °С, което е под стойностите, изнесени в специализираните литературни източници за някои селскостопански култури. Тук съществена роля играе високата плътност на тревостоя (особено при поливни условия), която възпрепятства нагряването на почвената повърхност и допълнителното повишаване
температурата на растенията.
Както обикновено, времето за подаване на
поливките при селскостопанските култури и трев-

ните площи се определя на база някаква предполивна влажност, независимо от начина, по който
тя се установява (различни уреди или индиректно чрез изчисления). Тъй като и в настоящия експеримент нивото на почвената влажност оказва
пряко влияние върху температурата на тревния
килим, като са използвани данните за почвената
влажност в слоя 0–30 cm и стойностите на dT° е
потърсена зависимост между тях. Резултатите са
представени нагледно на фиг. 4.
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Фиг. 3. Динамика на стойностите на dT° по варианти през 2011 г.

На графиката са нанесени абсолютно
всички точки (всички варианти и години), имащи
за координати стойностите на dT° по абсцисата и
влажността в слоя 0–30 cm (в % от ППВ) по ординатата. Календарно измерванията с ИЧТ съвпадат с отчитането на почвената влажност. Точките са апроксимирани чрез линейно уравнение
при R2 = 0,79, като свободният му член показва
влажността, при която температурата на въздуха
и температурата на тревния килим се изравняват, т.е. dT° = 0. За условията на този експеримент dT° = 0, когато влажността на почвата в
слоя 0–30 cm е 87 % от ППВ. Освен това, по уравнението Y = 87,3 – 7,9x лесно може да се изчисли
почвената влажност при различни стойности на
dT°, с достатъчна за практиката точност.
Реципрочният вариант на зависимостта
дава възможност за определяне на dT°, в зависимост от това каква е предполивната влажност,
която ще се поддържа. Например при влажност
80 % от ППВ, dT° = 0,95, а при 70 % от ППВ – dT°
= 1,94 и т.н. Тази зависимост (отново линейна)
при същия коефициент на детерминация (R2 =
0,79) е представена нагледно на фиг. 5, а уравнението, на което е подчинена, е: Y = 8,9 – 0,1x.
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Фиг. 4. Зависимост между стойностите на dT° и почвената влажност (в % от ППВ) за слоя 0–30 cm
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Изводи и препоръки

4.0

Методът на инфрачервения термометър
може да се използва за навременно установяване водообезпечеността на растенията в тревните площи. Съществува линейна зависимост
между dT° и почвената влажност в слоя 0–30 cm,
подчинена на уравнението Y = 87,3 – 7,9x при R2
= 0,79.
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PREDICTION OF IRRIGATIONS FOR GRASS MIXTURES OF ENGLISH RYEGRASS
AND RED FESCUE USING INFRARED THERMOMETER
Nora Lozanova¹, Velika Kuneva2, Radost Kalaydjieva², Zlatko Zlatev², Zhivko Zhivkov¹,
Dimitar Davididov Alexander Matev²
¹ University of Forestry – Sofia
² Agricultural University – Plovdiv
Abstract
The aim of the study is to explore the use of infrared thermometer as an indicator of water stress in grass mix in
English ryegrass and red fescue, and seek relationship between soil moisture and temperature difference (dt) between the
surface of the leaves and ambient. The experiment was carried out during the 2009–2011 period, at the University of
Forestry – Sofia. The variants of experiment include irrigated with optimal and reduced irrigation rates and variant without
irrigation. Under irrigated conditions and the absence of precipitation, the values of dt reaches + 4 °C, and while maintaining
the soil moisture more than 80 % of the FC values are +0,5 to -1,5 °C. There is a linear relationship (with R2=0,79) between
the values of dt and soil moisture. For 0–30cm layer it corresponds to the equation: Y(%FC) = 87,3 – 7,9dT°.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВ ОТ ГРАДИНСКИ ФАСУЛ
НАПОЯВАН ПРИ РАЗЛИЧНА ПРЕДПОЛИВНА ВЛАЖНОСТ
Радост Калайджиева², Велика Кунева2, Златко Златев², Димитър Давидов,
Живко Живков¹, Александър Матев², Нора Лозанова¹
¹ Лесотехнически университет, София
² Аграрен университет, Пловдив
Резюме
Целта на разработката е да се установи влиянието на предполивната влажност върху фотосинтетичния потенциал (ФСП) на посев от градински фасул. Опитът е проведен през периода 2010–2012 година в АУ – Пловдив.
Вариантите на опита са следните: 1) без напояване, 2) напояване по схема 70–80–70 % от ППВ, 3) напояване по
схема 70–70–80 % от ППВ, 4) оптимално напояване по схема 80–80–80 % от ППВ. Посочените стойности на предполивната влажност се отнасят за следните три подпериода от вегетацията на фасула: 1. от сеитба до бутонизация, 2. бутонизация и цъфтеж, 3. образуване и нарастване на бобовете. Установена е динамиката на формиране
на ФСП, стойностите по десетдневки, фенофази и сумарно за цялата вегетация. Резултатите показват, че и през
трите опитни години най-високи сумарни стойности на ФСП са установени при вариантите 4 и 5, което показва, че
за нормалното развитие на листния апарат при градинския фа.сул, почвената влажност не трябва да спада под
80% от ППВ през цялата вегетация.
бив.

Ключови думи: фотосинтеза, фотосинтетичен потенциал, поливен режим, напояване, градински фасул, доKey words: photosynthesis, photosynthetic potential, irrigation regime, irrigation, french bean, yield.
JEL: Z19.

ППВ. Стойностите на предполивната влажност в
посочените поливни схеми се отнасят за следните три периода от вегетацията на фасула: І период – до бутонизация; ІІ период – от бутонизация до първи завръз; ІІІ период – от първи завръз
до края на беритбения период.
Напояването е извършвано гравитачно по
бразди, като поливните норми са навлажняване
на почвата на дълбочина до 60 cm. Величината
на фотосинтезиращия листен апарат и продължителността на асимилиращата му дейност е изразена чрез фотосинтетичния потенциал на посева (ФСП). Изчислен е като сума на листната
повърхност на посева за всеки ден от вегетационния период [5–7]. Отчетен е в квадратни метра
листодни на декар. Използвана е формулата:

Увод
Ролята на листата като основни асимилиращи органи е от изключително значение, тъй
като над 90 – 95 % от биологичния добив се създава в процеса на фотосинтезата [3]. От размерът на листната площ, бързината на нейното
формиране и продължителност на работа, в голяма степен зависи размерът на биологичния и
стопанския добив [1, 8]. Пълна представа за величината на фотосинтезиращия листен апарат и
продължителността на асимилиращата му дейност дава фотосинтетичния потенциал на посева
(ФСП). А. А. Ничипорович [5, 6] предлага той да
се отчита в хиляди квадратни метра листодни на
хектар (декар), като сума от денонощните стойности на листната площ за един хектар (декар).
За условията на България проучвания относно
влиянието на поливния режим върху стойностите
на този показател са правени от Г. Николов [3, 4]
за царевицата и за памука и А. Матев и др. [2] за
захарното цвекло.
Целта на разработката е да се проучи влиянието на нивото на предполивната влажност
през отделните периоди от вегетацията на градинския хасул върху стойностите на фотосинтетичния потенциал.

FSP 

LA1  LA2
.N
2

(1)

където: FSP e фотосинтетичният потенциал; LA1 и LA2 е листната площ съответно в началото и в края на периода на отчитане; N –
броят на дните, за които се изчислява. Листната
площ е установена чрез сканиране листата на 10
растения от вариант и определяне площта им
посредством специализирана компютърна програма.

Материал и методи

Резултати и обсъждане

Опитът е проведен през периода 2010–2012
година в АУ – Пловдив върху алувиално-ливадна
почва. Вариантите на опита са следните: 1) без
няпояване, 2) напояване по схема 70–80–70 % от
ППВ, 3) напояване по схема 70–70–80 % от ППВ,
4) оптимално напояване по схема 80–-80–80 % от

Експериментът включва три коренно различни в метеорологично отношение години, в резултат на което стойностите на ФСП по варианти
и години са повлияни в значителна степен. Във
връзка с това е направена статистическа оценка
9
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на експерименталните години по отношение на
валежите и температурната сума за периода

май-юли, като са използвани данни за многогодишен период (Таблица 1).

Таблица 1. Метеорологични фактори за периода V – VII за района на Пловдив
Фактор
Средно
2010
mm
197,8
∑N
170,2 mm (за период от 101 години)
P%
24,8
°C
1960
∑T°
1910 °C (за период от 101 години)
P%
30,4
* Σ N – паднали валежи; Σ T° – температура; P % – обезпеченост на метеорологичния фактор

Първата опитна година е средно влажна с
обезпеченост 24,8 % и сума на валежите 197,8
mm. През тази година същите обезпечават растенията до фаза „Бутонизация“. През периода на
цъфтеж и начално на формиране на бобовете,
валежите са незначителни, а падналите над 100
mm в края на беритбения период са без агрономическо значение. Подобно е разпределението
на вегетационните валежи и през 2011 година,
когато над 50 % от тях падат до началото на репродуктивния период. По време на цъфтежа е налице засушаване, а падналите в края на вегетацията около 40 mm са също така неефективни.
Годината се характеризира като суха, с обезпеченост 89,2 %. Третата опитна година (2012) е
средно влажна с обезпеченост 23,5 %, но 98 % от
валежите падат в началния етап от развитието
на културата и поддържат почвената влажност в
оптимални граници до фаза „Бутонизация“.
Сумата на средноденонощната температура на въздуха за периода май-юли през първата опитна година е 1960 °С, през втората –
1993 °С, а през третата е в размер на 2089 °С.
обезпечеността е съответно 30,4 %, 21,6 % и 4,9
%, т.е. първите две години са средно топли, а
третата е топла.

2011
96,9
89,2
1993
21,6

2012
205,6
23,5
2089
4,9

и влиянието на условията на годината. При допускане на понижаване на почвената влажност
до 70 % от ППВ както през периода „бутонизацияцъфтеж”, така и през периода на образуване и
нарастване на бобовете, се забавя процеса на
листообразуване и ФСП намалява. През първите
две опитни години валежите през тези два периода от вегетацията в една или друга степен намаляват разликата в темпа на образуване на
листата, като през периода на бобообразуване
той е почти един и същ, докато през екстремната
в метеорологично отношение 2012 година влиянието на приложените две поливни схеми (70–
80–70 %ППВ и 70–70–80 %ППВ) върху формирането на ФСП е очевидно.
Таблица 2. Фотосинтетичен потенциал (m2листодни/da)
по десетдневки на посев от градински фасул по години
в зависимост от поливния режим
период
30V-15VI
15-25VI
25VI-05VII
5-15VII
15VII-5VIII
20-30V
30V-10VI
10-20VI
20-30VI
30VI-10VII
10-20VII
20-30V
30V-10VI
10-20VI
20-30VI
30VI-10VII
10-20VII

Динамика на формиране на ФСП
Формирането на оптимален фотосинтетичен потенциал, притежаващ висока продуктивност е възможно само, когато растенията са осигурени с достатъчно количество от основните
хранителни вещества, в съчетание с оптимална
водообезпеченост [3]. Установено е, че поливният режим влияе съществено върху размера на
листната площ при фасула [9]. Тъй като фотосинтетичният потенциал се определя на база стойностите на листната площ, би следвало и той да
бъде също така повлиян от степента на водообезпеченост на растенията, особено като се
има предвид, че чувствителността им към засушаване през отделните периоди от вегетацията
е различна. Формирането на ФСП в зависимост
от приложената поливна схема, е представено
нагледно (по години) на фигурите 1, 2 и 3, а на
таблица 2 са нанесени по периоди стойностите
на ФСП за всички варианти и опитни години. Резултатите показват, че създаването на воден дефицит през отделни периоди от вегетацията на
градинския фасул оказва влияние върху стойностите на ФСП, като на графиките се очертава ясно

Дни
16
10
10
10
11
10
11
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10

1
6936
7230
10710
23922
39772
2144
6118
8380
8562
14086
19654
4202
8829
12920
14354
13286
11076

Варианти
2
3
6936
6936
7230
7230
10710 10710
29200 23922
56085 48123
2144
2144
6118
6118
13130
8380
23398 20014
33652 34520
38654 39508
4202
4202
8829
8829
12920 12920
23210 14354
32156 20266
34882 33172

7
6936
7230
14680
34390
65815
2144
8725
18000
28070
45542
60938
4202
8829
12920
25718
36576
41366

Интензифицирането на поливния режим при
вариант 3 през периода на образуване и нарастване на бобовете, както и понижаването на предполивната влажност през същия период при вариант 2, води до сближаване стойностите на
ФСП в края на периода.

10

Р. Калайджиева, В. Кунева, Зл. Златев, Д. Давидов, Ж. Живков, Ал. Матев, Н. Лозанова

ФСП (m2/da)

70000
65000

сух

60000

80-80-80%ППВ

55000

70-80-70%ППВ

50000

70-70-80%ППВ

45000

Тези резултати са много показателни, тъй
като промени в предполивната влажност в рамките на 10 %, предизвикват съществени изменения в темпа на листообразуване и в стойностите
на ФСП. Потвърждава се мощното въздействие
на поливния режим и в същото време високата
чувствителност на градинския фасул дори и при
слабо понижение на почвената влажност под оптималната.

40000
35000
30000
25000

Сумарен ФСП
В таблица 3 са нанесени стойностите на сумарния ФСП по варианти, по години и средно за
експерименталния период.

20000
15000
10000
5000
0
30V-15VI

15-25VI

25VI-55VII

5-15VII

15VII-5VIII

Таблица 3. Сумарен фотосинтетичен потенциал
на градинския фасул по варианти, години и средно за
опитния период

Фиг. 1. Формиране на ФСП при фасула в зависимост
от поливната схема през 2010 година

вариант
65000

80-80-80%ППВ

55000

70-80-70%ППВ

50000

70-70-80%ППВ

45000

ФСП (m2/da)

1
2
3
4

сух

60000

1
2
3
4

40000
35000
30000
25000

1
2
3
4

20000
15000
10000

1
2
3
4

5000
0

20-30V

30V-10VI

10-20VI

20-30VI

30VI-10VII

10-20VII

към вариант 1
към вариант 4
±
%
±
%
2010 /за 57 дни/
88570
St,
100,0
-40482
68,6
110161
21591
124,4
-18891
85,4
96921
8351
109,4
-32130
75,1
129051
40482
145,7
St, 100,0
2012 /за 61 дни/
64667
St,
100,0
-64944
49,9
116199
51532
179,7
-13412
89,7
93743
29076
145,0
-35868
72,3
129611
64944
200,4
St, 100,0
2011 /за 61 дни/
58944
St,
100,0
-104475
36,1
117096
58152
198,7
-46323
71,7
110684
51740
187,8
-52735
67,7
163419 104475
277,2
St, 100,0
Средно за 2010 – 2012 /за 60 дни/
70727
St,
100,0
-69967
50,3
114485
43758
161,9
-26209
81,4
100449
29722
142,0
-40245
71,4
140694
69967
198,9
St, 100,0
ФСП
m2/da

Фиг. 2. Формиране на ФСП при фасула в зависимост
от поливната схема през 2011 година
45000

И през трите опитни години най-високи сумарни стойности на ФСП са установени при вариант 4, което по безспорен начин показва, че за
нормалното развитие на листния апарат при градинския фасул, почвената влажност не трябва да
спада под 80 % от ППВ през цялата вегетация.
Спрямо отчетения при ненапоявания фасул,
средно за трите години ФСП при тези два варианта е съответно 2 и 2,3 пъти по-голям. Допускането на по-ниска почвена влажност през периода
бутонизация-цъфтеж има по-силно изразен отрицателен ефект върху формирането на ФСП, в
сравнение с това през периода на плодообразуване. Въпреки че за определен период от време
ходът на формиране на ФСП при двата варианта
(2 и 3) в голяма степен се препокрива, сумарният
ФСП при поливната схема 70–80–70 %ППВ са повисоки средно с 47 % от този, достигнат при
схема 70–70–80 %ППВ (особено добре изразено
през екстремната 2012 година).

сух

40000

80-80-80%ППВ

35000

70-80-70%ППВ
70-70-80%ППВ

ФСП (m2/da)

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

20-30V

30V-10VI

10-20VI

20-30VI

30VI-10VII

10-20VII

Фиг. 3. Формиране на ФСП при фасула в зависимост
от поливната схема през 2012 година

Формиране на ФСП по периоди
Фотосинтетичният потенциал на фасула е
установен сумарно и по периоди така, както е
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описано в методиката, като резултатите по години и средно за периода на опита са представени на таблица 4.
През вегетативния период, който има найголяма продължителност, абсолютните стойности на показателя при отделните варианти са
в зависимост това, дали са реализирани поливки,
тъй като през този част от вегетацията водоразходът е все още нисък и наличната почване
влажност в голяма степен обезпечава растенията. В този смисъл показателна е 2012 година,
когато през първия период поливки не са реализирани. През първите две опитни години, до бутонизацията не са напоявани само вариант 3, поради което, в зависимост от степента на водообезпеченост са отчетени различни стойности на
ФСП. През втория период, който е много къс като
продължителност (10–12 дни) обикновено първа
поливка получават вариантите 2 и 4. През третия
период, когато листната площ достига максимални стойности в условията на високо напрежение на метеорологични фактори, се реализират

поливки при всички варианти на опита. По отношение на абсолютните стойности, тенденциите
установени при сумарния ФСП се запазват и през
отделните подпериоди, като с напредването на
вегетацията, разликите между отделните варианти се увеличават.
През по-благоприятната в метеорологично
отношение 2010 година, при всички варианти на
опита, относителният дял на ФСП формиран
през първия период е най-малък по отношение
на сумарния за цялата вегетация (13–18 % и
средна ЛП за 1 денонощие 340–360 m2/da). През
втората опитна година при вариант 1 се наблюдава по-интензивно листообразуване през първия период в сравнение с втория, в резултат на
което ФСП е по-голям (24,0 %). Основната причина за това е по-ниската сумарна абсолютна
стойност на ФСП, следствие нарушеното листообразуване през репродуктивния период. Листната площ средно за едно денонощие нараства
от 283 при вариант 1 до 469 m2/da за вариантите
4.

Таблица 4. Формиране на ФСП по периоди
година

вариант
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2010

2011

2012

средно

І период
m2/da
%
16308 18,4
16308 14,8
16308 16,8
17102 13,3
14128 24,0
17453 14,9
14128 12,8
23469 14,4
23367 36,1
23367 20,1
23367 24,9
23367 18,0
17934 25,4
19043 16,6
17934 17,9
21313 15,1

ІІ период
m2/da
%
18137 20,5
20248 18,4
18137 18,7
25500 19,8
11076 18,8
27337 23,3
22528 20,4
33470 20,5
14067 21,8
21152 18,2
14067 15,0
23158 17,9
14427 20,4
22912 20,0
18244 18,2
27376 19,5

ІІІ период
m2/da
%
54125 61,1
73605 66,8
62476 64,5
86449 67,0
33740 57,2
72306 61,7
74028 66,9
106480 65,2
27233 42,1
71680 61,7
56309 60,1
83086 64,1
38366 54,2
72530 63,4
64271 64,0
92005 65,4

общо
m2/da
88570
110161
96921
129051
58944
117096
110684
163419
64667
116199
93743
129611
70727
114485
100449
140694

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 5. Средни денонощни стойности на ФСП по периоди
вариант

І
m2/da

1
2
3
4

340
340
340
356

1
2
3
4

632
632
632
632

Периоди
ІІ
m2/da
2010
1511
1687
1511
2125
2012
1407
2115
1407
2316

ІІІ
m2/da

средно за вегетацията
m2/da

І
m2/da

2082
2831
2403
3325

1030
1281
1127
1501

283
349
283
469

1602
4216
3312
4887

1010
1816
1465
2025

399
423
399
474

През екстремната 2012 година първият период преминава в условията на благоприятно естествено влагообезпечаване на растенията, поради което ФСП по варианти не се различава съществено, като средноденонощната ЛП е 630–
720 m2/da (таблица 5). Относителните стойности
на ФСП за този период обаче се различават съществено, поради рязката промяна на условията

периоди
ІІ
m2/da

средно за
вегетацията
ІІІ
m2/da
m2/da
2011
923
1687
719
2278
3615
1428
1877
3701
1350
2789
5324
1993
средно 2010–2012
1312
1827
919
2083
3454
1487
1659
3061
1305
2489
4381
1827

на средата през следващите два периода и приложения поливен режим. С подобряване на водообезпечеността на растенията същите намаляват, поради значителното повишение на абсолютните сумарни стойности.
През втория период отново се формира значителен процент от ФСП при вариант 1, като това
става за сметка на ФСП през третия период. Като
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цяло, разликите между отделните варианти през
тази част от вегетацията не са много големи, найвече поради малката му продължителност. Относителните стойности на ФСП през този кратък период (10-12 дни) са показателни за интензивността на формиране на листния апарат при фасула, а абсолютните са отражение на приложения поливен режим (общо през първия и втория
период) и метеорологичните условия. Средно за
трите опитни години през втория период (бутонизация – първи завръз) се формира около 1/5 от
сумарния ФСП на градинския фасул. През тази
част от вегетацията на фасула средната ЛП за
денонощие варира в широки граници – от 1000
до 3000 m2/da и както се вижда от таблицата, въздействието на поливния режим е много силно изразено, като в същото време се запазва и влиянието на условията на отглеждане през предходния период.
Интензивността на натрупване на листна
маса и площ през третия подпериод продължава
да нараства и при всички варианти и години заема най-голям относителен дял в сумарния ФСП.
Поддържането на оптимален водно-въздушен
режим в активния почвен слой на фасула през
тази част от вегетацията изравнява относителните стойности на показателя, независимо от характера на годината. Същите са в границите 64–
67 % при предполивна влажност 80 %ППВ, което
означава, че около 2/3 от ФСП на оптимално напоявания градински фасул се формира през периода на образуване и нарастване на бобовете.
Значително е предимството на този вариант и по
отношение на средните денонощни стойности –
от 3325 до 5324 m2/da (средно 4381 m2/da). Найсилно е варирането при ненапоявания фасул –
от 42 до 61 %. Поддържането на различна предполивна влажност през репродуктивния период
оказва съществено влияние върху сумарните и
средноденонощни стойности на ФСП, като дори
през благоприятни в метеорологично отношение
години, понижената почвена влажност през периода на цъфтеж понижава ФСП. Възстановяването на оптималното напояване през периода на
образуване и нарастване на бобовете обаче, не
е в състояние да компенсира напълно стойностите, поради което те остават по-ниски. Това
оказва влияние и върху сумарните осреднените
за трите периода стойности (таблици 4 и 5).

върху стойностите на фотосинтетичния потенциал, като при прилагането на поливна схема
80–80–80 % от ППВ те са най-високи. Допускането на по-ниска почвена влажност през периода
бутонизация-цъфтеж има по-силно изразен отрицателен ефект върху формирането на ФСП, в
сравнение с това през периода на плодообразуване. Сумарният ФСП при поливната схема 70–
80–70 %ППВ е по-висок средно с 47 % от този,
достигнат при схема 70–70–80 %ППВ.
До бутонизацията се формира 15–18 % от
сумарния ФСП при напоявания фасул, докато
през периода на бутонизация и цъфтеж само за
10–12 дни се формира 18–20 % от сумарните му
стойности. Основната част (63–65 %) от ФСП се
отчита през третия период (образуване и нарастване на бобовете).
Възстановяването на оптималното напояване през периода на образуване и нарастване
на бобовете, не е в състояние да компенсира напълно абсолютните стойности на ФСП, поради
което те остават по-ниски.
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Изводи и препоръки
Нивото на предполивната влажност през отделните период от вегетацията на фасула влияе
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ФОТОСИНТЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВ ОТ ГРАДИНСКИ ФАСУЛ …

PHOTOSYNTHETIC POTENTIAL OF CROPS OF FRENCH BEAN IRRIGATED AT
DIFFERENT SOIL MOISTURE
Radost Kalaydjieva², Velika Kuneva2, Zlatko Zlatev², Dimitar Davididov, Zhivko Zhivkov¹,
Alexander Matev², Nora Lozanova¹
¹ University of Forestry – Sofia
² Agricultural University – Plovdiv
Abstract
The aim of the study is to establish the influence of the pre-irrigation soil moisture on photosynthetic potential (PSP)
of french beans. The experiment was performed during 2010–2012 period on the experimental field of Agricultural University – Plovdiv. The variants of the experiment are as follows: 1) Without irrigation 2) irrigation at 70–80–70 % of FC /field
capacity/, 3) irrigation at 70–70–80 % of FC, 4) irrigation at 80–80–80 % of FC. The values indicated pre-irrigation soil
moisture refer to the following three vegetation stages of the beans: 1. from sowing to budding, 2. budding and flowering,
3. formation and growth of pods. Established dynamics of formation of PSP, values for ten-day periods, phenophases and
in total for the entire growing season. The results show that during the three experimental years the highest total values of
PSP were detected in variant 4, indicating that the normal development of bean’s leaf apparatus, soil moisture should not
fall below 80 % of FC in throughout the growing season. Allowing the lower soil moisture during budding-flowering period
has a pronounced negative effect on the formation of FSP, compared to that during the period of fructification. The total
FSP in irrigation scheme 70–80–70 % FC higher on average by 47 % than that attained in scheme 70–70–80 % FC.
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ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ЗА ХОТЕЛИЕРСКИТЕ РЕЗЕРВАЦИОННИ
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Резюме
В надпреварата за успешна продажба на туристически услуги и привличане на по-голям брой туристи, надеждността на резервационните системи е един от ключовите фактори за успех. Научният доклад изследва положителните и отрицателните страни на използваните в България хотелиерски резервационни системи.
Използваните научни методи са анализ и синтез, индукция и дедукция.
В туризма разработването и реализирането на политика по информационна сигурност трябва да осигури
оптимизиране на процесите за предлагане на основни туристически услуги, чрез гарантиране на целесъобразност,
удовлетворяване на регламентираните изисквания, висока степен на защита, както и гарантиране на достоверност, устойчивост и конфиденциалност на информацията. Това от своя страна ще доведе до минимизиране на
рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди, от пробиви в хотелиерските информационни системи.
Ключови думи: туризъм, хотелски резервационни систeми, туристически услуги, България
Key words: tourism, central reservation system (CRS), travel services, Bulgaria.
JEL: O3.

-

осигуряват разнообразна информация
за хотела – предлаганите основни и допълнителни туристически услуги и реклама на хотела (снимки, карти и др.) проверка на възможност за настаняване,
резервиране;
осигуряване на информация за предпочитанията на посетителите на хотела;
подобряване връзката ”хотел-посетител” – улесняване на комуникацията
между тях при резервациите; възможностите за изграждане на трайни връзки
и създаването на лоялни клиенти [5].
Всичко това е съобразено с принцип на хотелиерският мениджмънт, който отдава голямо
значение на първия и последния контакт на посетителя с хотелиерския персонал [3].
Все още значителна част от хотелските резервации са директни, въпреки, че делът на онлайн резервациите непрекъснато се увеличава.

Увод
В конкурентна, среда при изпреварващо
предлагане на основни туристически услуги, за
ефективността на хотелиерството, е важна дистрибуционната политика [3].
Целта на настоящата работа е открояване
на положителни и отрицателни страни на използваните в България хотелиерски резервационни
системи, които осигуряват независимост, бързина и качество на хотелиерското обслужване.
Да се посочат основните характеристики насочващи избора, както и осигуряването на информационна сигурност.
Хотелиерските резервационни системи са
успешното приложение на електронната търговия за реализация на туристически продукти и услуги, тъй като:

Таблица 1. Динамика при използване на различни дистрибуционни канали
Средата на 90-те години
на миналия век
около 10 %
около 90 %

Тип резервация

2010 г.

интернет страница
на хотел
хотелиерски кол център
он-лайн резервация
директни резервации

тенденции

около 17 %

запазване

около 11 %
около 28 %
около 44 %

намаляване
увеличаване
намаляване

за настаняване и транспортиране. Те служат за
представяне на цени, контингенти, отстъпки, информация за свободни стаи, описания и мултимедия и достигат в реално време до над 700 000
потребители. Глобалните системи за разпространение се разработват първоначално в големите авиокомпании в САЩ. В началото на 70-те
години на миналия век американският президент

1. Хотелиерски резервационни системи
Глобалните дистрибуционни системи GDS
(Global Distribution Systems) са международни
информационни системи, които се използват за
обмен, получаване на туристическа информация
и осъществяване на он-лайн резервации главно
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Картър подкрепя политика за дерегулиране на
авиотранспорта и това довежда до множество
изисквания към базите данни [7]. По-късно такива системи се развиват в Европа и Азия. През
80-те и 90-те години глобалните системи за разпространение и компютърните резервационни
системи се разрастват с бързи темпове. Мрежите
за световна информация и разпространение иг-

раят решаваща роля в сектора на международния туризъм, тъй като това е най-бързият начин
да се осъществи контакт между потребители и
производителите на туристически продукти и услуги [6].
В ситуационен анализ на GDS, чрез средства на SWOT анализа е очертано влиянието на
предимства/ възможности и слабости/ заплахи за
системите.

Таблица 2. SWOT анализ
Предимства:

Слабости:

Информацията:

може да се променя бързо и гъвкаво за конкретно
пътуване;

се структурира стандартизирано;

се осъществява чрез он-лайн връзка и се регистрира в реално време;

гарантира прозрачност на разходите;

се разпространява автоматизирано.
Характеристика на резервацията:

предлагат се само налични към момента оферти;

гарантиране са разходите и разплащанията за резервацията;

разплащания с кредитни карти

минимизира се риск от промени в пазарната конюктура;

Информацията:

е необходимо да е достоверна;

е необходимо да е достъпна;

да се съхранява;

да се обновява;

да са налице мерки за информатизационна сигурност;

резервация може да се направи само при наличие на компютърна грамотност на потребителя и техническа изправност
на комуникационните средства.

Осигуряват се достоверни данни.
Постига се консистентност и се избягват загуби в съхранението на данни и забавяне в регистрирането;
Възможности:
Съответствие на „резервацията” с изискването на потребителя за неговия престой;
Намаляване на комуникационни, транзакционни разходи и разходи по разплащания;
Възможност за оперативен контрол върху резервациите;
Оптимизиране на условията за пътуване и настаняване;
Ефективно сътрудничество в системата „хотел-потребител”.

Необходими са разходи за:

материални дълготрайни активи;

трудови възнаграждения;

информационна сигурност;

управление на иновациите;

квалификация на човешките ресурси.

Заплахи:
Затруднени действия и контрол при установяване на недостоверност на данни;
Технологични рискове.

Основните туристически мрежи за разпространение имат високо равнище на концентрация,
като в голяма степен доминиращи са американски и европейски авиолинии. Петте основни реализатори на такива системи са:
Galileo International – асоциация на
американската мрежа Covia – Appolo
(разработена от United Airlines) и европейската мрежа Galileo (основана във
великобритания от British Airways,
Alitalia, Swiss Air, KLM и Olympic Airways);
Sabre – създадена от American Airlines,
която е най-обширната мрежа в света,
преди сливането Appolo – Galileo;
Worldspan – основана от Delta, TUA и
North-West и асоциирана с мрежата
Abacus (създадена от група азиатски
авиолинии);
Amadeus – създадена в отговор на наличните големи американски мрежи от
европейските авиокомпании Air France,
Lufthansa, Iberia и SAS;

-

Abacus е създадена от азиатски превозвачи [4].
Сега хотелиери, туроператори и туристически агенти ползват основно резервационните
системи: Amadeus, Galileo и Sabre.
Amadeus е с най-голям брой туристически
дестинации има най-висока производителност на
терминал в света, което поставя компанията на
първо място по пазарен дял.
Amadeus Hotels е резервационна система
за разпространение, маркетинг и продажби в световен мащаб. Тя осигурява възможност, на 74 хиляди хотелски обекта по света, да предлагат туристически продукти. Предоставя освен това и
сведения за локализацията на конкретен хотел,
наличието на свободни легла, видовете цени и
услуги. С помощта на лесно разбираеми екрани
на потребителя се предлагат стаи, за да направи
своя избор. Системата е подходяща за туристи,
планиращи екскурзионни пътувания. Предлага
информация за по-значимите културни мероприятия в туристическите дестинации [2].
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Резервация се прави в четири кратки
стъпки, които не биха затруднили със сложността
си никой потребител. Резервационната система
притежавя следните предимства:
дава на потребителя достъп до информация за свободни стаи в реално време,
избор на цени;
издава ваучер;
има разбираеми информационни екрани;
информацията за свободни стаи в хотелите се получава през четири различни
нива на достъп до резервационната система на хотелската верига – Dynamic
Access, Complete Acess Plus, Complete
Access, Standart Access. Dynamic Access
e е най-високото ниво достъп, което позволява на потребителя информация за
свободните стаи в реално време;
екранът за цените в хотела Нotel Pricing
показва условията на всички конкретни
цени в даден хотел с достъп Dynamic
Access или Complete Acess Plus;
екранът на най-добрата цена Best Rate
предоставя списък на хотелите с найниски цени на стаите в даден град. Този
екран дава информация и за вида на
стаите, цените, географското положение
и транспорта до хотела.
Amadeus изглежда се приспособяват за преминаване на бизнеса към Интернет. След като
придобива Е – Travel, Inc от Oracle Corporation,
Amadeus има бизнес единица посветена на предоставянето на решения за електронна търговия
по целия свят. Е-Travel интегрира всички компоненти на управлявана програма за пътуване чрез
интернет - базирана услуга, която позволява резервирането на самолетен полет, автомобили,
хотели и железопътни услуги. Със своята силна
инфраструктура компанията отчита в световен
мащаб, нарастващ брой потребители.
За резервационната система Galileo е характерно:
глобално балансирано присъствие;
партньорство с предприемачи в сферата на туристическите услуги;
високотехнологични
информационни
системи;

-

професионална поддръжка.
В сравнение с другите информационни системи, политиката на Galileo е предпазлива, когато става дума за технология. Въпреки това в
отговор на нарастващото търсене на уеб-базирана подкрепа за пътуване, системата е осигурила взаимоотношения с организации в т.ч. Go –
нискотарифна авиокомпания във Великобритания, дъщерни дружества като Highwire Inc, които
предоставят интернет-базирани инструменти и
услуги за корпоративни пътувания и Sheperd
Systems – лидер в продажбите и маркетингови
системи за разузнавателни служби и контрагенти
в туристическия бизнес.
Основание за избора на информационната
система Galileo е и нейното членство в THOR –
система за договаряне на цените на хотелите по
света, както и изградения Център за развитие –
предоставящ информация и подкрепа на туроператори и туристически агенти. Центърът поддържа 180 хиляди свързани компютърни терминала. Акцентът е върху услуги по дистрибуция.
Управлението на Galileo следва стратегия, която включва глобална дистрибуция, укрепване
на лоялността на клиентите, технологично усъвършенстване и използване на възможностите
на интернет.
За резервационната система Sabre е характерно:
извоювана пазарна позиция;
глобален обхват;
стабилна продуктова линия;
интелектуална собственост;
иновативни практики.
Бизнес моделът на Sabre е надежден и продължава да постига напредък, както по отношение на електронно разпределение на пътуванията така и по отношение на технологичните информационни решения за своите контрагентите.
Приходите нарастват (с изключение на 2012 г.).
Компанията е предприела стратегия, която обхваща диверсификация на клиентската база и източниците на приходите. Sabre се възприема,
като една от най-важните и конкурентни резервационни системи, което се дължи на факта, че
компанията се възползва от пазарните промени
и развива иновативни практики.

Таблица 3. Пазарен дял на компаниите за периода 2002-2012 г.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Amadeus

26 %

26 %

27 %

28 %

29 %

29 %

31 %

34 %

36 %

37 %

37 %

Galileo
Sabre

27 %
4%

25 %
4%

24 %
5%

24 %
5%

23 %
5%

23 %
4%

22 %
4%

32 %
5%

30 %
5%

29 %
4%

30 %
5%

пътуване (например авиокомпании, хотели, железопътни и фериботни оператори и т.н.), туристически продавачи (туристически агенции и уебсайтове), и потребители (корпорации и мениджърски пътнически компании).
Amadeus е оперира с най-големите транзакции за пътуване и обслужва повече от 195

2. Динамика на резервационните системи
Сега динамиката на трите големи резервационни системи е следната:
Amadeus е водещ доставчик на съвременни
технологични решения за световната туристическа индустрия, включително доставчиците на
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страни. През 2011 Amadeus обработва 948 милиона фактурирани сделки за пътуване.
Системата Amadeus дава на туристическите
агенти достъп до най-широк избор на доставчици
на пътувания, включително 95 % от редовните
самолетни места в света.
Услугите им включват:
693 авиокомпании (над 440 с възможности за преки резервации) – в това
число над 60 нискотарифни превозвачи;
116 застрахователни компании;
над 50 круизни и фериботни линии;
206 туроператори;
над 87 000 хотелски бази;
30 фирми за коли под наем;
102 железопътни оператори.
В Amadeus работят около 10 000 души по
целия свят, включително корпоративно седалище в Мадрид, Център за развитие в Ница и
Център за провеждане на полети в Ердинг, както
и в 71 местни търговски организации в световен
мащаб.
Групата оперира с бизнес модел, базиран
на транзакции. За годината, приключваща на 31
декември 2012 г. компанията отчита приходи в
размер на 2,910.3 млн. евро и оперативна печалба (EBITDA) от 1,107.7 милиона евро.
Другата голяма пътническо-търговската
платформа се предлага на пазара под имената
Travelport Apollo, Travelport Galileo и
Travelport Worldspan. Travelport има глобален
географски обхват с присъствие в над 170
страни, 3600 щатни бройки и 1100 служители с
мажоритарно участие в дъщерни дружества.
Нейното седалище е в Атланта, Джорджия, САЩ.
В момента има 57 % дялово участие в eNett
– виртуален доставчик на специализирани решения за разплащания за туристическата индустрия и притежава приблизително 37 % от Orbitz
Worldwide Inc.
Тъй като исканията на туристическия отрасъл се развиват, платформата позволява предефиниране на разпределението и мърчандайзинга на авиокомпаниите и допълнителните продукти, както и разширяване на своето влияние в
разрастващия се свят на пътническата търговия
отвъд въздуха, включвайки хотели, коли под
наем, железопътни круизи и туроператори [6].
През 2013 г. нетните приходи на компанията
възлизат на 2100 милиона долара.
Пазарът Sabre се използва от доставчици
на пътуване, включително около 400 авиокомпании, 125000 хотелски бази, 200 туроператори, 50
железопътни превозвачи, 27 компании за коли
под наем и 16 круизни линии с цел да насърчават, да персонализират и продават своите продукти на пътнически компании, корпоративни туристически отдели и приблизително 415 000 туристически агенти.

Sabre включва мобилна платформа чрез която за купувачите могат да пазаруват, да сравняват цени, да резервират и да плащат своите пътувания.
Ролята на хотелските и транспортните резервационни системи непрекъснато нараства,
тъй като хотелските автоматизирани системи безусловно трябва да задоволяват всички нужди на
свързани с туристическото търсене и предлагане. На практика те се използват от всички известни хотелиерски вериги и комплекси [6]. По
своята същност всяка една система е комплексна технология и организация на настаняване,
обслужване, разплащане, информация и цялостно управление на хотелите – резервации, настаняване, разчети с туристите, снабдяване, приходи и печалба.
Основните изисквания на хотелските мениджъри към системите, които им се предлагат са
следните:
това да бъде модулна система, която
може да се внедрява постепенно в организацията и управлението на хотелите;
да изисква въвеждане на информация
само веднъж, която след това да може
да се коригира и да служи за бързи
справки;
събирането на информация и достъпът
до нея да могат да се организират от
много места едновременно (в най-голяма степен това се отнася до хотелските вериги);
автоматично контролиране на добавянето и актуализирането на информацията – т.е. възможност на системата да
отчита веднага пропуски или грешки от
страна на работещия и да изисква необходимите корекции на данните, за да
може да продължи работата си;
да не са необходими специфични технически познания от страна на потребителя.
Може да се обобщи, че в цялостност
предпочитанията са към хотелски системи, които са част от интегрирани системи за управление на хотелско-ресторантьорски комплекси [9].
Изводи и препоръки
Понастоящем повече от всякога сигурността
на данните както за гостите, така и относно цялостната информация за реалната дейност на
хотела, е в центъра на вниманието както на потребителите, така и на доставчиците на туристически услуги.
За надеждната работа на хотелиерските резервационни системи са необходими мерки за
информационна сигурност, тъй като техническа
неизправност може да възникне в следствие на
софтуерна грешка, отказ на хардуера, природно
бедствие, човешка грешка, злоумишлени действия на служител или външно лице. Техническите
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неизправности обикновено водят до преустановяване на основната дейност и прекъсване на отделни процеси. Такава неизправност може да доведе и до загуба на информация. За осигуряване
на приемливо ниво на защита от техническа неизправност, трябва:
да се въведе адекватна защита от вреден софтуер;
да се въведе автоматизирана система
за архивиране;
да се резервират и дублират всички
важни компоненти на информационните
системи;
да е изготвен план за реакция при настъпване на инциденти/план за възстановяване след срив [8].
Външни атаки са действия на софтуер или
трети лица, които целят увреждане на резервационната система. Тези действия могат да доведат до изтичане или унищожаване на информация или до спиране на дейност. Това може да
стане отдалечено – с използване уязвимости в
операционната система, в системния и приложния софтуер, с прихващане на некриптиран трафик (пароли), с използване на вреден софтуер, с
помощта на социален инженеринг (измама) [7].
За осигуряване на приемливо ниво на защита от
външни атаки, трябва:
да се използват защитни стени при
връзка с интернет;
да се използва адекватна защита от вреден софтуер.
Най често допусканите грешки, които
влияят пряко на информационната сигурност на резервационните системи
възникват при осъществяване на връзка
с интернет:
хардуерните устройства са собственост
на интернет доставчиците;
обслужват се от доставчика и имат
връзка с локалната мрежа [1].
На заплахите към информационната сигурност се противодейства, чрез мерки за защита
съобразени с принципите за изграждане на система за защита. Принципно мрежата трябва да
има: Собствен рутер/защитна стена; Подредена
и документирана кабелна система и комуникационни устройства; Устройствата за безжична
връзка трябва да имат сложни пароли (които се
сменят регулярно) и да не използват остарели
алгоритми за криптиране; Ограничен физически
достъп до сървърите, ако е възможно до комуникационното оборудване и кабелната система;
Централизирани система за идентификация/автентикация, конфигуриране; Всички услуги и документи, които са свързани с важна информация
да се намират на сървъри със съответното резервиране и дублиране; Структура от папки със
съответните контроли за достъп (кой до коя
папка/файл има достъп), като се вземе под внимание принципа „необходимост да се знае“; Компютрите да са с ограничени права, само софтуер,

свързан със служебните задължения на потребителите; Необходимо е да се извършва контрол на
външни лица контрагенти – които физически или
отдалечено извършват дейност за организацията; Необходимо е да има точно определено/определени лица за техническа поддръжка и ако е
възможно да има лице, което се занимава със сигурността на информацията в компютърните системи и контролира тяхната работа; Да има въведени разписани правила, процедури, политики,
които се спазват.
Хотелиерският мениджмънт следва да възложи първоначален преглед на условията и техническите средства за работа с носители на информация. За изграждане на система за информационна сигурност е необходима професионална помощ.
Информационната сигурност е свързана с
предпазване на информацията и информационните системи от неоторизиран достъп, употреба,
запис, промяна, изтриване и т.н. Тя има три основни цели: да се запази поверителността, целостта и наличността на информацията. Съществуват много и различни заплахи за информационната сигурност, с които организациите следва
да се съобразяват [7].
Международният стандарт ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията се отнася за всички видове организации.
Той определя изискванията за създаване, внедряване, функциониране, наблюдение, преглед,
поддържане и подобряване на документирана
СУСИ с оглед на общия риск, свързан с дейността на организацията. Той определя изискванията за внедряване на механизми за контрол по
сигурността, пригодени към потребностите на
всяка организация или части от нея. Системата
за управление на сигурността на информацията
е предназначена да осигури избор на подходящи
механизми за контрол по сигурността, които да
защитават информационните активи и да дават
увереност на заинтересованите страни [8].
Международният стандарт ISO 27002 – Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията дава указания и общи
принципи за внедряване, поддържане и подобряване на управлението на сигурността на информацията в дадена организация. Той има за цел
да се предоставят указания за общоприетите насоки при управление на сигурността на информацията. Целите по контрола и механизмите за контрол в този международен стандарт се предвижда да бъдат внедрени така, че да отговарят
на изискванията, определени чрез оценка на
риска. Този международен стандарт може да
служи като практическо указание за разработване на стандарти за сигурност на информацията в организацията, ефикасни практики за управление на сигурността и да подпомогне създаването на защита на служебната информация за
вътрешноорганизационните дейности.
Извършеният преглед на интернет резервационни системи определя избора на Amadeus,
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като подходящ, тъй като системата има потенциала да обхване по-голям дял на директни продажби на клиентите на пазара и да установи хотела като доставчик на туристически услуги.
Amadeus има възможността да приеме многоканално разпределение, включване и подкрепа на
налични технологии в хотела, да присъедини хотела към интернет пространството. Тази резервационна система притежава функция за издаване на ваучер – валидна за българския пазар.
Друг мотив за избора на Amadeus е, че системата
се развива бързо, адаптивна е спрямо бързо променящите се пазарни условия и технологично
развитие.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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INFORMATION SECURITY FOR HOTEL RESERVATION SYSTEMS
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Abstract
In the race for a successful sale of tourist services and attracting a large number of tourists, the reliability of reservation systems is one of the key factors for success. This scientific report examines the positive and negative sides of hotel
reservation systems used in Bulgaria.
The used scientific methods are analysis and synthesis, induction and deduction.
In tourism, development and implementation of information security policy must ensure optimization of the process
of offering the basic tourist services by ensuring advisability, meeting the regulatory requirements, a high level of protection,
and ensuring the reliability, stability and confidentiality of information. This in turn will lead to the minimization of risks to
information security in order to avoid loss or damage from breakthroughs in the hotel reservation systems.
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Резюме
Оризът е вид едносемеделно растение от семейство житни. Той е важна земеделска култура, чиито семена
са основна храна за големи части от населението на света, най-вече за хората населяващи континента Азия. В
света са познати много видове ориз, като най-отглежданите са бял и кафяв ориз. Към 2014 година оризът е третата
най-произвеждана зърнена култура в света след царевицата и пшеницата. Тъй като значителна част от царевицата не се използва за храна от хората, оризът е най-значимата зърнена култура от гледна точка на изхранването
на човечеството, като на него се пада над една пета от консумираната от хората енергия. Въпреки това неговото
отглеждане е съпроводено с редица особености, проблеми и възможности.
Ключови думи: тенденции, проблеми, възможности, ориз, оризови насаждения.
Key words: trends, problems, opportunities, rice, rice plantations.
JEL: O13, Q13, Q17.

ласти той може да живее и да дава реколта в продължение на 30 години. В зависимост от сорта и
плодородието на почвата оризовото растение
може да достигне височина 1–1,8 m. Листата му
имат дължина 50–100 cm и ширина 2–2,5 cm [2].
Традиционният метод за отглеждане на ориз
включва наводняването на нивата, като в същото
време или непосредствено след това се засаждат младите растения. Тази технология изисква
добро планиране и изграждане на напоителни
системи, но ограничава растежа на по-неустойчивите плевели, които не могат да растат под
вода, като в същото време отблъсква вредителите.
Отглеждането на културата ориз е подходящо за региони със значителни валежи и ниска
цена на труда, тъй като то е много трудоемко и
изисква значително количество вода. Това го
прави една от недостатъчно отглежданите култури в района на континента Европа от страните
влизащи в състава на Европейския съюз [1]. Оризът произлиза от Азия, но днес той с успех се отглежда и в много други части на света, където
има добри климатични и почвени условия за
това.
С оглед на увеличаващата се популация в
света отглеждането на културата ориз осигурява
храна на нуждаещото се население, което не
може да си позволи по-скъпи хранителни култури
и продукти. Това от своя страна води и до постепенно увеличение на обработваната земя и общото производство на ориз в света (Таблица 1).

Увод
Оризът е третата най-произвеждана зърнена култура в света, след захарната тръстика и
царевицата, поради това той е обект на анализ в
настоящата статия. Зърнената култура ориз е
най-важната култура с оглед изхранването на нарастващото световно население, главно в азиатския, латиноамериканския и африканския регион. Оризът е главен източник на храна за населението в малките населени места, като 95 % от
производството на ориз се извършва в над 50 %
в Китай и Индия.
Целта на настоящата статия е да се откроят
тенденциите при производството на ориз в света
през последните осем години и да се открият основните проблеми и възможности пред основните страни производители на ориз в света.
Задачите които си поставяме с настоящата
статия е да се разкрият спецификите при отглеждане на тази зърнена и продоволствена култура,
да се установят страните най-големи производителки на ориз в света и да открием основните
причини, които пораждат по-ниската степен на
неговото производство в Европа през последните десет години.
Основни характеристики и страни при отглеждане на зърнената култура ориз
Оризът обикновено се отглежда като едногодишно растение, макар че в тропическите об-

Таблица 1. Производство на ориз в света в милиона тона и обработваема площ
Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Земя в мил. ха

159,9

158,1

161,1

162,7

162,3

162,4

162,0

Общо пр, ориз в
света в мил, тона

688,4

686,9

701,9

726,1

738,1

742,1

736,7

Източник: faostat.fao.org
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между 2008 г. и 2012 г., за 5 годишен период е
50 млн. т. повече произведен ориз.
Реколтата от ориз за 2014/2015 година се оценява на 221,0 млн. т., определени на база фракции от миналогодишни прогнози и достигнати
равнища [3]. Среден добив възлиза на £ 7572 за
акър.
Реколтираната
площ
възлиза
на
2 919 000 дка, като увеличението от 9000 акра
през последната анализирана година (2014) се
дължи на увеличението на площите за отглеждане на културата ориз в Арканзас. Световният
износ на ориз за 2014/15 се е увеличил с 1,0 милиона тона, а дългозърнестия натрошен ориз с
милиона, което се дължи предимно на голяма износна партида от Виетнам [3].
Предвижданията за по-високи нива на износ
за 2014/15 се дължат предимно на увеличения
износ за Бирма, Гвиана, Парагвай и Тайланд. Високите нива на вноса са характерни предимно за
Боливия, Хаити, Сирия, и Съединените американски щати. Световните запаси от ориз предвидени за 2014/15 проектирани при 99,0 милиона
тона, като се бележи тенденция на намаляване
със 7 900 000 т., спрямо предходната 2013/2014
година. Прогнозните запаси са понижени за Бразилия и Тайланд през 2014–2015 г., но се увеличават за Бангладеш и САЩ. За съпоставка през
2008 г. в света са произведени общо 688,4 млн.
т. ориз, като двете страни произвели най-много
ориз, Китай и Индия, допринасят с повече от
50 % за световния добив на ориз – общо
362 млн. т. [3]. Десетте страни с най-голямо производство на ориз през периода 2007–2013 г. са
представени с таблица 2.

Фиг. 1. Тренд на изменение при производството на ориз
в света за периода 2007-2014

На база на фиг. 1, можем да определим
очакваното изменение при производството на
ориз в света, което се базира на прогнозеруем
тренд, изведен на основата на линейно уравнение от първа степен, с едно неизвестно и стохастична грешка от 0,8, което показва, че степента
на отклонение е минимална, а тенденцията при
производство на ориз в световен аспект е възходяща. На база таблица 1 и фиг. 1 можем да анализираме производството на ориз в света за целия период по следния начин: През 2009 г. обработваната земя, и произведеният ориз бележат
спад в сравнение с 2008 г. През 2010 г. и 2011 г.
се отбелязва ръст в размера на обработваемата
земя, а през 2012 г. има малък спад. Въпреки
това и през трите години се наблюдава нарастващо производство на ориз, като разликата

Таблица 2. Най-големи производители на ориз в света за периода 2008–2013 г. в мил. тона
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
10.

Страна
Производител
Китай
Индия
Индонезия
Бангладеш
Виетнам
Мианмар
Тайланд
Филипините
Бразилия
Пакистан
Япония
САЩ

2007
197,2
131,0
64,1
45,0
39,1
31,3
31,2
16,1
13,4
----11,3
10,2

2008
191,8
148,0
60,2
46,7
38,7
32,5
31,6
16,8
12,0
10,4
---------

2009

2010

195,1
135,6
64,3
48,1
38,1
32,6
32,1
16,2
12,6
-----10,5
-----

195,7
143,9
66,4
50,0
40,0
32,5
34,4
15,7
11,2
--------11,0

2011
201,0
157,9
65,7
50,6
42,3
29,0
36,1
16,6
13,4
----10,5
-----

2012
204,2
157,8
69,0
50,4
43,6
28,0
37,4
18,0
11,5
----10,6
-----

2013
143,0
99,0
36,9
33,8
27,1
10,8
20,5
11,0
7,8
----7,5
-----

Източник: FAO STATISTICAL -World Food and Agriculture, YEARBOOK, 2013 [3]

От таблица 2 може да изведем следните основни изводи:
Водещи страни в производството на ориз в
света през последните години са Китай, Индия,
Индонезия, Бангладеш, Виетнам, а Тайланд, Филипините, Бразилия, Пакистан, Япония и САЩ си
оспорват последното десето място в ТОП 10 на
световните производители на ориз, като през
2007 и 2010 г., САЩ, успява да измести Япония

от 10 позиция, а Пакистан през 2007 г. произвежда, колкото САЩ, а 2008 г. измества Япония
и САЩ от класацията напълно. Япония е с найсериозни позиции за десетото място в класацията през седем годишния разглеждан период,
като това се запазва и през последните две години, като икономическа тенденция.
Китайската страна е най-големият производител в света на ориз. Тя има 33 % дял в общото
световно производство на ориз в целия свят.
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Страната най-голям износител на ориз в света
обаче не е Китай, а е Тайланд, която заема
твърдо седма позиция в световната листа на десетте най-големи производители в света. Благодарение на високото потребление, освен като износител тя е известна и като добър потребител
на ориз. Най - голям дял от оризовата си продукцията Тайланд изнася за други страни, а след
нея веднага се нарежда Виетнам, следвана от
Индия, Пакистан и Америка.
През 2008 г. Китай произвежда 191,8 млн. т.
ориз, а Индия – 148 млн. т. Двете страни имат
общо население от над 2млрд. и половина жители, което означава, че оризът е от основните
източници на храна за жителите на двете големи
страни производителки, поради лесният достъп
до него в тези региони. Индонезия( третата
страна производител през целия анализиран период) в началото на периода произвежда
60,2 млн. т., а Пакистан – 10,4 млн. т. Данните от
таблица 2 показват, че с изключение на Бразилия
и САЩ, всички страни от първите десет производителки на ориз в света се намират в азиатския
регион. Това се дължи на благоприятните климатични и почвени условия, подходящи за отглеждането на ориз в тези държави.
През 2009 г. в света са произведени общо
686,9 млн. т. ориз, което е спад в сравнение с
предходната 2008 г. През 2009 г. Китай отбелязва ръст в производството на ориз – 195,1 млн.
т. с 3,3 млн. т. повече от предходната година и
почти достига нивата от 2007 г. (197,2). За разлика от Китай, втората страна по производство,
Индия, бележи спад на 135,6 млн. т. – със
7,6 млн. т. по-малко от 2008 г. Индонезия, Бангладеш, Виетнам, Мианмар и Бразилия са произвели повече ориз съответно с 3,9 млн. т., 1,4 млн.
т., 1,4 млн. т., 0,2 млн. т., 0,1 млн. т. и 0,6 млн. т.
Тайланд и Филипините са намалили производството си съответно с 0,5 и 0,6 млн. т., а Япония
измества Пакистан от десетте най-производителни страни в света произвеждащи ориз, като
отбелязва 10,5 млн. т. ориз.
През 2010 г. в света са произведени общо
701,9 млн. т. ориз, което е с 15 млн. т. в повече
от 2009 г. Китай отново е безапелационният лидер в производството на ориз с 195,7 млн. т., което е с 0,6 млн. т. повече от 2009 г. Индия продължава да е втора с 143,9 млн. т. – с 8,3 млн. т.
повече. Индонезия, Бангладеш, Виетнам, Тайланд и Мианмар, продължават да увеличават
обема на своята продукция в сравнение с предходната година съответно с 2,1 млн. т., 1,9 млн.
т., 1,1 млн. т., 1,8 млн. т., 0,4 млн. т. Филипините
и Бразилия отчитат намаление съответно с
0,5 млн. т. и 0,6 млн. т. Мианмар вече се намира
на 7 място по производство, след като Тайланд
произвеждат повече ориз, а САЩ измества Япония от десетата оспорвана позиция.
През 2011 г. в света са произведени общо
726,1 млн. т. ориз, което е с 24,2 млн. т. в повече
от 2010 г. Китай, Индия, Бангладеш, Виетнам,

Тайланд, Филипините, отново заемат водещи позиции. Те и Бразилия произвеждат повече продукция в сравнение с предходната година, съответно с 5,3 млн. т., 6 млн. т., 0,6 млн. т.,
2,3 млн. т., 1,7 млн. т., 0,9 млн. т., 2,2 млн. т. Индонезия и Мианмар отчитат намаление на продукцията с 0,7 млн. т. и 3,5 млн. т. Япония измества отново САЩ от десетото място по производство на ориз и се подрежда отново в десетицата
на най-големите производители на ориз в света.
През 2012 г. в света са произведени общо
738,1 млн. т. ориз, което е с 12млн. т. в повече от
2011 г. През 2012 г. , десетте страни, произвеждащи ориз не променят позициите си спрямо
предходната 2011 г. Китай, Индонезия, Виетнам,
Тайланд, Филипините и Япония са повишили
производството си съответно с: 3,2 млн. т.,
3,3 млн. т., 1,3 млн. т., 1,3 млн. т., 1,4 млн. т., и
0,1 млн. т., а Индия, Бангладеш, Мианмар и Бразилия са намалили производството си съответно
с: 0,1 млн. т., 0,2 млн. т., 1,0 млн. т., 1,9 млн. т.
През 2013 и 2014 г. Конфигурацията на основните страни производителки на ориз в света
се запазва, но изненадващо Мианмар от затвърдена шеста позиция се измества през 2013 г.
.след Тайланд и Филипините на 8 позиция. Десетата позиция отново е за Япония, която допуска
САЩ единствено през 2007 и 2010 г. на почетното десето място.
Китай изпреварва по средни стойности за
целия
анализиран
период
Индия
със
седемдесет и пет мил. тона (75,7), а Индонезия
с 156,5 млн. т.
Световната агенцията по прехрана и земеделие – ФАО прогнозира световната търговия с
ориз за календарната 2015 да възлиза на 40
5 млн. тона, което означава малък 0,6 % ръст от
сегашните разчети за 2014 година [3]. От страна
на търсенето, разширяването отразява очакванията на продължителното нарастване на вноса
от страни в Африка и Латинска Америка и Карибския басейн, на фона на комбинация от по-ниски
и лоши реколти на база бързо растящо потребление. За разлика от тях, в доставки на Северна
Америка и Европа се наблюдава спад, като се
стабилизират нивата на доставки единствено в
Азия. Сред страните износителки на ориз, Тайланд се очаква да доминира на пазара и през
2015 г.. Камбоджа, Китай, Гвиана, Мианмар, Пакистан, Парагвай и Съединените щати се предвижда също да превозват и доставят повече ориз
в света, като тази тенденция се очаква да се запази и в следващите 5 години [3].
Голямото продоволствено и икономическо
значение на ориза може да се докаже и като се
сравни производството на тази зърнена култура
през 60-те години на 20ти век и производството в
момента.
През
1960 г.
са
произведени
200 млн. т., а през 2012 г. са произведени
738,1 млн. т. , близо четири пъти повече. За 2014
те са се увеличили значително повече. Населението на света през 1960 г. е било около
3млрд.души, а през 2014 – 7 млрд. т.е. малко над
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два пъти повече. Това показва, че производството на ориз не се покачва само заради по-високата популация, а като цяло е нараснало потреблението на ориз. То може да се свърже с нарастващото население в света, което не е добре финансово осигурено и няма достъп до по-скъпи
хранителни култури. В следствие на това оризът
се проявява като жизнено важна храна за изхранването на населението. Голяма част от оризът се
отглежда от малки фермери, които живеят в селски райони и нямат възможност да работят друг
вид работа. Поради това Европейския съюз иска
да увеличи площите на които се отглежда ориз в
страните на европейския континент.

В глобален аспект близо 900 млн. души разчитат на ориза като главен източник на хранителни вещества. Средно разходите за ориз на
един човек от тези 900 млн. възлизат на половината от сумата, отделяна за храна и една пета от
всички разходи в домакинството.
Една от основните причини за придобиването на такова важно значение за световното население е, че с въвеждането на нови технологии
на произвеждане на оризът, познато като Зелената революция (въвеждане на високопродуктивни сортове зърнени култури, разширяване на
площите с изкуствено напояване и използване на
модерна техника), неговата цена остава сравнително еднаква за дълъг период от време, което
спомага за борбата с глада в бедните райони по
света.
Оризът, като третата най произвеждана хранителна култура в света затвърждава все повече
значението си за изхранването на хората от победните развиващи се страни. Сравнително евтиното му производство позволява на малки
фермери в Европа и света да си изкарват прехраната с този вид дейност, което едновременно
доставя средства за едно домакинство и достъпен хранителен продукт на друго.
Азиатският регион произвежда над 95 % от
всичкия ориз в света, което показва колко важен
е той за местните икономики и за самите жители
на съответните страни. Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш и Виетнам затвърждават все повече позициите си на първите пет страни, произвеждащи ориз, като пред периода 2008-2014 г.
мястото им остава непроменено, а Китай и Индия
продължават да държат над 50 % от световното
производство. Доминацията на азиатския регион
показва, че дори в позицията на развиващи се
страни, те притежават възможностите да контролират голяма част от хранителния пазар в света.
Производството на ориз в Европа се регулира чрез Общата селскостопанска политика
(ОСП) на ЕС. Това означава, че финансовите
стимули за производството и изискванията по отношение на земеделските практики са завишени
спрямо защитената околната среда: например,
по отношение на управлението на водите и използването на минерални торове и пестициди,
ЕС има специални директиви, които трябва да се
спазват.
Броят на оризовите ферми в ЕС намаля
драстично през последните 25 години във всички
европейски страни. Например, общият брой на
земеделските стопанства е намалял наполовина
в Италия и на една пета във Валенсия, Испания.
През същия период, площта на едно средно стопанство отглеждащо ориз се е увеличила пропорционално на намаляването на броя на земеделските стопанства (20–47 дка в Италия и от
1,9–4,7 в района на Валенсия). Във Франция,
оризовите ферми са с размер на обработваемата земя от 50 до 500 ха, а стопанства с повече

2. Отглеждане на ориза в Европа
Растителната култура ориз не е основна
зърнена култура за континента Европа, но тя има
важно обществено-културното и екологично значение в няколко средиземноморски страни на Европа. На глава от населението на континента в
годишен диапазон потреблението е от 3,5 до 5,5
кг ориз в страните от северна Европа до 6–18 кг
на човек годишно в страните от южната част на
Европа. Общо произведения ориз от страните в
Евро зоната в рамките на 28те страни членки на
Европейския съюз (ЕС), са засети и реколтирани
около 450,000 хектара, средногодишната продукция възлиза за последната година на 3 100 000
тона на неолющен ориз, а средния внос годишно
на ориз в Европа е около 1,1 милиона тона. Производството на културата ориз в ЕС осигурява
около 70 % от необходимия ориз за живущите на
континента Европа. Около 80 % от произвежданата и прибирана продукцията на ЕС от ориз се
осъществява в Италия и Испания, и допълнително 12 % се произвеждат в Гърция и Португалия . Останалата част от 80те процента се добива в четири различни държави: Франция, Румъния, България и Унгария. Извън ЕС на континента Европа, ориз се отглежда и в Русия
(120 000 хектара в региона на Краснодар и 50 000
хектара в Далечния изток, района на Владивосток), както и в Украйна (25 000 хектара).
Въпреки че 95 % от производството на ориз
в света е благодарение на развиващите се
страни, това че са от изостанали региони, носи
големи загуби при производство на продукция и
загуби от финансови средства, заради лошата
или липсваща инфраструктура, липса на достъп
до нови технологии или невъзможност на малките фермери да доставят стоката си на големи
пазари. Ако местните правителства насочат усилията си в това да осигурят по-добри условия за
производство, събирането и продаването на реколтата и съответно да се намалят загубите от
тези дейности, ще се създадат условия за още
по-голямо производство, като например само в
Индия годишно ще се произвеждат допълнително ориз за изхранването до 100 млн. души.
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от 150 хектара, притежават повече от 75 % от общата площ отделена за добив на ориз. Тенденцията в увеличението на средните размери на
стопанствата е придружено от една страна от
финансиране производството на ориз в Европа,
а от друга страна от особено високата механизация при отглеждане на тази култура. Въпреки
увеличението на работоспособността, производствените разходи (360–410 US $ / ха) остават
много по-високи, отколкото в повечето азиатски
страни и в САЩ. Тази разлика се дължи на високите разходи за суровини. Тези разходи са предвидени в най-голяма степен за вода с цел напояване на водните площи необходими за отглеждане на ориз, минерални торове, препарати за
растителна защита, семена, специализирани машини, гориво и ръчен труд.
Италия е водещ европейски производител с
общо 220 хиляди хектара заети с ориз. Културата
се отглежда главно в басейна Po (Пиемонт, Ломбардия, Венето, и Романя), над 80 %. Останалите райони (Тоскана, Лацио, Сардиния, и т.н.)
осигуряват допълнително още 20 % от ориза
произвеждан в Италия. Вторият най-голям европейски производител на ориз е Испания с
117 000 хектара. Двете основни области-производителки на ориз в страната са Андалусия и Естремадура, където доходността се различава
значително поради разлика във водните ресурси
на района. Оризът също се произвежда във Валенсия, делтата на река Ебро, и региона Навара
в които се ползва по-стабилно водоснабдяване.
Третата страна производител в Европа е Гърция.
Производствените зони в Гърция на културата
ориз са много разнообразни, но основното производство
е
концентрирано
около
Солун
(25 000 хектара). Португалското производство е
четвърто по-размери за Европа, като близо
25 хиляди хектара, са концентрирани в три региона: Коимбра, Тахо (североизточно от Лисабон)
и долините на Гуадиана. Във Франция, цялата
реколтирана площ с ориз възлиза на (18 хиляди
хектара) и е съсредоточена в района Камарудже
разположен в делтата на река Рона. Нашата
страна, както и Унгария и Румъния са известни
като ниско добивни страни на ориз, което се
дължи на малкото площи заети с оризища в тях.
На територията на България с ориз през 2010 г.
са заети 121 648 дка, реколтирани са
119 772 дка, а средния добив от дка 479,5 Общото произведено количество в тонове е 57 432
тона ориз. За съпоставка през 2012 г. Засетите
площи са по-малко и възлизат на 99 443 дка, реколтираните са 98 725 дка, средния добив обаче
е по-висок 556 кг от дка, а общото произведено
количество е намаляло на 54 896 тона. На фона
на Италия и Испания, произвеждания ориз в България, е два пъти по-малко, но за размерите на
нашата страна, това е добра добивност.
Като цяло обаче добивите в Европа са
много по-ниски отколкото в Азиатските страни и
това може да се обясни със следните по-основни

причини и проблеми при производството на ориз
в Европа:
Всички европейски оризодобивни райони са
най-северната граница на зоната на естествено
отглеждане на ориз. Това е характерно и за района на Пловдивско-Пазарджишкото поле и поречието на Тунджа в Южна България. В Северната част на страната климата не е подходящ за
отглеждането на тази специфична растителна
култура.
Заключение
В заключение можем да изведем следните
изводи: Европейските райони страдат от следните основни ограничения при производството
на зърнената култура ориз:
кратък производствено културен сезон
(май-септември);
ниски температурни амплитуди в краищата на растителния цикъл;
нередовно слънце и реколти, често възпрепятствани от дъжд.
Други не по-маловажни особености при производството на ориз на територията на Европа са
и:
Специфични оризови сортове, съответно отгледани и използвани предимно
в японската селекция и азиатските генетични институти.
Сортовете имат къси цикли (100 до 120
дни), много добра студоустойчивост на
всички етапи, както и добра устойчивост
на основните вредители и болести, но не
са съобразени с климатичните амплитуди на Европейския континент. Относно
почвените условия, ориз се отглежда
предимно върху фино текстурирани,
лошо дренирани, глинести почви, които
по принцип не са много подходящи за отглеждане на други култури.
Някои от почвите са с пясъчна структура
на повърхността, но в основата си са
заблатени.
Други много големи и основни ограничения за производство на ориз на Европейския континент са: застрашителния
недостиг на вода и свързаното с това
увеличаване на плевелите, както и полягане на растителната културата;
Основен проблем е засоляването на
почвите, особено в крайбрежните райони на страната ни;
А също и по-строги регламенти от
страна на ЕС по отношение на използването на пестициди, при отглеждането на
културата ориз, като по този начин драстично се намалява броя на възможните
РЗ препарати, които могат да се използват за растителна защита при производство на ориз в Европа.
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GLOBAL PROBLEMS AND OPPORTUNITIES FOR THE PRODUCTION OF RICE
Gergana Slavova
University of Economics – Varna
Abstract
Rice is a monocot from the cereal family. It is an important crop, whose seeds are the basic food for large sections
of the world’s population, especially those living in mainland Asia. Among the many known types of rice, the most cultivated
ones are white and brown rice. As of 2014, rice is the third most produced cereal crop in the world after corn and wheat.
Since a significant portion of the corn is not used for human consumption, rice is the most important cereal in terms of
feeding humanity, as it accounts for over one fifth of the energy consumed by the people around the world. However, the
cultivation of rice is characterized by a number of specific features, problems and opportunities.
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БАЛНЕОЛОГИЧНИЯТ И СПА ТУРИЗЪМ КАТО СЪВРЕМЕНЕН ФАКТОР ЗА
УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
БАЛНЕОКУРОРТНИ ОБЩИНИ В ПЕРИОДА ДО 2020 Г.
Йордан Йорданов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Конкуренцията за „европарите“ за периода до 2020 година като условие за социално-икономическо развитие
започва и в нея ще участват по-прозорливите и по-пазарно далновидни общински екипи и НПО от зоните в редица
региони на България богати на минерални води, благоприятен климат и чиста природна среда, подходящи за балнео и СПА туризъм. Успешното адаптиране на всяко общност или местна администрация към този процес ще
зависи на първо място от правилното ориентиране на кметовете и общинските структури в новата пазарна среда
т.е. към нуждите и интересите на представителните групи потребители от България и особено в ЕС, Балканите и
страните от ОНД.
Ключови думи: Балнео и СПА туризъм, курортни общини, пазарни възможности.
Key words: balneo and SPA tourism, resort municipalities, market opportunities.
JEL: Q5.

Около двадесет български общини с проучени и катографирани находища на лечебни минерални води носят емблемата – балнео-курортни с признато национално, а и международно
значение. Още 30–40 са приети или отговарят на
критериите за регионални или местни центрове,
разполагащи с подземни водни ресурси с доказани лечебни и питейни качества.
За съжаление и в средата на 2015 година
Балнеологичният и СПА туристическият асортимент, като алтернативно меню от услуги за български и чуждестранни граждани е все още не
оцененият алтернативен туристически сектор от
всички нива на управление в България. Амбулантното политическо и корпоративно мислене през
последните години лишава над 60 български общини да го припознаят като фактор за устойчиво
развитие и стратегически пазарен приоритет за
пробив и трайно целогодишно пазарно присъствие на местни търговски марки в регионален и
европейски план.
Ако се отчете опита на страни с развит балнео и СПА туризъм в Европа като Чехия, Словакия, Унгария, Словения или Италия, Австрия,
Франция и Германия ще се потвърди факта, че
всяка община, разполагаща с научно-практически доказан хидролечебен или хидротерапевтичен воден потенциал, която има достатъчно
предпоставки да го използва като природен ресурс за местно развитие е фактор за привличане
на инвестиции. Инвеститори са освен местни и
чуждестранни корпорации, специализирани в
този вид туристическо обслужване, но и специализирани фондове и консорциуми на застрахователни, пенсионни и социални сдружения, работещи в партньорство с местните администрации
и браншови общности.
Конкуренцията за „европарите“ за периода
до 2020 година започна и в нея ще участват по-

прозорливите и по пазарно далновидни общински екипи и НПО от зоните в редица региони на
България богати на минерални води, благоприятен климат и чиста природна среда, подходящи
за балнео и СПА туризъм. Целите в тази кампания за набиране на проекти и стратегически инициативи ще са свързани само с успешно интегриране на европейските норми, стандарти и изисквания в комплекса свързан с курортното лечение, профилактиката на обществено значими заболявания и релакс в рамките на програмите на
Балнео,СПА и Уелнес туристическия асортимент
по места. Успешното адаптиране на всяко общност или местна администрация към този процес
ще зависи на първо място от правилното ориентиране на кметовете и общинските структури в
новата пазарна среда т.е. към целевите пазари
или социални групи в страната и особено в ЕС,
Балканите и страните от ОНД.
Усвояването на средства по различните
програми с отношение към този вид алтернативен туризъм означава приоритетно на ниво общинска визия за 3–5 годишен планов период да
се създаде организация или екип от компетентни
представители на администрацията и външни експерти за стартово търсене на информация, консултации, обмяна на знания и организационнопрактически опит. В много страни в Европа реално съществуват модели за управление на местния хидротерапевтичен потенциал и добри
практики за повишаване на знанията и уменията
на различни професионалисти, представители
на местната общност.
Само създаването на условия за използване на местния комплексен потенциал, включващ наличие на минерални води като природни
дадености, съвременна инфраструктура, местни
кадри с опит в обслужването на гости в сектор
балнео и СПА услуги в конкурентната пазарна
27

БАЛНЕОЛОГИЧНИЯТ И СПА ТУРИЗЪМ КАТО СЪВРЕМЕНЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО …

среда на Европа може да бъде стратегическо условие за развитие на съвременен балнео и СПА
туризъм. Наборът от условия е съчетание от
фактори, включващи: професионално и езиково
подготвени медицински и немедицински местни
кадри, изградена инфраструктура и водопреносна мрежа, пътища и комуникации, пречиствателни съоръжения за отпадни води, благоустроени комплекси за лечебни или възстановителни
процедури, паркове, спортни площадки, развлекателни обекти и атрактивни съоръжения.
Държави с традиции от „Стара Европа“ за
разлика от България, а вече и не малко азиатски
страни/Филипините, Тайланд, Индия, Индонезия,
Китай и Япония/ с агресивен туристически маркетинг в момента, откриващи десетилетия след нас
предимствата на „курортната система“ и „курортното дело“ продължават да развиват хидротерапевтичният си потенциал и ревностно да
се борят за разширяване на ролята му в съвременната социална и здравна система на общността.
При наши срещи през последните години с
експерти като например от Финландия – д-р Дора
Кестиля, Италия – проф. Джовани Салерно и
Полша – проф. Ян Черницки в България и на
международни форуми се споделяше единно
мнение за нашите балнеокурортни селища като
Кюстендил, Сандански, Банкя, Поморие, Хисаря
или Велингад, че те са били сред най-добре устроените и „еталонно функциониращи центрове
в Европа в 80-90-те години на Двадесети век“.
Страните наши партньори в Европейския
съюз, имащи традиции в тази сфера днес не намаляват, а разширяват пълномощията, законовите и нормативни облекчения и форми на подкрепа за т.н. „балнеокурортни общини“. Зоните и
територии на „Стария континент“, богати на едни
или други ресурси в т.ч.: водни, климатични и калолечебни дадености в съчетание с други природни фактори като релеф, лечебни растения и
чиста природна среда са с най-висок целогодишен туристически интерес и са сред водещите
приоритети в социално-икономическите отношения на Германия, Австрия, Италия, Франция и
други високо развити държави.
„Курортната община“ не само в морските или планински територии в Европейския
съюз днес има мощна регионална, държавна и
международна подкрепа за развитие на маркетинга й като самостоятелна дестинация , в
частност за промоция на нейните конкурентни условия или ресурси или за привличане на инвестиции от различни източници. Комплексната подкрепа се изразява най-често в законодателни и
данъчни решения, стимулиращи местната общност чрез програми, облекчения и изпълнение на
видове проекти разработвани и менажирани от
местни образовани хора, финансирани от европейските фондове и местните бюджети. Средствата от тях се разпределят в т.ч. за професионална подготовка на местни кадри в медицинския

бранш, в допълнителните услуги или за предприемачи, развитие на местния дребен бизнес и за
рекламни кампании насочени към туристи от различен социален или възрастов състав и т.н.
В новоприетите страни с развит балнеотуристически сектор от т.н. Първа вълна в ЕС като
Чехия, Словения, Словакия, Унгария, Латвия,
Полша и други, основните приоритети в местните
общински и регионални стратегии и средносрочни планове и програми започват и завършват с обвързване на целите или бизнес-перспективите в тази сфера на общината с обществено
значимите промени в плановете за устройство на територията. Европейските или
местни изисквания, критерии и стандарти за балансиране на строителството на нови хотели, съоръжения или обекти за спорт и развлечения са
били ориентир, отчетен в новата инвестиционна
политика по тези места.
Свръх застрояване или не дооценяване на
значението на инфраструктурата, капацитета на
водните източници (изворите), водно-канализационната и пречиствателна система или компромиси като в някои наши курортни общини при
развитие на зони за ваканционни селища, паркове, спортни и развлекателни, битови и сервизни дейности не са станали фактор за намаляване на конкурентните им предимства. Кметът и
Общинския съвет би следвало при организирането на търгове и конкурси в посока привличане
на инвеститори да приемат статут на защитници
не на външни корпоративни или криминални интереси, а на своите избиратели, местни или външни бизнесмени с ясни и трайни инвестиционни
интереси, съвпадащи с тези на жителите на самата балнеоложка община и селищата на нейната територия.
Това ще се окаже най-важния изпит за общинарите в тези селища и обществено значим
индикатор за съпричастност или по не зачитане
на европейските стандарти. Ориентацията към
творческо приемане (взаимстване) на нормите и
ценностите на тази партньорска, но и конкурентна общност, в която има модели важни като опит
за всяка наша балнео-община в процеса й на евроинтеграция! Конкретните проекти към които ще
се насочи всяка нова местна администрация в
тези региони следва да са сред приоритетите, заложени след обсъждане с местните общности в
стратегическите и оперативни планове за развитие до 2020 г.!
Стратегиите и програмите за комплексно
развитие на условията за стимулиране на балнеотуризма или СПА и Уелнес туристическото обслужване в следващите 3-4 години следва да са в
синхрон най-вече с изискванията и възможностите на Оперативните програми: „Регионално
развитие“, „Човешки ресурси“, „ Развитие на селските общини и райони“ и други.
Съфинансирането на общинските програми
и проекти от държавни и външни донорски източници е причина за приемане на срочни мерки за
28

Йордан Йорданов

повишаване капацитета на кадрите в балнеотуристическото обслужва-не работещи или не ангажирани в обектите по места, живеещи на територията. Бързото селектиране на местни младежки екипи с висше образование за управление
на проекти, които да ги разработват и менажират
е стратегически ход в посока бърза адаптация
към най-съществените нужди на местната общност в тези общини!
Европейските добри практики към които
балнеообщините следва да се ориентират са
свързани с изисквания насочени към всички
форми за местно пазарно-ориентирано саморегулиране или самоуправление. Част от него са и
формите за подпомагане на усвояването в т.ч.
чрез Публично-частно партньорства (ПЧП) на ресурсите, изграждането или адаптирането на инфраструктурата, материалната база, комуникациите и управлението на финансовите средства
по различните програми и проекти с цел ускорено
развитие на местния туристически потенциал в
зоните, които се обособяват в дестинации с
маркетингова и туристическа автономност.
Разработване на програми за маркетинг и реклама на общинските ресурси и възможности
може и следва да е доказателство за възприемане на общината и региона като отделна туристическа дестинация.
Водещи в бъдещата работа свързана с
изясняване на проблемите в отношенията общини - държавни ведомства е свързана с компетенциите на всяка от двете страни в различни
сфери, осигуряващи реалната среда за развитие
на балнео и СПА туризма. Липсата на действен
инструментариум и законови разпоредби, защитаващи общинските интереси и даващи реални
възможности на кметовете на курортните
общини да бъдат основна страна при решаването на инвестиционни и инфраструктурни казуси бе изтъквано през последните години на форуми в страната като общо приемливо
направление, нуждаещо се от подкрепата на
НСОРБ в посока инициативи за промени в
действащата законова рамка и нормативна
уредба.
Само такива промени ще откроят контурите
на един нов фундамент върху който ще се изграждат аргументите и мотивацията за осъществяване на пред инвестиционни проучвания и за
използването на експерти за разработване на
стратегии и планове с цел привличане на общински партньори или подходящи инвеститори (в т.ч.
от чужбина).Чрез тези подбрани с отчет на интересите на местните хора партньори се гарантират дългосрочните взаимоотношения за разпределение най-вече на рискове и разходи при създаването на съвременна инфраструктура или
подготовка/обучение/ на местни управленски и
изпълнителски кадри.
Всички тези условия ще помагат в перспектива и в съсредоточаването на вниманието на
местната власт върху пазарните потребности и

нуждите на обикновените потребители от страната и чужбина на балнео-услуги или съвременни български СПА и Уелнес услуги, в съчетание и с т.н. „анти скука – културни и хоби програми“. За все по-големият контингент представители на застаряващите общности на Европа,
ОНД , както и за българските и балканските пенсионери, нашите курортни общини могат да предоставят конкурентни условия за предлагане на
оздравителни и поддържащи здравето целогодишни атрактивни програми. Това е пазарен
шанс, който следва да се оцени като шанс и уникален фактор за оцелява-не и развитие на местните общности в много български общини и територии.
Анализът на проблемите и възможностите
до тук налага обобщението, че: Приоритетът
в общинска, регионална и национална стратегия, детайлизиран като визия и набор от
програми до 2020 година за развитие на балнеотуризмът и СПА медицинските видове
услуги в България с акцент върху целевите
групи 55+ 60+, следва да се превърне в новият-стар „шлагер“ за гарантиране целогодишното пазарно присъствие на десетки
български общини и фирми- инвеститори в
сектора! Разгледани като алтернативна форма
за целогодишна туристическа дейност, балнеотуризма и СПА медицинските програми провокират коментари за развитието на тиловата местна
общинска икономика – агро производство, търговия с различни стоки и сувенири и услуги по аналогия на страните в Европа в това направление.
Задържането на тази база на стотици млади хора
в общините е социална перспектива, която оправдава усилията за промените в законите и нормативите с основна цел- европейски и маркетингов подход в децентрализацията на управлението на водните ресурси, подходящи за
балнеотуризъм, СПА и Уелнес програми.
На редица целеви срещи и мероприятия на
кметове и специалисти от балнеокурортните ни
общини през предходния период 2007–2013 г. се
включваха въпроси, отнасящи се до нуждата от
изработване на Концепция на базата на маркетингов анализ и Стратегия за развитие
на Балнео и СПА туризма, както за страната
като цяло ,така и по региони и някои от общините
в частност. В този период на приливи и отливи на
кметската активност по тези въпроси бе изтъквана нуждата след приемането ни в ЕС от
предвиждане в плановете на общините, разработвани за един средно-срочен 3–5 годишен период на средства, както от структурните фондове на ЕС така и от държавния бюджет или външни инвеститори.
Парите от Оперативни програми до 2020 г.
към Министерствата са крайно нужни за стратегически инвестиции за създаване на базисни условия за подобряване на инфраструктурата и
привлекателността на обектите, предлагащи
тази търсена гама туристически услуги по места.
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В общините, в които този потенциал съществува,
но не е проучен сред приоритетните области и
нужди като първи стъпки са препоръчителни геоложките проучвания за актуализация на старата
информация и за разкриване на нови водоизточници на топли и лечебни минерални води или за
разработване на съществуващите. Част от тях,
особено в по-бедните общини с намерения да
развиват балнеотуризъм трябва да се насочат и
за изследвания в европейски лаборатории на лечебните им свойства на някои от неизползваните
води, както за проекти включващи ползване на
експертна помощ, обучения, консултантски услуги, подобрения на инфраструктурата и благоустройство, подготовка или привличане на външни специалисти и т.н..
Общите интереси в т.ч. по примера на редица общини в страни от Европейския съюз изискват надпартийно партниране, далновидно коопериране на усилия и възможности за повишение на научно-приложните познания, изучаване
на наш и чужд опит в управлението на тези динамични процеси на ниво балнеокурортна община
или регион наричани в Европа-„термална територия“.
Най-важни днес са изводите и обобщенията
за нуждата от информация, координация и от поголяма гласност на възможностите и условията
за разработване или участие в съвместни проекти с местни структури или партньори от ЕС. Повечето срещи и мероприятия след предстоящите
избори на новите общински екипи в балнеокурортните ни центрове могат и следва да водят до

срочна регистрация на КЛЪСТЕР „Национален
форум на балнеокурортните общини в България“ за продължение и търсене на общо приемливи решения на дискутираните през годините
възможности за устойчиво развитие на балнео и
СПА туризма в новите вътрешни и международни пазарни условия.
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BALNEOLOGICAL AND SPA TOURISM AS MODERN FACTOR FOR SUSTAINABLE
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF BULGARIAN SPA RESORT MUNICIPALITIES
IN THE PERIOD TO 2020
Jordan Jordanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The competition for „Euro money“ for the period until 2020 as a condition for socio-economic development begins
and it will participate more sagacious and market prescient municipal teams and NGOs of the zones in various regions of
Bulgaria rich in mineral waters, favorable climate and clean environment suitable for SPA tourism. Successful adaptation
of every community or local administration in this process will depend firstly on the correct orientation of the mayors and
municipal structures in the new market environment i.e. to the needs and interests of representative groups of consumers
from Bulgaria and especially in the EU, the Balkans and the CIS countries.
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РОЛЯ НА КЪСИТЕ ПРОДОВОЛСТВЕНИ ВЕРИГИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА
НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
Юлия Джабарова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив
Резюме
Темповете на развитие на пазара на биологични продукти са пряко свързани с равнището на развитие и типа
на използваните дистрибуционни вериги. От една страна масовите вериги супермаркети допринасят за обема на
реализация на биологичната продукция, като ускоряват процеса на развитие на пазара на биологични продукти,
но от друга страна те поставят сериозна бариера пред малките по мащаб производители, които допълнително са
ограничени в ползването на външна подкрепа. В това изследване се обсъжда ролята и значението на късите продоволствени вериги за по-нататъшното развитие на пазара на биологични продукти в България, отчитайки неговите особености и равнище на развитие. Въз основа на литературен преглед е извършен сравнителен анализ на
различни продоволствени вериги. Резултатите от анализа показват, че късите продоволствени вериги имат определяща роля за сегашния етап на развитие на пазара на биопродукти в България. Освен това, те могат да бъдат
използвани като ключова маркетингова стратегия от дребните биопроизводители, които са преобладаващи в страната.
тели.

Ключови думи: вътрешен пазар на биологични продукти, къси продоволствени вериги, дребни производиKey words: domestic organic market, short food supply chains, small-scale producers.
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биопроизводители, които произвеждат ограничен обем продукция, в тесен асортимент. Докато едромащабните биопроизводители могат
да отговорят на изискванията на големите вериги супермаркети, както и на изискванията на
експортните компании, то дребните производители са изключени от съвременните дистрибуционни системи [12, 10]. Пред тях стои проблемът по какъв начин да реализират своята малка
по обем и нееднородна продукция [18].
Целта на разработката е да се анализират
късите продоволствени вериги като алтернативен канал на смесените магазини и перспективна възможност за малките биостопанства в
страната, като едновременно с това се посочва
тяхната роля за развитието на пазара на биопродукти в България, отчитайки неговите особености и етап на развитие.

Увод
През последните години редица изследователи и специалисти акцентират върху възможностите на дистрибуционните канали за
стимулиране развитието на биологичния сектор
чрез реализиране на ползи за всички участници.
Дължината на веригите за доставка на биопродукти, както и типа на използваните търговски обекти, се различават съществено в отделните държави и пряко са свързани с равнището на функциониране на дистрибуционната
система, както и от степента на развитие на пазара на биологични продукти. За страните с
развит („зрял”) биологичен пазар (Швеция, Дания, Великобритания и др.) основна роля имат
смесените магазини, като форма на дълга дистрибуционна верига. Те се използват за реализация на почти всички стокови групи [17]. Чрез
тях се постига висок обем продажби [17, 18], което е определящ фактор за бърз растеж на пазара на биопродукти. За страни с развиващ се
или зараждащ се пазар ролята на късите вериги
на реализация е доминираща (Словения – 100
%, Чехия – 70 %). Това се дължи на липсата на
единна система за сертификация в тези страни
[11], което означава, че потребителите нямат
доверие в предлаганите на пазара биологични
продукти и предпочитат директно да ги купуват
от производителите, като сами се уверят в техния произход. От друга страна смесените магазини за хранителни стоки изискват по-големи
обеми доставки, както и постоянно качество, което се явява съществена пречка за по-малките

Състояние и развитие на пазара на биологични продукти в България
В България от 2008 година насам се наблюдава тенденция към бърз подем в развитието на пазара на биологични продукти, както
като предлагане, така и като търсене. Продажбите на този пазар за 2010 година спрямо 2008
са се увеличили със 100 % [9, 24] докато за ЕС
ръстът е с 10–15 %, а за Източна Европа – над
30 %. Пазарът на биологични храни в страната
през 2010 г. е оценен на 7 млн. EUR [25], което
все още е минимална част от пазара на храни и
напитки в България. Независимо от нарасналото търсене през последните години, потреблението на глава от населението остава все
още незначително – под 1 EUR/год., докато за
редица европейски страни (например, Дания,
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Швейцария, Австрия, Германия, Чехия и др.) то
е над 100 EUR на човек годишно. Делът на биологичните продукти от всички хранителни продукти, продадени през 2010 г. е под 0,5% [21].
Около 90 % от биологичните продукти, които се
продават на българския пазар са внос от ЕС
[25]. Те се реализират обикновено стихийно или
чрез независими инициативи на отделни сдружения в областта. Най-широк асортимент се
предлага в специализираните магазини за биологични продукти, а най-голям оборот реализират смесените магазини. През 2009 г. в страната е имало 14 основни магазина и общо 1801
обекти на дребно, продаващи биологични продукти, а през 2012 г. те вече са над 2000 [25].
През периода 2006–2007 г. на вътрешния пазар
са били предлагани около 300 биологично сертифицирани продукти [1], а през 2009 г. асортиментът е нараснал на 733 [21], от които 657 биопродукти са вносни, а 54 са с български произход. Ограниченият асортимент от български биопродукти е резултат от тясната специализация
на производството, което е характерно за нашата страна и се явява фактор с негативно въздействие върху развитието на пазара на биологични продукти. От друга страна в страната преобладават дребните биологични стопанства,
които не успяват да отговорят на високите изисквания на големите вериги супер- и хипермаркети. Те са изправени пред ситуация да търсят
алтернативни варианти на реализация на своята продукция.

свързано с ритмичност и еднородност на доставката, големи количества и подходящ търговски вид – изисквания, които затрудняват в момента българските производители [7]. Допълнително, в търговската мрежа биологичните продукти не се разграничават и се предлагат на
едно и също място, заедно с конвенционалните, дори и с продукти, съдържащи генетично
модифицирани съставки, което затруднява и
обърква потребителите. В голяма част от случаите това е резултат от непознаването на биологичното производство от дистрибуторите,
търговците на едро и дребно. Всички те се нуждаят от допълнителна информация и обучение
за същността на биологичното производство и
различието на продуктите от обикновените.
Подходящ вариант за продажба, с цел по-доброто идентифициране на биопродуктите, е изграждането на специализирани щандове [7].
В изследване, проведено през 2009 г. сред
експерти в страната [20], като „много подходящи“ места за продажба на биопродукти са посочени хипермаркетите (50 %), супермаркетите
(52,2 %), специализираните магазини (50 %) и
директните продажби (47,4 %). Същите експерти смятат, че кварталните магазини (20 %),
общинските пазари (40,9 %) и електронната
търговия (40 %) „не са подходящи“ места за
продажба на биопродукти. Според повече от
половината експерти (53,3 %), посочили кварталните магазини като „неподходящи“, основните причини се състоят в: невъзможността за
подходящо позициониране и диференциране
на този вид продукти спрямо останалите в търговската зала, както и неподходящите условия
за тяхното съхранение и занижен контрол. Специализираните магазини за биопродукти са посочени като подходящи, поради това че те имат
своите редовни, високомотивирани и информирани клиенти, които са привърженици на идеята
за здравословно хранене. Общинските пазари
са отбелязани като много популярен начин за
продажбата на пресни плодове и зеленчуци, но
при тях съществува риск от анонимност и подвеждане на потребителите в произхода на продуктите, затова експертите предлагат тези продукти да бъдат продавани на специализирани
пазари за биопродукти. Директните продажби,
посочени също като подходящ продоволствен
канал за биопродукти, изграждат доверие и засилват връзката „производител-потребител“,
освен това дават възможност на производителите да поддържат подходящи ценови равнища
на биопродуктите. Електронната търговия е все
още слабо развита и използвана, независимо
че предоставя големи възможности на производителите за достъп до масовите потребители.
На този етап електронната търговия е определена от експертите в страната [7] като неудачен
вариант за продажба на биологични продукти.
Те допълват, че в България няма развита та-

Вътрешни дистирбуционни системи за биопродукти
В България липсва изградена и функционираща система на дистрибуция на биопродукти. Липсва целенасочена политика в тази
област, както и официална статистика.
Аналогично на останалите страни в Европа и Света, в България каналите на реализация на този вид продукти са ясно детерминирани [21]:
Смесени магазини – хипермаркети, супермаркети и квартални минимаркети;
Специализирани магазини за здравословни и биологични храни;
Директни продажби – от фермата, абонаментна система (бокс система – box
system), специализирани пазари на
производители;
Електронна търговия;
Други – ресторанти, дрогерии, държавни учреждения, специализирани
панаири и базари.
Преобладаващата част (80 %) от сертифицираните биопродукти в страната се реализира
чрез смесените магазини. От една страна, биологичните продукти се произвеждат в малки количества и ограничен асортимент [20], от друга
- предлагането на биологични продукти в големите вериги супермаркети и хипермаркети е
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кава практика дори за конвенционалните хранителни продукти. Според резултати от национално представително изследване [1], тази
форма на доставки е най-слабо предпочитана
от потребителите. Тази нагласа може да се
обясни, както с техните изградени потребителски навици, така и с липсата на доверие в произхода на продуктите, което от изключителна
важност за потребителите [21].

Тази форма се реализира главно чрез
т.нар. защитени наименования за произход, защитени географски указания и
храни с традиционно специфичен характер.
Изборът на този тип канали от страна на
производителите се определя от преимуществата, които той им дава и които се явяват основни принципи на тяхното функциониране:
Производителите осъществяват пряк
контакт с потребителите, което е солидна основа за изграждане на дълготрайни отношения с потребителите.
Създават се условия за изграждане на
доверие у потребителите към произхода и качеството на биологичните
продукти, което е от съществено значение в процеса на покупка.
Съществува възможност за пряко въздействие и убеждаване в процеса на
покупка, тъй като процесът е интерактивен.
Създават се условия за пряка обратна
връзка, което е важен източник на информация за производителите.
Продуктите и обслужването се приспособяват в най-пълна степен към конкретните изисквания на всеки потребител.
Предлагат се висококачествени и
пресни продукти с гарантиран (явен) за
потребителите произход.
Потребителите асоциират продуктите
с мястото, хората и методите на производство, което създава условия за тяхната диференциация и фактор за получаване на премиална цена.
Осъществяване на по-ефективен контрол на веригата на реализация.
Изключване на системата от търговци
и намаляване на ценовите маржини,
което води до по-ниски крайни цени и
възможност за потребителите да реализират по-високи доходи от продажби.
Реализиране на допълнителни ползи –
подпомагане на местната/регионална
икономика.
Едновременно с ползите, които се реализират за местната икономика, природа и общество, късите продоволствени вериги притежават
потенциал адекватно да отговарят на нарастващото потребителското търсене на продукти с
местен произход, като преодоляват проблемите, свързани с тяхната достъпност и диференцируемост [14].

Значение на късите продоволствени вериги
Късите продоволствени вериги на биопродукти са един от най-важните дистрибуционни
канали на биологични продукти от самото зараждане на този сектор, тъй като чрез тях изцяло се реализират принципите и основната
идея на биологичното земеделие. Те създават
редица ползи, както за производителите, така и
за потребителите, реализирайки основните
предимства на биологичното земеделие – екологични, икономически и социални [16]. Те се
явяват ключов маркетингов подход там, където
пазарите на биологични продукти са в етап на
начално развитие или са незрели, там където
пазарните механизми не функционират ефективно, липсва информационна прозрачност и
доверие у потребителите. Съществуват различни възможности за развиване на къси продоволствени вериги (short food supply chains),
които от една страна възстановяват връзката
между производителите и консуматорите, а от
друга създават допълнителни възможностите
за производителите и допринасят за устойчивото местно развитие.
Обособени са три основни типа къси продоволствени вериги [19, 23]:
„Лице в лице“ – тази форма се реализира чрез: директни продажби от стопанството, пазари на производителите,
система „набери си сам“, абонаментна
система „кошница“ и други.
Пространствено близки – продуктите
се произвеждат и продават в конкретен
район на производство и се идентифицират като „местни“. Към тях се отнасят
различни специализирани магазини (за
месо, за хляб, за деликатеси, за пресни
плодове и зеленчуци) и често се комбинират с хотелиерски и ресторантьорски
дейности (семейни хотели, ресторанти, гостилници и др.).
Пространствено отдалечени – тази
форма предполага по-формални отношения между производители и потребители. Потребителите получават информация за мястото и процесите на
производство, без да са посещавали
конкретното място, чрез продуктовата
опаковка и промоция, чрез марката,
чрез защита на географското наименование на продуктите с помощта на законодателството и сертифицирането.

Роля на късите продоволствени вериги за
развитието на вътрешния пазар
В България късите продоволствени вериги
са в процес на изграждане. Като най-разпространена форма са директните продажби „лице в
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лице“. Все още останалите две форми – пространствено близки и пространствено отдалечени
къси продоволствени вериги не са развити и се
нуждаят от целенасочени усилия не само от
страна на производителите, но и на останалите
участници в сектора, както на местно, така и на
регионално и национално ниво.
Голяма част от производителите, предимно дребните, предпочитат директните продажби [5], като основни причини анкетираните
производители от експертна група, участвала в
емпирично изследване [4], посочват: първо, повисоките доходи в следствие на избягване на
посредници при реализацията и второ, директният контакт с потребителите.
Едни от най-застъпените варианти на къси
продоволствени вериги за биопродукти в страната са: абонаментна система, директни продажби от фермата, пазари на производителите,
като някои от тях се прилагат в съчетание с допълнителни дейности – ресторантьорски и хотелиерски.
В България, аналогично на други страни в
Европа (Австрия, Германия, Англия, Италия и
др.), абонаментната система е подходяща
форма за продажба на пресни биологични плодове и зеленчуци, тъй като чрез нея се осигуряват удобство и регулярност в доставките. Подобна система е солидна основа за изграждане
на доверие между производителя и потребителя. Независимо че абонаментната система за
продажби е предпочитана от българските потребители (според проведено изследване сред
експерти в областта [4]), както и от някои производители, тя все още не е достатъчно популярна. Като причина за това експертите посочват трудностите или липсата на организация на
абонаментната система, както и много ниската
степен на инициативност от страна на производителите, които от своя страна посочват като
проблем липсата на време и ограничения асортимент, с който не успяват да отговорят на изискванията на клиентите. Следователно, за да
може да се внедри подобна система на доставки, на този етап е необходимо да се осигури
на производителите специализирана маркетингова помощ, която основно да бъде насочена
към реализация на техните продукти и свързаното с това промотиране. Не без значение е и
провеждането на обучения на потребителите в
това направление, както и достъпът до регулярна информация за пазара. Подобна инициатива на този етап се извършва от някои неправителствени сдружения в страната. За да се изгради и да функционира ефективно, подобна
система изисква целенасочени усилия от
всички участници в сектора, както и време.
Директните продажби от фермата са един
от най-използваните начини за реализация на
биопродукти от дребните по мащаб стопанства.
Чрез тях се скъсява дистанцията между производителя и фермата от една страна, и от друга

– потребителите, живеещи в градовете. Все повече се наблюдава тенденция на увеличено
търсене на продукти с местен, традиционен
произход [15]. Потребителите търсят непосредствения контакт с хората и мястото, от където
идва тяхната храна. Така те получават достоверна и точна информация за продуктите, фермата и методите на производство директно от
производителите. Това ги прави съпричастни
на техните усилия, на идеята за биологичното
земеделие, местните традиции и култура.
Често срещана възможност е посетителите на
фермата сами да наберат продуктите, които
желаят, като допълнително могат да участват в
някои от производствените дейности на място,
както и в редица мероприятия, организирани от
домакините (игри за семейството, състезания
по различни умения, открит ден на фермата и
др.). Прекият контакт и изграденото доверие
между производителите и потребителите е
предпоставка за изграждане на местни производствени системи, подкрепяни от потребителите, например солидарното земеделие
(Community-Supported Agriculture – земеделие,
подкрепяно от общността).
Директните продажби от фермата могат
много добре да се съчетаят с нови, допълнителни дейности, които не са пряко свързани със
земеделието и които взаимодействат с местната култура, традиции и природа [4]. Такива
дейности като: агротуризъм, селски туризъм и
др., създават допълнителна стойност, която
може да бъде източник на допълнителни доходи за селскостопанските производители [13]
и едновременно с това, да намали зависимостта им от неблагоприятните условия на външната среда. Чрез инициативността на фермерите да създават нови дейности и да извършват
допълнителни услуги, те сами създават възможност за преодоляване на някои негативни
дадености на региона, като отдалеченост на
стопанството от големи консуматорски центрове или оживени пътни артерии.
За да изградят ефективно функциониращи
канали за биопродукти, като съчетаят предимствата на късите продоволствени вериги и едновременно с това използват своите силни
страни и възможности, както и да превърнат
слабите страни и заплахите в ползи, малките
биостопанства могат да приложат разнообразни маркетингови инструменти [4]:
Да насочат своето внимание към производството, реализацията и популяризирането на разнообразни и висококачествени биологични продукти, с
местен и традиционен произход;
Да прилагат лична инициатива и да
развиват диверсифицирани дейности и
продукти, вкл. преработени традиционни продукти;
Да използват и наложат собствено лого
или местно лого за био продуктите;
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Да използват различни възможности за
местна реклама и промоция (открит
ден на фермата, канене на гости, дегустации, организиране на семинари и
специализирани панаири, и др.);
Да използват и развиват комплексно
различни форми на къси продоволствени вериги: продажби от фермата,
местни пазари на биопроизводители
или директни доставки чрез „бокс” –
системата;
Да използват възможностите на електронния маркетинг за продажби и реклама;
Да се сдружават с други биопроизводители от региона, като заедно търсят и
развиват къси продоволствени канали
за своите продукти и дейности, използвайки пълноценно даденостите на региона.
Освен от гледна точка на производителите, късите продоволствени канали могат да
бъдат определени като перспективни за нашата
страна и от гледна точка на потребителите.
Това се потвърждава от резултати от проведено емпирично изследване в страната [2], където немалка част от респондентите (13 %)

предпочитат да купуват биологични храни директно от производителите – от фермата и/или
от открити пазари на производителите. Чрез директния контакт с производителя (и неговото
стопанство), както и с членовете на неговото семейство, потребителят може сам да се убеди в
произхода на желания от него продукт, както и
да получи по-пълна и достоверна информация
за неговите качества и свойства. Друга част от
потребителите (4,9 %) предпочитат продуктите
да им се доставят до дома чрез абонаментна
система, където потребителят дава заявка за
доставка на предварително определен асортимент. Чрез подобна система се преодолява неудобството от разстоянието, изгражда се доверие у купувача, укрепва връзката производител
- потребител, което е в пълно съответствие с
основните идеи на биологичното земеделие.
Резултатите се потвърждават и от друго изследване, проведено през 2012 г. [6]. Основната
част от респондентите (83,33 %) предпочитат
да купуват биологични храни директно от производителите – от фермата (50 %), от открити
пазари на производителите (16,67 %), чрез абонаментна система (16,67 %), като сами да уверят в тяхното качеството и произход (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Откъде предпочитате да купувате биологичните продукти?

Причините, поради които потребителите
биха избрали директния канал са: „по-ниска
цена”, „достоверна информация”, „известен
произход – по-голяма сигурност”.
В търсенето на биопродукти потребителите са водени от няколко основни мотива:
здравословен мотив, по-добро качество (по-добър вкус, по-добър външен вид, минимална
преработка, свежи и пресни, др.) в сравнение с
конвенционалните им аналози, грижа за околната среда, гарантиран произход [7, 3, 6]. Следователно, трябва да се осигурят продоволствени канали, които да отговорят на тези мотиви.
Голяма част от потребителите, които търсят специално тези продукти, срещат и редица
проблеми, които се явяват бариери в процеса
на покупка, а именно: трудно или изобщо не ги

намират, асортиментът им е ограничен, цените
им са по-високи от тези на конвенционалните
им аналози. А тези от тях, които не търсят такива продукти посочват следните главни причини [8]:
липсата на разнообразие на пазара;
проблемите с регулярността на доставките;
недоверието в контролните органи или
несигурността, че продуктите са наистина биологични.
Допълнително, водени от съмнения в произхода и автентичността на биопродуктите,
както и от объркващите и подвеждащи обозначения, потребителите предпочитат директно да
купуват от производителя, дори това да е свързано с редица неудобства (големи разстояния,
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ограничен асортимент, липса на рекламни материали, недобър търговски вид на продуктите
и опаковките, и т.н.). Освен това, по този начин
те се чувстват и социално ангажирани, като
смятат, че със своята активност подпомагат
местното производство и развитието на района.
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Заключение
Развиването на къси продоволствени вериги е от определящо значение за по-нататъшното развитие на пазара на биопродукти в България. Чрез тяхното прилагане може да се постигне:
Възстановяване на връзката производител-потребител;
Съживяване на местните икономики;
Допълнителното опазване на околната
среда (чрез намаляване на вредните
емисии от транспортните средства);
Осигуряване на пресни, свежи и висококачествени храни за потребителите;
Интегриране на производители и потребители в местни системи за производство и реализация.
За подпомагане и промотиране на късите
продоволствени вериги за биопродукти, както и
местните системи за производство, от определящо значение е налагането на единна система
от означения. В съответствие с ОСП [22], може
да бъде предложена единна система за етикетиране на местна биоземеделска продукция и
директни продажби. Подобна система, в комбинация с други, диверсифицирани дейности, ще
подпомогне производителите да реализират
своята продукция като местна, и по този начин
те ще имат възможност да добавят стойност
към своите продукти като изградят сигурна защита срещу големите производители и преработватели в сектора, а за потребителите – тя
ще отговори на тяхното търсене за местни продукти, със сигурен и разпознаваем произход.
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THE ROLE OF SHORT SUPPLY CHAINS FOR THE ORGANIC MARKET
DEVELOPMENT IN BULGARIA
Yuliya Dzhabarova
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
The rate of the organic market development is closely dependent on the level of development and the type of applied
distribution chains. On one hand, the mass supermarket chains increase the volume of the sold organic produce and
facilitate the process of the organic market development, but on the other hand they are a serious barrier before the smallscale organic producers which are additionally restrained in using external support, In this study I argue on the essential
role of the short supply chains for enhancing the further organic market development in Bulgaria, considering its specifics
and rate of development, Based on literature review a comparative analysis of different food supply chains is provided.
The discussion concludes that short supply chains might play a determinant role at the current stage of organic market
development in Bulgaria. Additionally they could be applied as a key marketing strategy from the small-scale organic
producers that predominate in the country.
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Резюме
Цел на проучването е да се оценят предпоставките за устойчиво управление на балнео и SPA туризма в
трансграничен район България – Сърбия.
Методи на изследването: хидрогеоложка и екологична оценка на района (обследвани са 10 минерални извора и туристически бази). HSE одит на обектите и анкетно проучване, свързано с управлението на персонала.
Резултати Направено е детайлно проучване на условията за развитие на устойчив балнео и SPA туризма в
района. Оценена е туристическата мрежа, инфраструктурата и природните ресурси. Разработена е концепция за
устойчиво развитие на туризма, в която основни елементи са индивидуални мениджърски подходи в планове за
управление на SPA туристическите центрове, въвеждане и поддържане на стандартизацията по отношение на
здравен риск и система за управление на качеството в сектора, управление на минералните води и природните
ресурси, поддържане на добра информационна туристическа система и адекватно управление на компетентностите на персонала.
Изводи Не се разбира практическата полза от въвеждане на екологичен одит като финансов инструмент за
успешен мениджмънт на меди SPA туризма. Игнорира се HSE и QMS като успешен подход за управление на туристическите услуги. Въвеждането на екологичните фактори в системния подход при организирането на меди SPA
и SPA туризма в България е предпоставка за неговото устойчиво управление.
Ключови думи: SPA туризъм, устойчиво управление, ТГР България Сърбия.
Key words: SPA tourism, sustainable management FDT Bulgaria Serbia.
JEL: Q5.

Обект на проучването са минералните
води и туристическата база в Област Монтана
и общините Долна баня и Костенец.

Увод
Уелнес и SPA туризмът e динамично развиващ се сектор в туристическата индустрия. Всяка
година нараства броят на клиентите, които се
възползват от възможностите на този тип туризъм. Специален интерес за развитие на медикал
SPA центрове има в райони с наличие на термални минерални води. Такъв е трансграничния
район (западна България, до границата с Р Сърбия), където природните ресурси са послужили
за развитие на рехабилитационни центрове и
SPA комплекси. Състоянието на наличната база
би могло да се разглежда като предпоставка за
развитие на специализирани туристически услуги от типа “Wellment”, геомедицински туризъм
и геоуелнес, които да повлияят положително
върху социално-икономическата характеристика
на района.
През последните години уелнес туризмът
със своята неизбежна част SPA услугите се превърнаха от лайф стайлинг занимания в начин на
живот, модел за здравословен живот.

Методика на проучването
Тя се базира на възприетия подход от авторите за оценка [3], който се основава на детайлно
хидрогеоложко проучване на района и охарактеризиране на минералните води, медикобиологична оценка на проучените термоминерални находища с оглед приложение за медикал SPA и
SPA услуги, оценка на туристическата инфраструктура, оценка на SPA културата на персонала,
както и качеството на предлаганите SPA и медикал SPA услуги в обектите.
Хидрогеоложко проучване на Долнобански и Вършецки басейн и медикобиологичен анализ термалните находища-обследвани са 10 минерални извора, на които е направен медикобиологичен анализ
Оценка на пригодността на туристическата база на 6 туристически обекти и
рехабилитационна болница, предлагаща SPA пакети в района- основава се
на нормативните изисквания за тези
дейности и провеждане на ергономичен
анализ на оборудването.
Оценка на SPA/Wellness културата на
персонала
Проучването обхваща хотели, с развити в
различна степен SPA центрове, специализирана

1. Дизайн на проучването
Цел на проучването е да се оценят предпоставките за устойчиво управление на балнео и
SPA туризма в трансграничен район България –
Сърбия.
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болница за рехабилитация, която е филиал на
СБР-НК ЕАД и къща за гости. Проучвателната
схема включва шест SPA центъра, ситуирани в
района на Долна баня, Костенец и Вършец. Обектите са разпределени в три проучвателни групи
ПГ както следва: ПГ1- три хотела, разположени в
балнеолечебни курорти от национално значение,
рехабилитационна болница–Костенец и Вършец;
ПГ2- два хотела, разположени в балнеолечебни
курорти от местно значение – Пчелински бани и
Долна баня; ПГ3 – един в планински курорти с
добра екологична среда с естествени минерални
води, но без организиран SPA център и контролна група от два хотела в Долна Австрия (Зулцберг).
Методиката включва анкетно проучване на
мениджъри и персонала от туристическите
обекти, болницата и анкетиране на клиенти и
участници 30 редовни клиенти и 30 случайни посетители. Социалният им профил е близък за да
има съпоставимост на получените резултати.

Проучването е насочено към изясняване на професионалните комепетности на практикуващите
специалисти, отношението на мениджърския
екип към уелнес и в частност SPA културата като
социален феномен, самооценка на качеството на
живот на клиентите на SPA центровете и оценка
на развитието на уелнес философията като инструмент за повишаване на качеството на живот в
страната.
За постигане на достоверни резултати, категоризацията на проучените хотели е еднаква
(две звезди), а самото проучване е проведено
двукратно в един и същи туристически сезон за
периода 2013–2015 г. Приема се, че така ще се
постигне максимална обективност при оценяването на влиянието на параметрите на околната
среда върху качеството на предлаганите SPA туристическите пакети.
В проучването са взели участие общо 9
обекта, от тях 6 хотела от страната, разпределени в две проучвателни групи (табл. 1), два в
Зулцберг и болница за рехабилитация.

Таблица 1. Профил на проучените туристически обекти и участници в проучването
(ПГ – проучвателна група, КГ – контролна група)
местоположение
ПГ1 – три хотела и рехабилитационна болница в балнеолечебни курорти от национално значение
ПГ2 – два хотела в балнеолечебни курорти от местно значение
ПГ3 – един семеен хотел в екологичен район
КГ – 2 обекта в Австрия, Зулцберг

SPA /балнео
мениджъри
4

клиенти

2
1
2

2
2

10
10
10

10

За да се направи реална оценка на необходимостта от въвеждане на контрол на здравния
риск и контрол на качеството в обектите, предлагащи балнео, уелнес и SPA услуги, е проведено
анкетно проучване с мениджърите на SPA центровете, персонала и клиенти, от проучвания район в България и в два туристически обекта в
Зулцберг, Австрия, където е въведена система
за управление на качеството на туристическите
услуги и такава за здравния риск (HSE). Анкетната карта съдържа пет основни въпроса, свързани с познаването на възможностите на системата за управление на качеството в обектите за
SPA туризъм, необходимостта от провеждане на
одит на здравния риск за персонала и клиентите
и възможни решения на установени проблеми в
обектите.

Лимитиращ фактор на проучването
Обобщените резултати от блиц анкета с
постоянни клиенти на балнео и SPA центровете,
свързана с предварителна оценка на влиянието
на околната среда върху качеството на SPA услугите имат субективен характер и се определят
от основната цел на пътуването на клиентите.
-

Оценка на качеството на предлаганите балнео и SPA услуги
Тя представлява комплексен анализ на получените резултати от проведеното комплексно
проучване в областта на околната среда, природните ресурси, търговските продукти, прилагани за SPA цели, професионална компетентност
на персонала. Проучванията са свързани с провеждане на екологичен одит, ергономичен анализ на физическата среда, електромагнитен
скрининг и геопатогенен стрес анализ, оценка на
качеството на използваните продуктови линии и
анализ на професионалната подготовка на персонала. Резултатите от проведените проучвания
(2013–2015 г.) са използвани като преки индикатори за оценка на качеството на услугите, предлагани в SPA центровете и балнеологичните заведения.
-

мениджър
обект
4

2. Резултати от проучването и дискусия
Събрана е и анализирана наличната хидрогеоложка информация за десет термални извора
в района, като са използвани и резултатите от
собственото хидрогеоложко проучване в района.
Оценени са перспективните от хидрогеоложка
позиция обекти, а данните от химичния анализ на
минералните води е послужил за медикобиологична оценка на находищата.. Тя се разглежда
като основна предпоставка за развитие на медикал SPA, SPA и уелнес туризъм.

Оценка на здравния риск HSE за персонала и клиентите

40

Красимира Станева, Емил Маринов

сити, компресивни коренчеви синдроми при остеохондрози на гръбначния стълб, родова травма
на раменния сплит при деца; при вродени и придобити увреждания на централна нервна система; кожни заболявания. Освен за лечебни
цели, водата е подходяща и за обща профилактика – укрепване и закаляване на организма,
също и флуорна профилактика на зъбния кариес
и на възрастовата остеопороза, както и на процесите на преждевременно стареене.
Минералните води са подходящи за бутилиране и питейни нужди.

2.1. Медикобиологична характеристика на басейните в проучвания район
-

Вършецки басейн
Термоминерални находища Вършец,
Спанчевци, Бързия, Слатина, Оплетня и Габровница – Еленов дол
Минералните води от изворите и сондажите
в целия басейн: Спанчевци, Бързия, Слатина и
Вършец са с близък химически състав – алкални
(рН–8,7), хидро-карбонатно-сулфатни, натриеви,
с ниска минерализация (0,18–0,20 г/л.)
Водите от Вършецки басейн са показани за
лечение на сърдечно-съдови заболявания, чернодробни болести и проблеми на периферната
нервна система. Добре се повлияват: стомашночревни и жлъчно-чернодробни заболявания; ендокринно-обменни и заболявания на отделителната система; гинекологични, кожни и очни заболявания, както и някои интоксикации. Подходящи
са и за въздействие при обща телесна слабост,
ревматизъм във всичките му форми, ишиас и
контузии, подагра, сорфолози, отравяния от
олово и живак, болести на нервите, периферни
нервни заболявания, тобест, детски паралич,
неврастения, хистерия, мигрена и др. Могат да се
използват за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика.

2.2. Резултати от анкетното проучване сред
мениджъри на SPA центрове и персонал
-

Професионална компетеност на SPA
терапистите
При оценка на професионалната подготовка
на практикуващия персонал и езиковите компетености се получиха следните резултати:
ПГ1 – 86 % от кадрите са с образование от
медицински колежи. Важно е да се отбележи, че
близостта на някои от проучваните обекти провокира мениджърите да предлагат SPA процедури,
които се изпълняват от нещатен за обекта персонал. Обичайна практика е да се наемат специалисти за конкретна услуга, като хотелът не разполага със собствен персонал . Това силно повлиява върху качеството на предлаганата услуга
и върху планирането на времето на клиентите.
По отношение на владеене на чужд език резултатите са незадоволителни – едва 32 % показват
сравнително добро владеене на чужд език. В
този случай не бихме могли да приемем, че комуникативните им умения подпомагат обслужването на чуждестранни клиенти.
В ПГ2 резултатите са аналогични.
В хотелите от КГ получените резултати показват 100 % наличие на собствен персонал, въведени специфични професионални изисквания
към заеманата позиция и добро владеене на
чужд език.
В таблица 2 са обобщени резултатите от
проучването относно функционира ли система за
управление на качеството на предлаганите SPA
услуги и дали има система за управление на
здравния риск както за клиента, така и за персонала.

-

Долнобански басейн
Термоминерални находища Момин проход, Костенец, Пчелин, Долна баня
Водите от този басейн са слабоминерализирани, сулфатно-натриев тип, радонова, със съдържание на радий 0,47 Bq/dm3, силиций и
флуор. Съдържа много микроелементи.
Медикобиологичната им въздействие е противоалергично, противовъзпалително, имунопротективно и общо тонизиращо действие. Прилагат се чрез пиене, бани и инхалации. Инхалациите позволяват да се осигури самостоятелно радоново лечение без действието на другите компоненти на водата, когато има съответното предписание за това.
Показани са за лечение при хронични възпалителни и алергични заболявания на горни дихателни пътища и бели дробове; заболявания на
опорно – двигателния апарат, състояния след
счупвания; заболявания на периферната нервна
система – невралгия, неврити, радикулити, плек-

Таблица 2. Резултати от проучване на системата за управление на качеството и здравния риск в SPA центровете
Invesigation
Group
Проучвателни
групи ПГ

Implementation of QMS
Въведена система
за управление
на качеството

Implementation of HSE
Въведена система за управление на здравния
риск

Costumer
Satisfaction list
Клиентски
отзиви

ПГ1

Не

Не

задоволителни

ПГ2

Не

Не

раздвижени

КГ

Да

Да

Положителни
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Benefits of HSE and
QMS
Ползи от въвеждане на двете системи
Отсъства информация за тях сред персонала
Отсъства информация за предимствата
реализирани
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В обектите, които са включени в двете проучвателни групи ПГ1 и ПГ2 не е въведена система
за управление на качеството и няма дори информация относно ползите от нейното въвеждане. В
рехабилитационната болница единствено съществува стандарт, който е приложим поради естеството на обекта, но той не корелира с изискванията за клиенти, ползващи SPA услугите.
Персоналът е с очаквания за подобряване на ергономичността на оборудването и има ясна позиция относно необходимостта от ергономичен
одит на физическата среда, както и от електромагнитен скрининг. Това намира обяснение с тяхната професионална компетентност и с резултатите от проведени разяснителни дейности в тази
област от експерти на Българската асоциация по
геомедицина и геотерапия (БАГГ) през 2013 г.
За двата обекта от КГ необходимостта от
въвеждане на система за управление на качеството не се коментира, тъй като тя функционира
от няколко години и дава своите положителни резултати.
Самите сгради са обезопасени по отношение на геопатогенен стрес от 2007 г. и няма
вредни електромагнитни излъчвания в помещенията. Оборудването е съобразено както с ергономичните изисквания, така и с екологичните
норми за вътрешна среда в Австрия. По същество хотелите могат да се определят като „холистични центрове“. Те са пригодени и за т. нар.
Wellment туристически услуги [5, 7], което се оценява като предимство.
Интересни резултати се получиха при изследване на условията за наемане на персонал в
SPA центровете (табл. 3). В двете групи ПГ1 и ПГ2
няма строги изисквания относно професионалната компетентност на SPA персонала. Не съществуват и стандартни оперативни процедури
(СОП) във всеки обект, които да гарантират
добро качество при изпълнение на дадена SPA
процедура. С особено внимание е необходимо
да се ползват т.нар.“ SPA ритуали“. Пакетите, които предлагат такива ритуали, се възприемат
като специализирана туристическа услуга и високо се ценят от клиентите. Това предполага въвеждане на СОП за тях , което и израз на отговорността на персонала към клиентите, ползващи тези услуги. Но проучването ни установи,
че отсъстват разработени специфични изисквания за приложение на ритуалите. Би могло да се
обобщи, че непознаването на този инструмент от
страна на мениджърите е сериозен недостатък в
тяхната работа и възпрепятства реализирането
на потенциала на обекта.

Задължителен
професионален опит на
специалиста
ПГ1
ПГ2
КГ
Австрия

SOP (%)
Available
Приложими
стандартни процедури

Professional
expertise
strongly
recommended
(%)

100
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0
0

100

100

100

2.3. Предпоставки за разработване на идеен
модел за устойчиво управление на медикал SPA
и SPA туризма в района
Връзката между социално-икономическото
развитие на трансграничния район и състоянието на компонентите на околната среда е в основата на идеен модел за устойчиво развитие на
сектора и тя следва да се превърне в обединяващ елемент в цялостния мениджърски подход.
Наличието на съхранена околна среда и термални извори, които са с широко медико-биологично значение са достатъчно основание за насърчаване на развитието на специализирания
туризъм в района. За неговото успешно реализиране би било удачно да се посочат няколко
стъпки, чрез чието реализиране се цели успешно
развитие на SPA и медикал SPA продукта в трансграничния район.
Обобщавайки получените резултати от
проучването, става ясно, че е налице:
Нереализиран потенциал по отношение
на налични туристически ресурси: природна среда, термални извори, туристическа база и инфраструктура;
Отсъствие на въведена система за управление на качеството на туристическите услуги в обектите;
Недостиг на професионално подготвени
специалисти за всяко ниво;
Липса на яснота относно предимствата
на системния подход при управление на
SPA центровете;
Отсъствие на инвестиционен интерес,
който се свързва с икономически , социални, политически и субективни причини.
Новата визия на устойчивия и успешен медикал SPA и SPA туризъм се базира на промотиране и развитие на специфични туристически услуги, които имат своите традиционни корени в
България. Наследената рехабилитационна и санаторно-курортна база в района на Момин проход, Костенец и Вършец са добра основа за
предлагане на различни форми на медикал SPA
и SPA туризъм. Те са разпознаваеми туристически центрове, което е сериозно предимство, но
се очертава необходимост от въвеждане на индивидуални мениджърски подходи за всеки
обект. Добър вариант е преосмисляне на възможностите, с които всеки район разполага за
промотиране на Wellment туризъм, насочен предимно към чуждестранни туристи. SPA услугите
са естествен елемент от Wellment туристическия

Таблица 3. Резултати от проучването на критериите за
подбор на персонала в SPA центровете
Investigation
Group
Проучвателна
група

0
0

Professional
membership
(%)
Членство в
професионални организации

42

Красимира Станева, Емил Маринов

пакет, а развитието на нови обекти в района е силен импулс, както за социално-икономическото
развитие, така и за туризма.

Прилагането на системния подход в плановете за управление на индивидуалните туристически обекти би допринесъл за успешното им реализиране.

Фиг. 1. Предпоставки за устойчиво управление на медикал SPA (балнеологичния) и SPA туризма
в трансграничен район България – Сърбия

При представянето на идеен модел за устойчиво управление на туристическите обекти в
трансграничния район е удачно да се акцентира
на приложението на системния подход. Възможностите на този метод са все още недооценени
от българските мениджъри в сектора и това се
приема като недостатък. Непознаването на ползите от въвеждане на такъв комплексен подход и
игнорирането на ползите от неговото въвеждане
са в противоречие с променящите се условия на
балканите за моделиране и реализиране на туристически услуги. Отсъствието на адекватен
маркетинг на възможните туристически услуги в
този район е преодолимо посредством представянето на специализираните SPA услуги на балканско ниво. Но това би могло да се осъществи
чрез нов подход при управлението на центровете, предлагащи тези услуги. Такава възможност е прилагането на системен подход в управлението на SPA центровете, което би могло да се
осъществи чрез няколко стъпки:
Структуроопределящите елементи на
обекта и субекта на управление да се изведат като основен акцент в индивидуалните планове за управление на SPA
туристическите центрове и да се търсят
добри решения за развитие на връзките

-

-

-

-

-
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между тях с оглед постигане на балансиран туристически продукт в района;
Оптимално оползотворяване на природните ресурси, които да гарантират стабилен темп на развитие на сектора, но с
респект към биоразнообразието и находищата на термални води [1].
Да се използват предимствата, които
съхранената околна среда и връзката
между специфичните природни туристически ресурси и качеството на предлаганата SPA услуга в трансграничния район
предоставят;
Да се разработят комбинирани туристически продукти, които съчетават услуги
от геомедицинския туризъм и SPA практиките;
Да се спазват изискванията по отношение на професионална компетентност
на персонала и да се повишават техните
умения;
Да се оценят предимствата от въвеждане и поддържане на стандартизацията по отношение на здравен риск и система за управление на качеството в сектора [3].

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛНЕОЛОГИЧНИЯ И SPA ТУРИЗМА В …

Фиг. 2. Идеен модел за устойчиво развитие на медикал SPA и SPA туризъм в трансграничния район
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Изводи
-

-

-

Доброто географско разположение и
SPA оборудване в туристическите
обекти не са достатъчни условия за успешно развитие на сектора.
Съществуват медикобиологични и медикосоциални предпоставки за развитие
на специализиран туристически продукт
в трансграничен район. Налице е нереализиран туристически потенциал. Туристическата ни политика в тази област се
нуждае от еко-дружелюбни концепции и
продукти, включително еко SPA с представяне на типични етно традиционни
техники за даден географски райони и
разработване на Wellment туристически
услуги [6], промотиране на геомедицински туризъм, към който е налице сериозен интерес от страна на професионалистите в областта на общественото
здраве (професионални сдружения по
геомедицина, SPA и forest medicine
tourism).
Въвеждане на система за управление на
качеството за предлаганите SPA услуги,
чието отсъствие се изтъква като сериозен недостатък [3, 8].
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BACKGROUND FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT BALNEOLOGICAL AND SPA
TOURISM IN BORDER REGION BULGARIA – SERBIA
Krasimira Staneva1, Emil Marinov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Sofia University "St. Kl. Ohridski", Sofia, Bulgaria
Abstract
Aim of the study is to assess the conditions for sustainable management of spa and SPA tourism in Bulgaria-Serbia
border area.
Methods of study: hydrogeological and environmental assessment of the area (audited are 10 mineral springs and
tourist facilities). HSE audit of the sites and survey related to personnel management.
Results Made a detailed study of the conditions for sustainable spa and SPA tourism in the area. Estimate’s tourism
network, infrastructure and natural resources. Developed concept of sustainable development tourism in which key elements are individual management approaches in management plans for SPA tourism centers, implementing and maintaining standardization in terms of health risk management system of quality in the sector, management of mineral waters and
natural resources, maintaining good tourist information system and adequate management of staff competence.
Conclusions It is understood the practical benefit of introducing environmental audit as a financial tool for successful
management of Medi SPA tourism. It ignores the HSE and QMS as a successful approach to management of tourist
services. The introduction of environmental factors in the systematic approach in organizing Medi SPA and SPA tourism
in Bulgaria is prerequisite for its sustainable management.
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ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА РАЙОНА БЕЛЧИН-БЕЛЧИН БАНЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА УЕЛНЕС И СПА ТУРИЗЪМ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Красимира Станева, Елена Цветкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Разширяването на туристическия пазар и нарастващите очаквания на потребителите изискват анализ на съществуващите природни условия и условия за развитието на подходящ пакет, който съдържа три основни елемента: натурална минерална вода, уникалната природна среда, сертифицирани СПА центрове.
В проучването са оценени Уелнесът и СПА потенциал на Белчин и областта Белчин баня. Анализирани са
геохимични, микробиологични и физиологични характеристики и условия на Белчин и условията за СПА хотели.
Получените резултати са свързани с оценка на всички основни характеристики на статута на областта. Анализът
позволява да се направят някои изводи – има добре развит пакет със SPA услуги главно в Medical SPA зоната.
Специализираният маркетинг на продуктите е насочен към широк кръг от клиенти и трябва да бъде предмет на
SPA мениджъри.
Фокусът на програмата за управление, трябва да се свържете с новите уелнес и СПА визия и портфолио на
Белчин и областта Белчин баня.
Ключови думи: уелнес и СПА туризъм, Белчин баня, минерални извори, мениджмънт оценка.
Key words: Wellness and Spa tourism, Belchin region, management assessment, mineral springs, system approach
of management.
JEL: Q5.

на минералния извор в смисъл хидрогеохимически, микробиологични показатели, дебит, ресурси, физиологично въздействие на минералните води и пригодността на водите за лечебнопрофилактични цели. Тези анализи могат да се
разглеждат като основна предпоставка за реаранжиране на туристическия уелнес сектор.

Увод
Разширяването на туристическия пазар и
нарастващите очаквания на потребителите налагат анализ на съществуващите природни предпоставки и условия за развитие на адекватен туристически пакет, който да съдържа три основни
елемента: естествени минерални води, уникална
природна среда, сертифицирани СПА центрове.
Правейки оценка на съществуващите природни
ресурси е необходимо да се оцени състоянието

Дизайн на изследването
Цел на проведеното проучване е да се
оцени потенциала на с. Белчин и Белчин баня за
развитие на уелнес и СПА туризъм (фиг. 1).

Фиг. 1. Местоположение на проучвания район

Методика на изследването – представлява комплексна оценка на потенциала за развитие на района като водеща СПА дестинация на
база анализ на следните показатели:
Оценка на хидрогеохимичните и микробиологичните показатели на минералните води от района;
Анализ и оценка на мнението на клиенти
за предимствата на спа центрове, които

-
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използват минерални води за своята
дейност;
Оценка на мениджърския подход в спа
хотели от страната, което включва анкетно проучване на 8 хотела, разположени в различни по своята екологична
характеристика райони. Изследователската мрежа насочва вниманието ни към

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА РАЙОНА БЕЛЧИН-БЕЛЧИН БАНЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЕЛНЕС И …

-

два различни по своята екологична характеристика географски райони. Обектите са разпределени в две проучвателни групи (ПГ):
ПГ1 – четири хотела, разположени в
урбанизирана територия – София,
Варна, Бургас, Пловдив;
ПГ2 – четири в планински курорти с
добра екологична среда с естествени
минерални води
Оценка на приложимостта на водите за
нуждите на Медикал СПА и оценка на
потенциала на района Белчин- Белчин
баня за развитие на уелнес и СПА туризъм.

За постигане на достоверни резултати, категоризацията на проучените хотели е еднаква, а
самото проучване е проведено двукратно в един
и същи туристически сезон за периода 2010–
2011 г. Приема се, че така ще се постигне максимална обективност при оценяването на влиянието на параметрите на околната среда върху качеството на предлаганите СПА туристическите
пакети.
В проучването са взели участие общо 12 хотела (от тях 8 хотела от страната, разпределени
в две проучвателни групи и 4 хотела, включени в
контролна група), техните мениджъри (24, 30 клиенти и 8 представители на професионалните
СПА сдружения (табл. 1).

Таблица 1. Разпределение и общ геопрофил на проучените хотели и целевите групи

местоположение

мениджър хотел

СПА мениджъри

клиенти

ПГ 1 урбанизирана зона
4 хотела в
София, Бургас,
Пловдив, Русе

4

4

10

ПГ 2 чиста околна
среда – 4 планинска
зона Банско, Боровец,
Велинград, Рибарица

4

4

10

КГ – 4 обекта в Австрия

4

4

10

Колектор на минералната вода от находище
“Белчински бани” са скалите, които изграждат
подложката на терциера в Палакарията и масива
на Плана планина – плански гранити и гранодиорити, залягащи на дълбочина 300 м под неогенския пълнеж на Палакарийския ров.
За нуждите на водочерпенето са прокарани
два сондажа -каптаж тип шахтов кладенец и сондаж № 1ХГ. Сондаж № 1ХГ се намира в централната част на Самоковското поле, на десния бряг
на р. Палакария като отстои на 2,5 км североизточно от с. Белчин и на 14 км от гр. Самоков. Той
е изграден през 1964 г. на кота терен +900,47 м,
с дълбочина 418,7 м. Първоначалният напор на
минералната вода при разкриването й със сондажа е бил на 12 м над терена (на кота 912,47 м).

Лимитиращ фактор на проучването
Обобщените резултати от блиц анкета с
постоянни клиенти на СПА центровете, свързана
с предварителна оценка на влиянието на околната среда върху качеството на СПА услугите
имат субективен характер и се определят от основната цел на пътуването на клиентите.
Резултати от проучването
Оценка на хидрогеохимичните показатели на
минерален извор 1ХГ с. Белчин
Данни за находището
Минералните води в района на с. Белчин са
формирани в скали от Палакарийския ров, който
е изграден от габропироксенити, габро и габродиорити диорити и кварцдиорити (К2), кварцмонцодиорити (К2), гранодиорити (К2) и левкогранити (К2), двуслюдени мигматитови гнайси, мигматити и мигматизирани амфиболити (РzС).
Палакарийският ров е запълнен с неогенски
седименти от Палакарийската група - дребно до
среднозърнести пясъци, конгломерати, пясъци,
пясъчници и финнозьрнести глинести пясъци,прослоени от глини, пясъци и редки прослойки от чакъли.
Минералната вода е с атмосферно-инфилтрационно подхранване.
Зоната на подхранване се намира далече от
дренажната зона, по билото и склоновете на
Плана планина.

Хидрогеохимически данни за находището
Минералните води се отличават с:
Минерализация 300,551 mg/l;
Въглероден диоксид 0,0 mg/l;
Сух остатък при 1800С: 0,282 g/l Сероводород 0,68 mg/l;
Сух остатък при 2600С: 0,259 g/l;
Електропроводимост 397 μS/cm;
Дебит 10,3 l/s;
pH 9,39;
Температура 36,0 оС;
Органолептични показатели: Водата е
бистра, безцветна, без мирис и утайка.
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-

Талица 2. Хидрохимически данни за находището

Аниони, mg/l mmol/l eq%
Катиони, mg/l mmol/l eq%
F 5,0 0,263 6,48 NH4 0,0 0,000 0,00
Cl 8,7 0,245 6,03 Li 0,02 0,000 0,00
Br -- -- -- Na 75,1 3,933 96,85
J -- -- -- K 0,47 0,012 0,30
SO4 91,4 0,951 46,83 Ca 2,3 0,058 2,86
CO3 30,0 0,500 24,62 Mg 0,00 0,000 0,00
HCO3 36,6 0,600 14,77 Fe 0,03 0,000 0,00
HSiO3 3,9 0,051 1,26 Mn 0,0002 0,000 0,00
HS -- -- -NO3 0,0 0,000 0,00
NO2 0,00 0,000 0,00
HPO4 - -H2SiO3 47,1 mg/l
Таблица 3. Съдържание на микрокомпоненти в минералната вода

-

Данни за наличие на микрокомпоненти (mg/l)
в минералната вода
Арсен < 0,001; Олово < 0,003; Цианиди < 0,01
Антимон < 0,001; Селен < 0,001
Кадмий < 0,0004; Живак < 0,0001
Хром < 0,005; Манган < 0,0002
Мед < 0,005; Барий < 0,0002
Никел < 0,002; Бор < 0,05
Данни за радиологичните показатели
Обща α- активност < 0,02 Bq/l Тритий < 2 Bq/l
Обща β - активност < 0,02 Bq/l
Естествен уран < 0,01 mg/l
Радий 226 < 30 mBq/l Радон 222 42±4 Bq/l
Данни за микробиологичните показатели
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 20±20 оC за 72 ч. < 20 КОЕ/cm3;
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37±10 оC за 24 ч. < 5 КОЕ/cm3;
Ешерихия коли при 440±0,50 оC 0/250 cm3;
Ентерококи
(фекални
стрептококи)
0/250 cm3;
Сулфитредуциращи клостридии 0/50 cm3;
Псеудомонас аеругиноза 0/250 cm3;
Колиформи при 370C 0/250 cm3.

-

Питейна профилактика и балнеолечение. Положително се повлияват следните заболявания: бъбречно-урологични
(бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, нефропатии, състояния
след литотрипсия, следоперативни състояния и др.), жлъчно-чернодробни
(жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити,
хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.), стомашно-чревни (хронични
гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни
състояния и др.), обменно-ендокринни
(затлъстяване, подагра, диабет), хронични професионални интоксикациипри лица експонирани на вредни вещества: олово, радионуклиди, токсични вещества от фармацевтичната промишленост и т.н.;
Външно балнеолечение и балнеопрофилактика - оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на
опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия)
ставни заболявания - артрозоартрити,
коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.), на периферната нервна система (дископатии,
радикулити, плексити и др.), на вътрешните органи (на гастроинтестиналния
тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др., на
пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити с или без калкулоза, цистити, уретрити и др.), ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и
др.);
Инхалаторно балнеолечение- оказва
благоприятно въздействие при хронични
неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.

Резултати от проучването на мениджърското
мнение
Обобщените резултати относно влиянието
на чиста околна среда върху добра СПА практика са разпределени както следва: едва 38 % от
анкетираните оценяват положителното въздействие на чиста околна среда върху развитието на
туристическия поток. Но 47 % от мениджърите не
биха отделили специално време за разработване на екологични инструменти за повишаване на продаваемостта на СПА дестинацията.
Данните от проучването в контролната
група на мениджърите са следните: положително влияние на околната среда – 100 %, задължителен екоодит 100 % ( нормативно е предопределен), включват всички еко елементи за повишаване на продаваемостта на туристическите
дестинации 100 % (табл. 4).

Оценка на балнеологичните показатели на минералните води
Данни за балнеологичните качества на
минералните води
Основното въздействие на минералните
води се свързва с наличието на флуорид и специфичния химически комплекс, който оказва благоприятен терапевтичен ефект върху човешкото
здраве.
В зависимост от приложението на минералните
води, могат да се отделят следните групи въздействие:
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наличието на добре структурирана хотелска
база, подходяща инфраструктура и близост на
обекта до гр. Самоков са сериозна предпоставка
за развитие на нов тип туристическа услуга- уелнес и СПА туризъм (фиг. 2 и 3).

Таблица 4. Резултати от проучването на хотелите
относно приложение на екологични критерии в
управлението (мениджърски контингент)

Проучвана
група
ПГ1 урбанизирани
ПГ2- планински
КГ

Урбанизирана
среда

Добра
екосреда

Използване на
естествени ресурси в
СПА

Да

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Обобщени резултати от проучването сред
професионалните сдружения
Анкетираните участници в проучването подкрепят развитието на СПА туризма в чисти екологични райони – 73 %, въвеждането на еко одит
в хотелите – 42 % го подкрепят, би ли могло да
се ползва екохарактеристиките за успешни бизнес решения в сектора – 35 % дават положителен отговор.

Фиг. 2 Белчински минерални бани в курортен комплекс
Белчин бани

Резултати от проучването на клиенти на хотелите
Обобщени данни от клиентското мнение
Интервюираните клиенти от ПГ1 100 % биха
се възползвали от СПА услуги в чиста природна
среда, според тях е абсолютно необходим еко
одит на СПА центъра, а според тях качеството на
околната среда е ниско (92 %).
За ПГ 2 – 98 % дадоха положителна оценка
на качеството на околната среда и оцениха положително влиянието и върху качеството на СПА
услугите в избрания хотел. От анкетираните
100 % дадоха положителен отговор за връзката
между туристическа локация и добри еко характеристики, което повлиява върху общата оценка
на предлаганите туристически услуги и ги правят
атрактивни за семеен СПА туризъм.
Резултатите за контролната група КГ показват категорично изразено предпочитание за СПА
хотел в екологично чист район (100 %), използване на минералните ресурси, оценяват положителния ефект от ежегодния еко одит на хотелите.
Избраните локации са атрактивни не само за бизнес пътувания, но и за семеен туризъм.

Фиг. 3 СПА хотел в Белчин бани

Комплексна оценка на туристическия потенциал и перспективи за развитие на уелнес и
СПА туризма в района на с. Белчин
Обобщавайки получените резултати от проучването, би могло да се отбележи, че съчетанието между подходящо географско местоположение на с. Белчин и близостта му с други курорти,
които вече са разпознаваеми от туроператорите
като успешни дестинации очертават благоприятна среда за развитие на уелнес и СПА сектора
в района. Водещите тенденции в този сектор са:
Използване на естествени минерални
води за уелнес и СПА процедури. Очевидно този неизчерпаем ресурс за уелнес и СПА практики е оценен още в древността от Plinii [6] и непрекъснато развиващ се в съвременни условия [5];
Реанранжиране на туристическото предлагане. Като допълнителна благоприятна предпоставка за развитието се оценява разработената Медикал СПА и
балнеоложка инфраструктура в района.
Отправен елемент при реаранжирането
на туристическия сектор в района би
следвало да бъде изготвяне на специа-

Оценка на състоянието на СПА базите в района на с. Белчин
От направения преглед на хидрогеохимичините и баленоложките показатели на минералните води от находището се очертава основното
им приложение- балеоложкото, което е и традиционно за района. Но актуалните туристически
пакети са насочено към провокиране на специфичен сектор от пазара, който е свързан с предлагане на СПА услуги, насочени към здрави хорас високо развита уелнес култура. В тази връзка
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лизирани уелнес и СПА пакети, насочени към здравите потребители, които
да се развиват и успоредно да присъстват в традиционните форми, наложени
на балнеоложкия туристически пазар.
Допълнително основание за това е и набиращата все повече съмишленици у
нас СПА култура, която се разглежда
като индикатор за оценка на качеството
на живот. Добър пример за СПА управленски решения в бранша е признанието
за най-добър СПА хотел на 2012, което
спечели туристически обект, ситуиран в
Белчин (фиг. 3);
Разработване на иновативни туристически услуги. Възможностите на топлите
минерални води за по-добра обмяна на
веществата в организма са използвани
от Хипократ [4]. След подходящо темпериране, водите от находището са добро
средство за уелнес и антистрес процедури. Основната идея за развитие на района би следвало да се свързва с разширяване на предлаганите туристически
уелнес продукти в съчетание със специфични форми на туризъм като геомедицински туризъм, геотуризъм и културно
исторически туризъм. Туристическите
пакети е необходимо да се представят
панелно, като основният акцент да е
уелнес възможностите на района. Така
те ще тангират до по-широк кръг клиенти
и ще се създаде възможност за мобилност на услугите;
Системен подход при организиране на
СПА туризма. Ако разгледаме влиянието на факторите на околната среда
върху туристическата система [1, 2], се
очертава ясната връзка между специфичните природни туристически ресурси и качеството на предлаганата СПА
услуга. Въвеждането на екологичните
фактори в системния подход при организирането на СПА туризма в района на с.
Белчин е не само необходимост, но и
добро мениджърско решение при организиране на СПА услугите. Качествената оценка на основни екологични характеристики, които имат пряка връзка с
развитието на СПА дейностите в даден
географски район да се включи като
ключова информация в туристическата
реклама, което в по-дългосрочен план
ще се отрази на финансовия профил на
туристическия център, предлагащ услугата. Пълноценното усвояване на минералните води в съчетание с качествена
околна среда се оценяват като реализуем подход за развитие на туристическия сектор с положителни резултати в
дългосрочен период. Социално-демографската характеристика на района

предполага мотивираност в населението и ангажираност на община Самоков
при реализиране на програмата и за развитие. От икономическия анализ на общината става ясно, че туристическият
сектор е на второ място по развитие и
допринася за растежа на услугите, които
са профилоопределящи за района [2]. В
международен аспект услугите в областта на медикал СПА бележат ръст за
периода 2002–2012 год. [9, 10]. Докато
данните за тези услуги в България не са
съпоставими дори със съседни на нас
райони [11].
Изводи
Анализът на моментното състояние на района и оценката на неговия туристически потенциал, позволяват да се направят следните изводи:
Недостатъчно е оценен потенциала на
естествените природни ресурси- хипотонични минерални води, добра екологична характеристика, съхранена природа и развит балнеоложки туристически пакет, който е обликоопределящ
за района [9, 10, 11];
Наличие на сериозно развит туристически пакет – балнео услуги (съществуващ профилакториум – фиг. 2 и 3);
Отсъствие на специализирани маркетингови продукти, насочени към здравия
клиент;
Липса на адекватна уелнес и СПА туристическа визия за района на с. Белчин и
Белчин баня;
Необходимост от преаранжиране на
портфолиото на предлаганата СПА дестинация, влагайки детайлна информация за качествената характеристика на
околната среда за района.
Необходимост от разработване на иновативни туристически услуги, свързани с
възможностите на района.
Заключение
Уелнес и медикал СПА услугите са допълващи се елементи от туристически модел за развитие на района на с. Белчин и Белчин баня. За
успешното прилагане на този модел е необходимо оценката за качеството на промотираните
услуги да се насочи към две направления- мениджърско и обратна връзка с клиентите. Наличието на такава информация е безспорна, но тя се
представя без обединяващата връзка между
двете оценки: данни за продаваемост на услугите и обратна връзка с клиентите. Очертава се
необходимост от изработване на специализирано портфолио, което да представи в достатъчен обем и завъшеност рекламираните уелнес,
Медикал СПА и СПА услуги. Във възможностите
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на всеки мениджърски екип е да разработи подходящи варианти за представяне, в които акцент
да бъде специфична информация за нивото на
отговорност на персонала към клиентите. Индивидуалните бизнес намерения би било удачно да
се коментират в контекста на плана за управление на община Самоков, което да провокира
добра колаборация с административното ръководство, чиято цел е подобряване качеството на
живот на населението и повишаване на жизнения стандарт в района на проучването [3, 7, 8].
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AN EVALUATION OF THE POTENTIAL OF BELCHIN AND BELCHIN BANJA REGION
FOR DEVELOPMENT OF WELLNESS AND SPA TOURISM – POSSIBILITIES AND
PERSPECTIVES
Krasimira Staneva, Elena Tsvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The expansion of the tourism market and rising consumer expectations require analysis of existing natural conditions
and conditions for the development of an adequate package, which contains three main elements: natural mineral water,
unique natural environment certified SPA centres.
A wellness and SPA potential of Belchin and Belchin banja region were estimated in the study. Some geochemical,
microbiological and physiological characteristics of mineral well Belchin and Spa hotels conditions were analyzed. The
obtained results related to assessment of all main characteristics of the region status. The analysis allowed to make some
conclusions –there were good developed SPA services package mainly in Medical SPA area. Special marketing products
targeted to wide range of clients has to be scope of SPA managers.
The focus of management program has to connect with very new wellness and SPA vision portfolio of Belchin and
Belchin banja region.
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ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – ПОДХОДИ И ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Янка Казакова-Матева, Мария Пенева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В последните години интересът към анализа и оценката на екосистемни услуги е изключително силен. Европейската стратегия за биоразнообразието до 2020г. възлага на страните-членки да оценят икономическата стойност на ползите от екосистемни услуги на тяхна територия и да организират интегрирането й в системите за отчитане и докладване на европейско и национално ниво. Обхватът на екосистемните услуги е изключително широк и
разнообразен: опазване на биологично разнообразие, предоставяне на запаси от вода, намаляване на ефекти от
природни бедствия, увеличаване на капацитета за справяне с климатичните промени, опазване на генетични ресурси и т.н. Това усложнява определянето на икономическата им стойност и дълго време тя е подценявана. Икономическата оценка в повечето случаи се основава на финансовата стойност и пропуска социалните и екологичните ползи, за които няма официален пазар и не съществува ценообразуване. В икономиката разпределението на
ограничените ресурси зависи от оценката за степента на тяхната оскъдност. От тази гледна точка стойността на
екосистемните услуги изисква прилагане на подходи, които отчитат и непазарни ползи и блага и отразяват готовността на обществото да заплати за тях. Най-широко използвана е концепцията за общата икономическа стойност,
формирана от сумата от настоящите и бъдещите потоци, които природния ресурс създава и може да създава.
Целта на доклада е да се направи критичен преглед на различните подходи за оценка на екосистемни услуги, като
се представи и практическата им реализация на примера на Русенски Лом, България. Разработването и прилагането на адекватни подходи за остойностяване на екосистемните услуги и биоразнообразието е предпоставка за
създаването на пазар на тези блага, както и за адекватно наблюдение и отчитане на състоянието им.
Ключови думи: екосистемни услуги, обща икономическа стойност.
Key words: ecosystem services, total economic value.
JEL: D61, D62, H41.

да бъдат използвани при разработване на политики и вземане на решения, касаещи природните
ресурси.
В тази връзка в Европейската стратегия за
биоразнообразието до 2020 г. е възложено на
страните-членки да оценят икономическата стойност на ползите от екосистемни услуги на тяхна
територия и да организират интегрирането й в
системите за отчитане и докладване на европейско и национално ниво. Икономическата
оценка трябва да е предшествана от картографиране и оценка на състоянието на екосистемите,
намиращи се в съответните страни, поставения
срок за което е края на 2014 г. (Цел 2, дейност 5).
В България все още понятието за екосистемни услуги, дискусиите за картографирането,
оценка на състоянието, остойностяване и разработването на схеми за плащането им, прилагане
на иновативни финансови инструменти и схеми,
които да компенсират доставчиците на тези услуги са ограничени. Необходими са изследвания
и практическа реализация за да се отговори
както на изискванията и приложението на политиките, така и за решаване проблемите на устойчивото развитие на местно, регионално и национално равнище.
Целта на доклада е да се направи критичен
преглед на различните подходи за оценка на екосистемни услуги, като се представи и практическата им реализация на примера на Природен
парк (ПП) „Русенски Лом“, България.

Увод
В последните години интересът към анализа и оценката на екосистемни услуги е изключително силен. Най-често те са описвани като директните и индиректните блага, които екосистемите генерират за благосъстоянието на обществото. Безспорно и изключително е значението на
връзката между околна среда и природни ресурси от една страна и съществуването и просперитетът на съвременното общество от друга.
Но тази връзка дълго време не е разглеждана и
оценявана, тъй като ползите от икономическа
гледна точка са определяни само на база на директно придобитите ресурси и доходите от туризъм, което е ограничено и непълно. Традиционния икономически анализ се основава на финансовата стойност и пропуска социалните и екологичните ползи, за които няма официален пазар,
не съществува ценообразуване и реално не е
възможно да се определи парична стойност за
тях и да се заплати. Екосистемните услуги рядко
могат да бъдат представени количествено и поради тази причина съществува риск от тяхното
подценяване, т.е. не се осигурява ефективно разпределение на ограничените ресурси с оглед на
постигане на максимална обща полза за обществото. Поради тази причина се разработват механизми и методи за остойностяване и на непазарните блага. Разработват се различни концепции
и насоки за приложение на тези концепции, които
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разпределението на ограничените ресурси зависи от оценката за степента на тяхната оскъдност. Икономиксът е наука за избора, при който
всяко решение е предхождано от оценка и сравнение на стойностите на отделните алтернативи.
Но пазарите към момента, предоставят изключително малко информация за стойността и то на
ограничен кръг от екосистемни услуги (процеси и
компоненти), така че те да бъдат остойностени и
включени в цената и разходите за придобиване
на стоки и услуги. Това е свързано със структурни ограничения върху способността на пазарите да осигурят всеобхватна картина за екологичните стойности и то по начин позволяващ
включването им в процеса на взимане на решение. От тази гледна точка стойността на екосистемните услуги изисква прилагане на подходи,
които отчитат и непазарни ползи и блага и отразяват готовността на обществото да заплати за
тях. Екосистемните услуги могат да бъдат определени още и като лихва или дивиденти, получени от природните активи – наличните природни
запаси и ресурси. Непрекъснатото изхабяване и
разрушаване на природния капитал предизвика
интерес и провокира дебати за капацитета на
икономическата система да компенсира тези загуби със създаден от човечеството капитал,
както и да изпълни основното условие за устойчиво развитие, а именно за запазване на благосъстоянието за всяко едно от следващите поколения на поне същото равнище. Общоприето е,
че тази норма на заменяемост е ограничена и е
въпрос на емпирични доказателства за необходимостта от съществуването на определено критично количество природен капитал.
От казаното до тук е видно, че зад оценката
на екосистемните услуги стои разкриване на комплексността от социално-икономически взаимовръзки, ясно дефинирайки как решенията на индивида повлияват стойността на екосистемната услуга и определянето на тази промяна като конкретна стойност в измерими единици (най-често
парични). Това ще позволи включването на тази
стойност в процеса на вземане на решения за обществото като цяло.
Съществуват различни теории за стойността, което налага оценката на стойността:
1) да е съобразена със съществуващите алтернативни, често противоречащи си парадигми за
стойността; 2) да е изрично посочено коя парадигма е в основата й и при какви допускания е
направена. Прегледът на литературата дава възможност да бъдат разграничени две основи парадигми за стойността и оценката (фигура 1): биофизични подходи и 2) подходи на основата на
предпочитанията, използвани основно в икономиката.

Екосистемни услуги
В научната литература е общоприето да се
използва наименованието екосистемни услуги за
представяне на всички продукти и услуги, които
околната среда и природните ресурси осигуряват
на човечеството. Някои от тях са добре известни,
като храна, суровини, горива, природни и културни забележителности за почивка и отдих. Но
голяма част от тях остават скрити и са не толкова
известни, респективно оценявани – борба с климатичните промени, пречистване на въздуха и
водата, защита от наводнения, почвообразуване, хранителен кръговрат и т.н. Обхватът на
екосистемните услуги е изключително широк и
разнообразен. Ето защо съществуват и са разработени различни класификации, както на научноизследователски, така и на неправителствени
организации. Най-широко използвана е класификацията, представена в доклада „Оценка на екосистемите за хилядолетието“ (Millennium Ecosystems Assessment), разработен в рамките на четири години от екип с над хиляда експерти от цял
свят. В споменатия доклад екосистемните услуги
са определени като:
1) Материални: храна, вода, суровини, генетични ресурси, медицински растения, билки, арт
и художествени продукти.
2) Регулиращи – отразяват способността на
екосистемите да регулират важни естествени
природни процеси, като: чистота на въздуха, климатични промени, борба и превенция срещу природни бедствия, качество и количество на водите
(пречистване), преработка на отпадъци, предпазване от ерозия, поддържане на почвеното
плодородие, опрашване, контрол на биологичните процеси.
3) Поддържащи – услуги, които допринасят
за осигуряване на условия за протичане на
всички естествени процеси и осигуряване на
среда за фотосинтеза, почвообразуване, генетично разнообразие и други.
4) Културни, към които отнасяме всички нематериални ползи от екосистемите: културна, естетична и развлекателна стойност на пейзажа,
места за почивка и отдих, духовни и религиозни
ценности.
Икономическа оценка на екосистемни услуги
Икономическата оценка в повечето случаи
се основава на финансовата стойност (определяне стойността на земята, ресурсите, физическите продукти) и пропуска социалните и екологичните ползи, за които няма официален пазар и
не съществува ценообразуване. В икономиката
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Източник: адаптирано по Унай Паскуал и др.
Фиг. 1. Подходи за оценка на природни стойности

Биофизичната оценка се извършва на основата на „разходите за производство“, които измерват стойността на вложените разходи, физически (от гледна точка на труд, необходима земя,
енергия материали), за производството на даден
продукт или услуга. За екосистемните услуги
това означава да бъдат разгледани и включени
всички разходи за поддръжката на определено
екологично състояние.
За разлика от тях методите на предпочитанието, в основата си имат моделите, които
описват човешкото поведение и допускането, че
стойността е резултат от субективното проявление на предпочитания на индивидите. Съгласно
тази група методи, екосистемните стойности са
съизмерими в парични единици, както помежду
си така и спрямо произведените от човека продукти, услуги и финансовите такива. В резултат
на това паричната мярка позволява установяване на размяна, включваща алтернативната
употреба на екосистемните услуги. Така се въвежда концепцията за Общата икономическа
стойност (total economic value (TEV)). Тя представлява сумата от настоящите и бъдещите потоци, които природния ресурс създава и може да
създава (като бъдещите стойности се осъвременяват с подходящата техника за дисконтиране).
За осъществяването на оценката се прилагат няколко подхода, всеки от които включва няколко
метода (посочени на фигура 1), със съответните
им предимства и недостатъци, които не са предмет на настоящата разработка и ще бъдат разгледани ограничено.

1. Подход на пазарните цени, при които се
търси пазарна оценка за стойността на съответния продукт/услуга от страна на потребители (за
ползване на конкретното благо – храна, вода,
разходка, гледка) и производители (оценка на
приноса за печалбите, реализирани от крайния
продукт и/или какви биха били загубите при ерозия на почвите и негативния ефект върху доходите, който в този случай се явява полза). Методите, приложими в рамките на този подход са:
метод на пазарната цена, производствени методи, хедонистична цена, метод на пътните разходи (разходите, които хората правят за пътуване, настаняване, храна, оборудване, време и
др. с оглед ползването на екосистемните услуги
за отдих и т.н.).
2. Подход на косвените оценки – измерване
на готовността на хората да платят за определен
продукт/услуга или разходите, които са готови да
осъществят за предотвратяване на неблагоприятни последици или ефекти от използването на
дадени продукт/услуга (превенция, смекчаващи
или алтернативни разходи). Методите за косвена
оценка включват: оценка на разходите за предотвратяване на щети, оценка на разходите за възстановяване и оценка на разходите за замяна.
3. Подход на проучванията, в които се разкрива склонността на потребителите да платят
за екосистемните услуги чрез готовността им да
платят или да направят компромис между различни алтернативи (чрез анкети и допитвания да
се плати за определено благо, което не съществува в момента на пазара и/или експертни
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оценки). Прилагат се методите на условната
оценка и на условния избор.

осигурявани от горите, пасищата, ливадите и биоразнообразието в природния парк и които хората (както местните така и цялото общество)
оползотворяват.
Както се вижда от таблицата, за изчисленията на различните екосистемни услуги са ползвани различни методи като преобладаващ е метода на пазарните стойности. Остойностяването
на ползването на екосистемните услуги в ПП „Русенски Лом“ „отчита предимно директното ползване и в по-малка степен непрякото ползване“
(Тодорова). Екипът на WWF препоръчва оценка
на общата икономическа стойност на екосистемите за да могат да се интегрират и непреките
ползи от тях.
От направения литературен преглед и от
представената оценка е видно, че прилагането
на интегриран подход между представените два
(биофизични подходи и подходи на основата на
предпочитанията) със съответните им методи
към настоящия момент дава добри резултати с
оглед пълен обхват и адекватно остойностяване
на всички ползи. По този начин може да се обхване комплексния характер на екосистемните услуги: от храната, която ядем, чистата вода, която
пием, горивата до онези, които са резултат от
сложни процеси и взаимодействия, като почвообразуване, естествено разлагане на отпадъци, защита от бедствия, или поддържането на стабилен климат на планетата.

ПП Русенски Лом – оценка на екосистемните
услуги
Природен парк (ПП) „Русенски Лом“ е първият район в България, в който се извършва целева оценка на екосистемните услуги с оглед въвеждането на схеми за плащания в рамките на
няколко проекта на WWF Дунавско-Карпатска
Програма в България. В периода 2006 – 2007 г.
усилията са насочени към оценка на услуги от
тревните екосистеми. През 2012 г. е извършена
оценка на въглеродния запас в ПП „Русенски
Лом“ и е разработена схема за плащания за екосистемните услуги. Схемата се прилага от 2013 г.
Територията, обхващаща ПП „Русенски
Лом“ представлява естествен комплекс с екологична, историческа и културна стойност с обща
площ 3 408 ха. Тя попада изцяло в обхвата на защитени зони „Ломовете“ по Натура 2000
(BG0002025 по Директивата за птиците и
BG0000608 по Директивата за местообитанията),
чиято площ е приблизително десет пъти по-голяма.
ПП „Русенски Лом“ се характеризира предимно със сухоземни екосистеми – гори, пасища
и ливади. Сладководните екосистеми заемат
само 2 % от общата площ на парка. Горите са
представени от 27 вида и заемат 2808 ха (82,4 %
от територията на парка). Пасищата и ливадите
са втората по значимост екосистема, макар и със
сравнително по-малка площ – 600 ха (17,6 %).
Оценките на икономическите ползи от екосистемите (осигуряване на храна и фураж, регулиране на водните количества и качеството на
водите, защита от наводнения, задържане на
въглерод, развлекателна и образователна ценност, опрашване и др.), изчислени от WWF и външните им експерти, възлизат на 2 милиона евро
годишно (табл. 1). Това обхваща всички ползи,

Ограничения при оценката на екосистемни услуги
Основно препятствие е недостигът на данни
както по отношение на самите екосистеми – къде
са разположени, в какво състояние са към момента и какво е нивото на ползите при благоприятното им консервационно състояние, какво
може и трябва да се направи за да се достигне
то; така и по отношение на икономически и социални аспекти– брой туристи, период на пребиваване и др.

Таблица 1. Екосистемни услуги в ПП „Русенски Лом“, годишна стойност на ползите и методи на оценка

Екосистемни услуги, съгласно Общата международна класификация
Годишна
Тип
Подтип
Група
Описание
стойност
в евро
Физически и интелектуални взаимоФизически и
Културни
действия с биоми,
опитни взаиЕкотуризъм
67 200
екосистеми, ландмодействия
шафти и акватории

Регулиращи
и поддържащи

Регулиране на водните течения

Водни течения

Защита от наводнения

Поддържане на физичните, химичните,
биологичните условия

Условия във
водите

Пречистване на
водите
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7 500

15 340

Методи на оценка на
ползите и източници
на информация
Метод на пазарни
стойности на база интервюта с местни
предприемачи, общини и др.
Метод на избягване
на разходите на база
пилотно възстановяване
Метод на пазарни
стойности на база
средна цена в ЕС за
преработка на отпадни води за
отстраняване на азот
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Екосистемни услуги, съгласно Общата международна класификация
Годишна
Тип
Подтип
Група
Описание
стойност
в евро
Атмосферен
състав и регулиране на
климата

Материални

Храни

Биомаса

Материали

Биомаса

Задържане на
въглерод от горите и влажните ливади
Диви плодове
Дивеч
Дървесина и
дървен материал
Фураж (сено и
прясна слама)

2 321 570

250
230 000
80 000
66 000

Методи на оценка на
ползите и източници
на информация
Метод на пазарни
стойности и метод на
изчисляване на спестените емисии чрез
алтернативни разходи
Метод на пазарни
стойности на база пазарни цени към момента на оценката

Източник: Тодорова, М. 2013

Използваните източници на данни за посочените оценки са: Плана за управление на ПП
„Русенски Лом“, горскостопански планове на изпълнителна агенция по горите, горския регистър,
общински служби „Земеделие“. След като са събрани и обработени наличните данни от официалните източници и регистри, са идентифицирани
празноти, които са попълнени с провеждането на
интервюта и лични разговори.
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Заключение
Разработването и прилагането на адекватни подходи за остойностяване на екосистемните услуги и биоразнообразието е предпоставка
за създаването на пазар на тези блага, както и за
адекватно наблюдение и отчитане на състоянието им. Вземането на обосновани икономически
решения изисква провеждането и разработването на обосновани изследвания за остойностяване на екосистемните услуги, защото по този
начин се преодоляват: липсата на пазари за тези
продукти и услуги; несъвършените пазари и пазарните дефекти; оценка и осъзнаване на алтернативните възможности за оползотворяване на
биоразнообразието и продуктите и услугите от
екосистемите; несигурността по отношение на
търсене и предлагане на природни ресурси, особено в бъдеще; обоснованата оценка подпомага
налагането и подкрепата на рестриктивни, административни и оперативни разходи за финансиране на консервационни програми; да се подпомогне осчетоводяването на природните ресурси
и при прилагането на методи, като Нетна настояща стойност.
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ECOSYSTEM SERVICES VALUATION – APPROACHES AND APPLICATIONS FROM
BULGARIA
Yanka Kazakova-Mateva, Mariya Peneva
University of National and World Economy, Sofia
Abstract
Recently there is a constantly growing interest in ecosystem services analysis and valuation. The European Biodiversity Strategy 2020 requires from EU member-states to assess the economic value of ecosystems and to integrate them
into accounting and reporting systems. The range of ecosystem services is broad and highly varied, including biodiversity
conservation, fresh water supply, reduction of natural disasters, increasing the capacity to tackle climate changes, conservation of genetic resources, etc. Therefore determining their economic value is a complicated task which has been underestimated long time. The economic valuation in general is based on the financial values and misses the social and environmental benefits for which there is no official market and there is no pricing. But the economy distribution of scarce
resources is carried out according to the assessment of their scarcity for the society. Hence, the value of ecosystem
services and biodiversity requires application of approaches which take into consideration also non-market benefits and
goods, determined by the willingness of society to pay for conservation of natural resources. The concept of total economic
value of ecosystems is widely used and it is defined as the sum of the values of all service flows that natural capital
generates both now and in the future. The aim of the paper is critical review of the ecosystem services valuation approaches
and their practical implications in Bulgaria based on the case study Rusenski Lom, Bulgaria. The development and application of adequate approaches for ecosystem services and biodiversity valuation is a prerequisite for market creation for
these goods as well as for the monitoring and reporting of their condition.
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Резюме
В доклада се прави преглед на прилагането на някои инструменти на екологичната политика, като в частност
се проследява реформата в нейните фискални инструменти. Екологичните фискални/данъчни реформи бяха предприети най-напред в началото на 90-те години в северните страни, в повечето случаи като част от по-широки
данъчни програми да се намалят относително високите ставки на облагане на труда и да се стимулира заетостта.
Напоследък много страни в ЕС предприемат усилия за реформи в инструментите на екологичната политика. Някои
поуки от международния опит показват, че фискалната реформа в екологичната област се разглежда като част от
интегрирано прилагане в комбинация с други инструменти на екологичната политика. Екологичните данъци и такси
прилагани в пакет с други икономически инструменти като пазарни цени на ресурсите, субсидии, системи за управление на околната среда, включително и доброволни споразумения, позволяват те да намерят по-лесно приложение при по-малки социални и икономически неблагоприятни въздействия.
Ключови думи: екологична политика, екологична фискална реформа, екологични въздействия, икономически и социални въздействия.
Key words: environmental policy, environmental fiscal reform, environmental impacts, economic and social impacts.
JEL: Q00, Q3, Q4, Q5.

Увод

1. Инструменти на екологичната фискална реформа

Реформата в такива инструменти на екологичната политика като данъчно облагане, държавна подкрепа (субсидии) и търговия с разрешителни са от важно значение за постигане на
по-голяма хармонизация както в регулаторната
рамка, така и в останалите подходи в екологичната област между страните на Европейския
съюз (ЕС). Потребността от реформа напоследък все повече се свързва с постигането на целите в Стратегия „Европа 2020“, Европейската
енергийна директива, Рамковата директива за
водата, Директивата за облагане на тежкотоварния автомобилен транспорт и др. Организираният от Комисията на ЕС през 2014 г Зелен европейски семестър (ЗЕС) цели да установи доколко
макроикономическите политики са устойчиви, не
само икономически и социално, но и екологично.
Приоритетите в ЗЕС, които са ориентир за разработването на национални програми за реформи
в страните на ЕС включват:
облагане в по-голяма степен в полза на
растежа, чрез прехвърляне на данъчната тежест от труда към основа, свързана с потреблението, собствеността и
борбата със замърсяването;
увеличаване на ресурсната ефективност и намаляване на зависимостта на
ЕС от външни енергийни източници, което да бъде част от европейската стратегия за растеж, и насърчаване на ресурсната ефективност чрез подобряване на управлението на отпадъците и
водата, рециклиране и енергийна ефективност [1].

По-широкото разбиране на реформата като
ключова концепция на ЕС обхваща наред с фискалните инструменти (данъци, такси и глоби), ограничаването и премахването на държавната
поддръжка на дейности, увреждащи околната
среда, търговията с разрешителни за въглеродни емисии в рамките на европейската схема
за търговия с емисии (ЕСТЕ) и др. В рамките на
ЕС няма единна данъчна система за облагане на
замърсителите или система за заплащане на
ползваните природни ресурси. Въвеждането на
екологични данъци и такси остава да се разглежда като национален въпрос в контекста на
хармонизацията на европейското екологично законодателство. Дори въвеждането на ЕСТЕ с Директива 2003/87/ЕС, въз основа на системата „ограничи и търгувай“ (cap-and-trade system), която
временно забави налагането на данъка върху
въглерода/енергията, бе приложена само спрямо
големите източници на въглеродни емисии. Затова Директивата за облагане на енергията (Директива 2003/96/ЕС) и Директивата за облагане
на тежкотоварния автомобилен транспорт (Директива1999/62/ЕС) са опит да се запълнят пропуските на ЕСТЕ и да се превърнат в основа за
по-широка екологична реформа. Макар че този
подход на хармонизация може да намали риска
от подкопаване на конкурентоспособността, различията в икономическото и социално развитие
между отделните страни членки все още не позволяват да се въведат еднакви условия в прилагането на инструментите на екологичната политика. Търсенето на алтернативни пътища (чрез
пренасяне на чужд опит, поетапност, инвестиции
с европейски средства, електронизация и др.)
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могат да ускорят фискалната реформа в екологичната област.
Опитът в тази област на други европейски
страни би могъл да послужи за ориентир да се
създаде програма за реформи и у нас. Такъв пример може да бъде екологичната данъчна реформа в Чешката република, осъществена на
три етапа за периода 2007–2017 г. През първия
етап Министерство на околната среда въведе
Директива 2003/96/ЕС за облагане на енергийни
продукти и електроенергия, която включва нови
данъци върху природния газ (1,1 евро за МWh),
за твърдите горива (3 евро за GJ) и за електричество (1 евро за MWh) с допълнения към съществуващите такси за суровия петрол и горивата.
Изключение беше направено за природния газ за
отопление на домакинствата, местното топлоснабдяване, електрическата и топлинна енергия
от възобновяеми източници, метан и въглеродни
горивни клетки. Втората фаза (2010–2013 г.)
включва въвеждане на нова система от такси за
замърсяването на въздуха, .докато през третата
фаза се предлага пакет от мерки за засилване на
данъчните постъпления, сред които въглероден
данък върху петролните продукти, твърдите горива и природния газ, с изключение горивата за
земеделските производители и отоплението на
домакинствата с природен газ. Въглеродният данък в размер на 15 евро за тон въглероден диоксид ще влезе в сила след промените в Директива
2003/96/ЕС. за облагане на енергията/въглерода
[2].
Според Закона за опазване на околната
среда у нас постъпленията от такси респ. данъци
за замърсяване на околната среда в границите
на допустимите норми се разпределят между общините и Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС)
в съотношение 40:60. По данни на МОСВ постъпления от типични екологични данъци за замърсяване на въздуха например за 2014–2016 г. не се
очакват (таб. 1). Това означава, че този инструмент е все още с неизползван потенциал. За
фирми и физически лица, замърсяващи околната
среда над допустимите норми, съгласно Законът
за опазване на околната среда, е предвидено да
заплащат санкции и глоби, постъпленията от които се разпределят между ПУДООС и общинските фондове в съотношение 70:30.
Екологичната фискална реформа на ЕС
предвижда тежестта от преките данъци (в частност данъка върху доходите) постепенно да се
прехвърли върху някои косвени данъци (включително акцизи) Акцизите осигуряват от 2–4 % от
приходите в БВП на отделните страни и се смятат за едни от най-хармонизираните фискални
инструменти в ЕС. Минималните акцизни ставки
за облагане на горивата в ЕС например са между
302–360 евро за 1000 литра. Съгласно Договора
за присъединяване на Република България към
ЕС (Преговорна глава 10 „Данъчна политика“),
след началото на 2013 г. минималните акцизни

ставки за газьол и керосин в размер на 330
евро/1000 л) стават задължителни. За разлика от
екологичните данъци, част от които се насочват
към ПУДООС и местните бюджети за поддържка
на екологични проекти, постъпленията от акцизи
изцяло отиват в републиканския бюджет. Но това
не означава, че те нямат екологична функция.
Облагането на горивата с акцизи влияе върху помалкото им използване и с това се допринася за
намаляване на замърсяването на околната
среда и отделянето на въглеродни емисии. Постъпленията от акцизи осигуряват средства за
поддържка на пътната инфраструктура, чието използване е в пряка връзка с горивата. Акцизите и
екологичните данъци заемат 48–55 % от цената
на горивата в ЕС, а у нас 41 % [3]. Въведените
екологични такси върху производството и вноса
на течни горива (5% върху всички видове автомобилни бензини, 4 % върху автомобилното дизелово гориво, 8 % върху мазут със съдържание
на сяра над 1 %) са под средните нива на ЕС и
тяхната актуализация може да бъде обект на
очаквана реформа [3]. Спадът в цените на петрола на световния пазар прави уместно да се
направи детайлно проучване за интервенция в
тази област с възможно по-малки икономически
и социални последици.
Административните такси, заплащани при
издаване на разрешителни, лицензии, решения
по ОВОС и др. са свързани с предоставянето на
услуга от държавен орган и постъпленията целево се насочват в ПУДООС. За услугите по третиране на битови отпадъци, както и за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води, населението и фирмите заплащат такси на
съответните предприятия. Тенденцията е техният размер да се доближава до разходите за извършване на съответната услуга като държавният регулатор отчита социалната им поносимост.
Съгласно действащите специални ресурсни
закони у нас такси се заплащат за добив на дървен материал, билки, дивеч, а също така за водовземане и при промяна на предназначението
на земи от горския и селскостопанския фонд за
строителни и промишлени цели. Съществен недостатък е, че все още се прилагат методики за
определяне на цените на ресурсите, както и таксите за тяхното ползване, които не отчитат пълната им стойност, включваща потенциалните
ползи на екосистемните услуги.
Митата са данъци върху някои стоки, облагани поради фискални или социални и екологични причини, например имащи негативни последици за околната среда или здравето на хората. Като плащания в полза на бюджета митата
могат да ограничават вноса на стоки, така и да
насърчават вноса на екологосъобразни стоки.
Според националното законодателство освобождаването от мита или облагането с по-ниски тарифи обхваща сравнително ограничен кръг от
стоки като апаратура за мониторинг на околната
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среда; инсталации и съоръжения за намаляване
на замърсяването на въздуха, водите и почвата;
специализирани инсталации и съоръжения за
преработка, складиране и обезвреждане на отпадъци; инсталации и съоръжения за получаване
на енергия от алтернативни източници; материали и комплектовка за енергийна ефективност и
др.
Данъчните облекчения са друг важен инструмент, който у нас почти не намира приложение
поради ниските нива на облагане на труда и бизнеса. Засега данъчни облекчения за юридически
и физически лица се предвижда при предоставяне на дарения за екологични фондации.
Макар че напоследък у нас се прилага подходът на ЕС за по-широко застъпване на финансовите механизми в екологичната политика все
още остава значителна територия за действие.
Например в приетия Закон за ограничаване на
вредното въздействие на отпадъците върху
околната среда с предвидените изменения в данъчното законодателство се даде първоначален
тласък на дейностите по обезвреждане и рециклиране на отпадъците. Сега се нуждаем от по нататъшни стъпки въз основа на опита на други
страни на ЕС като Дания, Ирландия и др. по отношение на интегрираното прилагане на данъчни, информационни и други инструменти за
намаляване на отпадъците.

2020 г. доведе до въвеждане на редица ограничителни мерки (мораториум върху присъединяването към преносната и разпределителната
мрежа на нови ВЕИ и понижаване на преференциалните цени на изкупуваната енергия), което
се отрази неблагоприятно на бизнес средата у
нас
Прилагането на Директивата за облагане на
автомобилния транспорт на ЕС (Директива
1999/69/ЕС) е с цел допълнително облагане с данък/такса тежкотоварният транспорт, който ползва субсидирана от държавата пътна инфраструктура и е сериозен замърсител на околната
среда. Замяната на винетната система за ползване на пътната инфраструктура например с
електронна тол система може да осигури многократно повече приходи на по-справедлива основа–реално изминато разстояние. С това в екологичен аспект се постига прилагането на принципа замърсителят плаща спрямо мобилните
тежкотоварни източници на замърсяване.
Въведената съгласно Рамковата директива
за водата на ЕС такса за водовземане отчита оскъдността на водата като природен ресурс и косвено се отразява на потребителската цена. Наред с това обаче съгласно директивата след
2015 г. потребителската такса трябва да отчита в
по-голяма степен реалните разходи по водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водата. Въпреки приоритетно прилаганият подход
за регулиране на цената и нейното задържане по
социални съображения, постепенното й повишаване е предпоставка да се осигурят постъпления
за инвестиции и поддържка на активите в сектора
и да се насърчи по-пестеливото и ефективно използване на водата.
При таксите за водовземане по Закона за
водите по данни на МОСВ се наблюдава висока
несъбираемост, основно от ВиК операторите, което ограничава финансовите ресурси на
ПУДООС и с това на практика сега държавата
„субсидира” ВиК сектора.
Таксите за ползване на услуги в екологичната област като достъп до депа за отпадъци,
пречиствателни станции или на стоки/ресурси
ползвани от природни обекти (водни, горски, защитени територии и др.) съгласно нормативните
документи на ЕС, трябва да отразяват направените разходи или оскъдността на ресурса. Таксите трябва да се актуализират периодично и да
отчитат реално ползваните услуги или доставени
стоки. В противен случай държавата предоставя
достъп и използване на ресурси и услуги на занижени цени, което се приема за нераглемантирана подкрепа на частния бизнес. Занижените
постъпления от екологични такси в ПУДООС с изключение на продажбите на квоти напоследък
(табл. 1) са резултат както на ниската им събираемост поради занижен контрол, така и на нереалната основа за тяхното определяне. Това се отнася и за постъпленията в общинските бюджети.
Такса смет у нас например все още се определя

2. Субсидии за дейности, увреждащи околната среда и екосубсидии
Субсидиите или различните видове държавна помощ могат да имат двояка роля. Субсидиите отделяни от държавния бюджет за общински инвестиционни екологични обекти включително и за съфинансиране на проекти по Оперативна програма околна среда (ОПОС) се приемат
от ЕС за регламентирана помощ. Такъв характер
има и подкрепата на бедните слоеве от домакинствата с помощи за отопление и храна Ограничаването и премахването на увреждащите околната среда субсидии е широко дискутирана тема
както в рамките на ЕС, така и от Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие(ОИСР) [4]. Засега в рамките на ЕС е допустимо да се оказва подкрепа на екологосъобразни
дейности. Изкупуването на преференциални
цени на електроенергията от възобновяеми източници не е държавна помощ, защото се прехвърля върху потребителите на електрическа
енергия, макар че това води до нарастване на
онази част от населението, която се нуждае от
държавна подкрепа. Изкупуването на преференциални цени на тока от топлоснабдителните
предприятия, обаче ако не се прехвърля върху
цената на потребителите на топлоенергия е държавна помощ, несъвместима с европейските регулации. Преждевременното постигане (от
16,4 % по данни на НСИ за 2013 г.) на индикативната цел от 17 % дял на ВЕИ към брутното потребление на електроенергия в страната до
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не според количеството отпадъци, а според далуга. Освен това въпросът има и социално изменъчната оценка на недвижимата собственост.
рение доколко при изготвяне на новата методика
Промяната в Закона за местните данъци и такси
ще се отчете фактът да не се превишава прага
трябва да се основава на обективна методика за
на поносимост на таксата за битови отпадъци за
изчисляване на таксата за битови отпадъци. Принаселението. При положение, че до края на
лагането на варианти таксата да се разпределя
2015 г. ще влязат в действие нови депа за отпана брой жители в населеното място или според
дъци по ОП „Околна среда“, които неизбежно ще
броя на контейнерите и честотата на извозваоскъпят услугата по отстраняване на битовите
нето им може едностранно да осигури достаотпадъци планираното за 2016 г. намаляване на
тъчно постъпления за покриване на разходите на
постъпленията от такси по закона за управление
местната власт, но е далеч от принципа за спрана отпадъците в ПУДООС от МОСВ е твърде неведлива цена според количеството ползвана усреално (табл. 1).
Таблица 1. Постъпления от екологични такси и квоти (по данни на ПУДООС, МОСВ, 2014 г.)
Показатели
Постъпления
ОБЩО ПОСТЪПЛЕНИЯ (без заеми)
1.Такси по закона за водите
2. Такси по закона за управление на отпадъците
3. Такси по закона за защитени територии
4. Такси по закона за атм. въздух
Постъпления от прилагане на законите (т. 1 – т. 4)
5. Приходи от продажба на квоти за емисии на парникови
газове
6. Приходи от услуги на инсинератор

План 2014 г.
в лева
167 800000
40 800 000
3 900 000
300 000
0
45 000 000

Прогноза 2016 г.
в лева
295 500 000
37 100 000
600 000
300 000
0
38 000 000

120 800 000

255 500 000

2 000 000

2 000 000

тежката индустрия през годините на прехода и от
друга на преструкктурирането ѝ в посока към почисти на въглеродни емисии дейности. Позицията на изчакване за разлика от други страни (като
Чешката република например) се оказа губеща,
защото цената на квотите силно спадна и днес
могат да се реализират много по-малки приходи
(1,5–2 пъти) в сравнение с преди десетина години. Затова очакваната сума за 2016 г. от МОСВ
е нереалистична (табл. 1).

3. Европейска схема за търговия с разрешителни
Тя е най-голямата регионална система, в която участват всички страни на ЕС, имаща важно
фискално и екологично значение. Тя стартира
въз основа на безплатно разпределение на разрешителните за въглеродни емисии и съгласно
Директива 2003/87/ЕС, във Фаза III от прилагането й се изисква разпределението на разрешителните да става срещу заплащане по пазарни
тръжни цени.. С изключение на новоприсъединените страни от Централна и Източна Европа,
сред които и България, ползващи поетапна дерогация, всички останали страни са длъжни да осигуряват разрешителни за електрическите централи чрез закупуването им на търг. Поетапното
нарастване на делът на закупуваните разрешителни съгласно чл.10 (с ) на Директивата е за период до 2020 г., след което всички страни членки
ще бъдат поставени при еднакви условия. С това
се дава възможност на страните, ползващи поетапно облекчения да модернизират електрическите си централи и да запазят своята конкурентоспособност. Цената на разрешителните за въглеродни емисии ще зависи както от броя на предлаганите на пазара свободни разрешителни,
така и от намаляването на безплатно разпределяните разрешителни. Въвеждането на Директивата за облагане на въглерода/енергията у нас
като част от фискалната екологична реформа на
ЕС ще създаде допълнително напрежение в
енергийния сектор, който иначе днес се нуждае
от бързи структурни реформи.
През последните години въпросът за продажбата на свободни квоти за емисии на парникови газове е обект на дискусии у нас. Свободните квоти от една страна са резултат от спада в

Заключение
Макар и фрагментарно използвани у нас,
икономическите инструменти на екологичната
политика присъстват в по-голяма степен като
такси, санкции и глоби, и в по-малка степен като
данъци за замърсяване, данъчни облекчения и
митническия режими. Недостатъчно разработени са стимулите, както и контролът при тяхното
стриктно прилагане. Все още няма визия за цялостна екологична фискална реформа съгласно
приоритетите на ЗЕС, нито програма за прилагане на пакет от икономически инструменти в
екологичната област.
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REFORM OF SOME ENVIRONMENTAL POLICY INSTRUMENTS
Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract

This report aims to provide an overview of existing experiences on environmental policy instruments in selected
European countries and assess future prospects for reform of environmental fiscal instruments in our country. Environmental tax reforms were initially introduced in the early 1990s among Nordic countries, in most cases as part of wider tax
shifting programmes to reduce relatively high labour taxes and stimulate employment. A number of countries within the EU
and other OECD countries have recently initiated environmental fiscal reform efforts. Some lessons from international
experiences found that the environmental fiscal/tax reform can be seen as part of an integrated policy instrument mix.
Fiscal instruments such as taxes and charges linked to other economic instruments such as market recourse prices, demand, income, subsidies (direct grants, preferential tax et al.), environmental management systems,
and include voluntary agreements allow the package of instruments to be agreed and implemented. But the package
of different instruments means that it can be very difficult to identify precisely the contribution of any one instrument to
environmental, economic or social impacts.
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МЕРКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ
Пенка Горанова, Живка Тананеева
Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Резюме
България предоставя уникални възможности за практикуване на различни видове туризъм. Освен традиционните черноморски и зимен, които включват здравен, балнео, спа, уелнес, къмпинг се развиват и перспективни
форми като културен, приключенски, еко, винен, гурме, събитиен, ловен, яхтен, голф и конгресен туризъм. Въпреки
това, все още не може да се каже, че потенциалът на страната е използван по възможно най-рационалния начин.
По тази причина, са необходими маркетингови инструменти за популяризиране на перспективните форми на туризъм като реклама, връзки с обществеността и събитиен маркетинг, които имат за цел да представят страната като
добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред петте топ-дестинации в Централна и Източна
Европа. Същевременно акценти се поставят върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и
възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани и перспективни форми на туризъм.
Ключови думи: специализирани и перспективни форми на туризъм, туристическа дестинация, маркетингови
инструменти, ивент маркетинг, реклама, връзки с обществеността.
Key words: specialized and promising forms of tourism, destination, marketing tools, еvent marketing, public relations, advertising.
JEL: М31, L83.
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специализираният туризъм, като екологичен, научен, учебен, събитиен, лечебно-оздравителен и т.н.;
круизен;
деловият туризъм, към който се причисляват делови срещи, конференции,
събитийни мероприятия и др.
Туризмът е сфера на дейност интегрираща
потенциала на територията и позволяващ интегрирането на регионалната икономика в системата на глобалния пазар. Развитието му в дадена страна, район или селище се определя от
множество фактори. Голяма част от тях са извън
туристическия отрасъл и само в ограничена степен могат да се контролират и регулират от него.
От друга страна развитието му в дадена туристическа страна или район зависи не само от техните условия, но и от условията в страните и районите на формиране на туристическо търсене,
както и в конкурентните туристически страни и
райони. Както във всеки бизнес, успешната стратегия за развитие на туризма се базира на ясното
разбиране на средата в която функционира дадената страна и на ясен анализ на нейната способност да я изпълни. ”Маркетинговата дейност
в туризма трябва да осигурява баланс между индивидуалния контакт с туриста, както и персонализацията на продукта и обслужването на клиента, базирано на новите технологии и комуникации.” [2].
Всяка територия разполага с определен набор от ресурси и може да избира начините за тяхното използване. Критерии за ефективността на
управление на ресурсите са резултати като равнище на качеството на живот и доходите на населението, данъчните постъпления, инвестиционната привлекателност и т.н. Стратегическата

Увод
През последните години се полагат усилия
за диверсифициране на националния продукт
чрез развитието на специализирани форми на туризъм – културен, спа, еко, голф, комбиниращи
интереса на по-малки, но по-платежоспособни
пазарни сегменти с устойчивото потребление на
туристическите (природните и антропогенни) ресурси. Днес българският туристически продукт е
доминиран от морския, рекреативен и ски туризма, които се развиват като масови форми на
туризъм Благодарение на природното и историческо разнообразие на територията на страната,
България има значителен потенциал за развитие
както на масовите, така и на перспективни алтернативните видове туризъм като културен, приключенски, еко, винен, гурме, събитиен, ловен, яхтен, голф и конгресен туризъм. На този етап
обаче специализираните форми на туризъм имат
по-скоро допълващо значението и място.
1. Управленска стратегия за развитие на
перспективните форми на туризъм
В световен мащаб, въпреки дългогодишната водеща роля на рекреативния туризъм, все
повече се увеличава разнообразието на туристическия продукт, който се предлага целогодишно.
В момента по-перспективни видове, растящи с
бързи темпове са:
културно-познавателния туризъм, обхващащ 10 % от целия туристически поток;
активните видове туризъм, като спортен и приключенски придобиващи все
по-широка популярност;
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задача трябва да бъде определяне на начините
на използване на ресурсния потенциал.
Масовите туристически услуги не могат да
удовлетворят напълно потребителските нужди и
предпочитания. За да са удовлетворят новите
потребности и да се предложи различен продукт
от този на конкуренцията може да се приложи
стратегия на диференциацията. Тя позволява
определянето на по-високи цени и увеличаване
обема на продажбите.

Съвременният туризъм е комплексен социално-икономически и културен феномен с многостранно значение, като отделните аспекти не
се изключват взаимно, а обикновено се проявяват паралелно. Почти е невъзможно задържането на пазара години наред, реализирайки само
един продукт. В днешното динамично време е изключително рисковано за всяка организация да
не подобрява и усъвършенства своите продукти
и услуги Пазарите извършват периодични промени и подобрения, а освен това дестинациите
имат определен цикъл на развитие виж. табл. 1.

Таблица 1. Стадии на развитие на дестинациите

Стадии
Обследване
Въвеждане
Възход
Консолидация
Стагнация
Упадък

Характеристики на стадия
От страна на туристите се прави проучване на дестинацията.
Свързано с провеждане на местни инициативи с цел осигуряване на туристи.
Настъпват промени в организацията на туристическата дейност и контролът. се поема
от външни компании, които започват да изграждат съвременна материална база и променят облика на дестинацията.
Дестинацията е развила своя потенциал и участва активно в туристическата индустрия.
Пиковите стойности в броя на пристиганията са достигнати и дестинацията вече не е
много предпочитана.
Дестинацията губи своите туристи, които се насочват към нови курорти и мениджърите
трябва да я обновят и променят туристическите атракции.

Източник: Адаптирано по Безрутченко, Ю. В., Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме, Изд.
„ИТК Дашков и К”, 2009, с.98.

”Успехът или неуспехът на отделните
фирми в определен отрасъл или бизнес по своеобразен начин водят до структурни изменения в
икономиката като цяло, до променяне на производствения профил на националното стопанство
и до смяна в приоритетите за обществено – икономическо развитие.” [1]. В следствие на глобализационните процеси се развива туристически
пазар от нов тип. Новото глобално и виртуално
пространство променя параметрите, комуникацията и маркетинга, които трансформират остарелите стратегии в туризма. Ключов фактор за
развитието на туризма в глобален мащаб са иновациите във всичките им проявления. В голяма
степен те предопределят успеха на туристическите предприятия. Туристическият бизнес се изправя пред нови предизвикателства и се нуждае
от гъвкави методи на управление. Технологиите,
информацията и свиването на границите създават нов тип компании.
Стратегията за успешно управление е свързана със създаването на нови продукти и изисква:
да се формулират целите на развитие;
приспособяване на стратегията към измененията в икономиката и бизнес средата;
съхраняване на приоритетните направления на развитие и развитието на нови
форми на дейност изпреварвайки конкуренцията;
оценка на новата дейност основаваща
се на факти;

-

бърз отказ от губещи пазари и продукти
и пренасочване на капитала в по-перспективни.

2. Комуникационни инструменти за популязиране на перспективните форми на туризъм
По своята същност туристическия продукт е
предназначен за психическо и физическо възстановяване на хората. Той представлява комплекс
от различни по вид услуги, които задоволяват
най-разнообразни потребности на хората. От
една страна туристическият продукт е всъщност
съвкупност от материални и нематериални компоненти, който освен ресурси и атракции, условия и инфраструктура, услуги и занимания,
включва и елемента „атрактивни събития”. От
друга страна се свързва и с въображаеми представи и ценности, които носят облаги, и са привлекателни са дадени групи потребители при задоволяване на техните мотивации и очаквания
относно прекарване на свободното им време.
Една от новите стратегии при маркетинга на
туристически продукти и дестинации е да се използват различни събития и фестивали за утвърждаване и подсилване на бранда. В сферата на
туризма специалните събития имат двойствена
роля. Те са причина за туристически пътувания и
са инициирани и предоставяни като част от туристически продукт или пък самите събития са
туристическия продукт. От друга страна, имат решаващо значение за популяризирането на дестинацията или отделните форми на туризъм, тъй
като имиджа и посланията, свързани с тях могат
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да бъдат пренесени и прикачени към местната
общност. Събитията в туризма имат спецификата да бъдат неизменно свързани с дестинацията. Връзката събитие – дестинация е едно от
първите неща, за които потребителите се сещат.
Комуникационните маркетингови стратегии
в туризма предполагат използването на уникалността на туристическите продукти и силната им
връзка с емоционалните нагласи на потребителите. През последните години маркетинговите
специалисти все по-често използват събитията,
за да изграждат и утвърждават бранда на дестинацията. Чрез генериране на положителни емоции у потребителите, събитията своя страна предизвикват допълнителен интерес към определен
туристически продукт или дестинация.
Според една от популярните концепции на
Доналт Гетц, съществуват няколко вида събития:
политически и държавни, културни и развлекателни събития, бизнес и търговия, образование и
научни събития, спортно състезателни, рекреационни, фестивални и частни събития [7]. Всеки
от този вид събития може да притежава толкова
качество, атрактивност и публичност, че да осигури на дестинацията конкурентно предимство.
Събитийният туризъм представлява системно планиране, развитие и маркетиране на
фестивали и специални събития като туристически атракции, изграждане на национална идентичност, като катализатор за развитие на инфраструктурата и икономически растеж. Той цели
да използва всички възможни ползи, за да стимулира развитието на туризма в определени общности и места.[Темелкова, С. Ролята на специалните събития, като част от интегрираните маркетингови комуникации в туризма, електронно научно списание Реторика и комуникации]
Специалните събития като част от маркетинговите комуникационни стратегии имат специфичната особеност да генерират допълнително
популяризиране на туристически дестинации
чрез събития като се провокира у потребителя
така наречения маркетинг „от уста на уста“.
В междуличностните комуникации споделянето на преживявания и емоции е ключово затова, споделянето на изживявания от специални
събития носи допълнително популяризиране на
туристическите дестинации. Ключовата задача
на комуникационните стратегии в туризма е да
провокират и да накарат потребителите да запомнят дестинацията, като я свързват с благоприятни и уникални преживявания, това се случва
предимно чрез специалните събития.
При организирането им маркетинговите специалисти трябва да отчитат следните основни
тенденции [Стратегия за устойчиво развитие на
туризма хоризонт 2030]:
За утвърждаването на всяко едно събитие и популяризирането му са необходими години, за да стане символ, който
да привлича голям брой туристи.

-

Събитията, фестивалите и различните
атракции са част от културния, фолклорния, религиозния и винения туризъм. Освен представи за историята, културата,
легендите и занаятите, те създават и
спомени.
Съвременните туристи пътуват все пократко, избират все по-изгодни оферти,
но срещу парите си търсят познания, автентичност и изживявания.
Фестивалите и събитията се нуждаят и
от анимация и интерактивност и елемент на уникалност, която привлича посетителите към дадено място. Целта е
да се въведат туристите в атмосферата
на времето.
С най-голям потенциал за развитие за
събитиен туризъм са чуждестранните
пазари: Япония, Южна Корея, Китай
(Хонг Конг, Шангхай); Австралия и Нова
Зеландия; Северна Америка.
Потенциал за развитие за музикалните
фестивали имат пазарите: Русия; Сърбия, Румъния, Гърция; Западна Европа;
Скандинавски държави.
Относителният дял на хората, които проявяват интерес към спорта и посещават
спортни събития е висок, което определя значимото икономическо и социално въздействие на този тип прояви
върху събитийната дестинация. Спортът
се е превърнал в бизнес индустрия, която привлича почитатели, рекламодатели и медии.
Събитията често функционират като атракции или фестивали, които да привлекат международни туристи и същевременно да мотивират
местните туристи да останат и посетят дестинации. Фестивалните събития могат да спомогнат
за решаване на много проблеми свързани с икономическата среда и развитието на дестинацията, а именно [1]:
удължаване на сезона в дестинацията;
осигуряване на допълнителни приходи
за дестинацията от съпътстващи събитието дейности и търговия;
разнообразяване на живота на местните
хора чрез възможности за свободното
време;
повишаване на разпознаваемостта на
бранда на дестинацията като домакин
на фестивални събития.
Събитията могат да бъдат един от основните инструменти за популяризиране идентичността на дестинацията и представяне на предимствата на отделни видове туризъм или туристически продукт. Ето защо маркетинговите специалисти, които смятат да ги използват, за да изградят или подсилят идентичността на дестинационния бранд могат да следват стъпките представени на фиг.1 [1]:
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Спортни събития като Световната купа
по ски в Банско 2012, Кръг от Европейската купа по ски, за жени Пампорово
2013, Европейска купа по ски алпийски
дисциплини за мъже Боровец 2014, Европейското първенство по волейбол за
мъже през 2015 г.
През четвъртия етап е необходимо да бъдат
разработени вербалната и визуалната идентичност на дестинациите.
Визуалната идентичност е свързана с логото и въздействащи снимки. Дестинацията може
вгради бранда си в логото на събитието, което
става „носител” на бранда или пък да използва
фотоси и публикации в пресата, както и PR кампании. Интензивно влияещата сила на медийната реклама се използва от голяма част от успешните дестинации за събитиен и конгресен туризъм .
Вербалната идентичност използва аспекти
на вербалната комуникация като слоган и реклама. Някои дестинации включват в слогана на
събитията името на дестинацията или пък правят
мост между слогана на дестинацията и този на
събитието. Събитията могат да подкрепят брендинга чрез положително медийно покритие и
подходяща ПР-кампания. Медиите трябва непрекъснато да показват части от дестинацията във
връзка със събитието и така тя и брандът й да
станат по- разпознаваеми.
Петият етап финализира провеждането на
събитието и оценява маркетинговия ефект от
него.
Често специалните събития са основна част
от маркетинговите инструменти за промотиране
на дестинациите, освен тях за популяризиране
на дестинации или отделни форми на туризъм,
успешно се използват и други активности, като
например:
директен маркетинг – поща, ел. поща,
телемаркетинг, „пътен търговец”;
листовки и аудиовизуални продукти
включващи пътеводители за дестинацията и други печатни и електронни материали;
наемане на щандове на специализирани
търговски изложения;
участие в международни семинари, шоу
програми, изложби, организирани от националните туристически власти;
координиране на приеми, обеди, малки
семинари, на които са поканени ключови
клиенти (сегашни и бъдещи);
реклама;
международни отношения: обмен на информация и разпространението й до медиите, както и до влиятелни обществени
организации;
изпращане на „посланици”: идентифициране, наемане, обучение и помощ на
ключови личности в местното общество
като „посланици” за дестинацията, които

Планиране и организиране на сътрудничество

Дефиниране на цели и задачи на маркетинга чрез събития

Обвързване на събитията с ценностите на дестинацията

Утвърждаване на идентичността на бранда чрез събития

Оценка на маркетинговият ефект от проведеното събитие

Фиг. 1. Процес на организиране на събитията

Първият етап от процеса на организиране
на събитията е свързан с планиране и организиране на сътрудничество между браншовите организации в туризма или тяхно обединение, представителите на местната и регионалната власт и
др. Подкрепата от местното население и общности също е изключително важна, още повече,
че всички ще имат полза от доброто популяризиране на дестинацията.
През вторият етап се дефинират цели и задачи, които трябва да се постигнат чрез организираното събитие. Много важно тук е да се определи дали събитието е една от основните платформи на развитие на определен тип туризъм
или ще бъде само подкрепящо значение ако дестинацията си има богати туристически ресурси.
Ако дестинацията няма достатъчно местни атракции - културно- историческо наследство, природни ресурси и феномени, климат и др., тогава
основната причина за организиране на събития е
те да станат туристически атракции за нея.
За да бъде успешно използването на събития за популяризирането на дестинацията през
третият етап е необходимо да се постигне съответствие между ценностите, културата и посланията на дестинационния бранд, и тези на портфолиото от събития на дестинацията. Всичко
това е валидно, когато дестинацията има маркетингова стратегия, която включва и концепция за
бранда с негова идентичност и желан имидж,
който трябва да бъде изграден чрез инструментите на комуникационния микс.
В България също има дестинации, които провеждат събития, превърнали се в техен символ и
„запазена марка”, дори само поради дългогодишното им съществуване. Примери за това са:
Празникът на розата, гр. Казанлък;
Нестинарски ритуал, село Българи;
Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, гр. Перник;
Фестивал „Гроздобер в Мелник” и др.;
Музикални фестивали като Спирит оф
Бургас, Каварна рок фест, Банско джаз
фест и др.;
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да привличат мероприятия от съответната област на влияние.
Заключение

-

За да бъде представена страната ни като
добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранена култура и
природа, заемаща водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа е необходимо:
Насочване на националната реклама
върху възможностите, които страната
предлага за развитие на медицински туризъм.
Разработване на туристически продукти,
подходящи за възрастова категория 65+
като комбинация между специализирани
видове туризъм – балнео, културен туризъм, еко и селски туризъм и др.
Акцент в разработването на специализирани туристически продукти като фестивали спортни прояви, голф и др., които
притежават потенциал за преодоляване
на сезонността и създаване на специална емоционална връзка с България;
За Европейските пазари е подходящо
разработването и предлагането на цялостен продукт, включващ спа процедури с вино, стъпкване на грозде, като
релаксираща терапия и дегустация на
вина в автентични винарни.
На азиатските пазари може да се предложи уникален пакет от услуги, включ-

ващ и интерактивен елемент, като гроздобер и стъпкване на гроздето, за производство на вино, което те да получат в
завършен вид (по примера на Франция).
Освен за доизграждане на вече стартирали обекти, като колодрума в гр. Пловдив и обновяване на вече построените
зали, би могло да се помисли за съвместни кандидатури за домакинства със съседни държави за организиране на спортни събития.
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MEASURES TO PROMOTE PROSPECTIVE FORMS OF TOURISM
Penka Goranova, Zhivka Tananeeva
Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Bulgaria provides unique opportunities for different types of tourism. Besides the traditional seaside and winter, which
include health, spa, spa, wellness, camping develop and promising forms such as cultural, adventure, eco, wine, gourmet,
event, hunting, yachting, golf and congress tourism. However, still cannot say that the country's potential is used in the
most rational way. Therefore, necessary marketing tools to promote promising forms of tourism such as advertising, public
relations and event marketing, aiming to present the country as a well-known and preferred year-round tourist destination
with clearly recognizable national identity and preserved culture and nature occupying a leading position among the top
five destinations in Central and Eastern Europe. While emphasis is placed on the attractiveness of the regions with tourist
potential and the opportunities they offer for the development of specialized and promising forms of tourism.
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АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С
ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА
ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Росица Иванова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Индустриалните предприятия са най-големите причинители на замърсяване на околната среда. Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМАеп) са част от дълготрайните материални активи на
тези предприятия. За тяхното счетоводно отчитане се прилагат разпоредбите на Закона за счетоводството и изискванията на счетоводните стандарти. Методологията на счетоводно отчитане на ДМАеп е съобразена с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз-Евростат и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
За мениджмънта на индустриалните предприятия е необходима информация за осигуреността, използването
и ефективността от използването на ДМАеп. С особена важност са въпросите за влиянието на стопанските операции по придобиването, амортизацията и изваждането от употреба на ДМАеп върху формирането и динамиката на
техните парични потоци. Получената информация е полезна за мениджмънта, тъй като позволява да се оценят
възможностите за генериране на пари и парични еквиваленти, сигурността за тяхното създаване, правилното разпределение и използване на паричните потоци от оперативната, инвестиционната и финансовата дейност на индустриалните предприятия.
Същевременно с това, потребителите на информация от финансовите отчети проявяват определен интерес
към възможностите на предприятията да генерират и използват паричните средства и паричните еквиваленти, вкл.
за придобиване на ДМАеп.
Ключови думи: анализ, парични средства, инвестиции, сигурност, влияние.
Key words: analysis, monies, investments, security, influence.
JEL: M49.

на предприятието – общо и по видове
дейности.
2) Разкриване на връзката между амортизацията на ДМАеп и паричните потоци
на предприятието.
3) Установяване влиянието на използването на ДМАеп върху изменението на
паричните потоци на предприятието.
Тезата, която авторът защитава е, че между
методиките за анализ на осигуреността, използването и амортизацията на ДМАеп и динамиката
на паричните потоци на предприятието съществуват обективни връзки и зависимости.
За целите на изследването се използва информация от финансовите отчети на предприятието, счетоводна информация за отчитане на
стопанските операции по придобиване, използване, амортизация и изваждане от употреба на
ДМАеп, както и постановките в счетоводните
стандарти.

Увод
Основно място в концепцията за устойчиво
развитие на предприятията заема въпросът за
опазване и възстановяване на околната среда.
Важен аспект от дейността на индустриалните
предприятия е тяхната осигуреност и използване
на дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМАеп). Този въпрос е
актуален на всички фази и етапи от жизнения цикъл на предприятията от индустриалния сектор
на страната с оглед запазване на природната
среда за бъдещите поколения.
Обект на изследване в статията са стопанските операции по придобиването и използването
на ДМАеп. Предмет на изследване са промените,
които настъпват в паричните потоци под влияние
на извършените стопански операции за осигуряване на индустриалните предприятия с ДМАеп,
както и тяхното използване.
Поставената цел е изясняване на обективно
съществуващите взаимовръзки между осигуреността и използването на ДМАеп и реалното движение на паричните потоци по видове дейности
на индустриалните предприятия.
Целта може да бъде постигната посредством решаване на конкретни задачи. В случая
тези задачи са:
1) Установяване влиянието на стопанските
операции по придобиването на ДМАеп
върху изменението на паричните потоци

1. Същност и състав на ДМАеп
ДМАеп участват в дейността на предприятията за повече от един отчетен период и пренасят
на части своята стойност в стойността на готовия
продукт. В съответствие с регламентите на Европейския съюз ДМАеп се разграничават на две
групи [1]. В първата група се включват специализирани съоръжения за околната среда (end-of71
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pipe), в състава на които участват само съоръжения, които служат за намаляване замърсяването
на околната среда и не участват в производствения процес. Във втората група се включват интегрирани технологии (integrated technologies), които са едновременно и производствен фактор,
т.е. ДМА, които участват непосредствено в производствения процес, и ДМАеп, в резултат от използването на които се опазва околната среда
или се намалява нейното замърсяване. Като самостоятелна група в състава на ДМАеп се счита
апаратурата за мониторинг и контрол на параметрите на околната среда на територията, на
която индустриалното предприятие осъществява
своята дейност.
ДМАеп се използват в съответствие с общата класификация на направленията за околната среда, приета през 1994 г. от Организацията
на обединените нации и Европейските статистици и счетоводители, заменена през 2000 г. с
нова версия. В нея са посочени следните направления: отпадъчни води; оборотно водоснабдяване; пречистване на въздуха; опазване на почвата и подпочвените води; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и
обекти; ловни и рибни стопански мероприятия;
отпадъци; шум.

краткосрочни финансови инструменти и др. По
наше виждане, като входящ паричен поток от инвестиционната дейност следва да се разглеждат
и получените парични средства за финансирания
за инвестиции. Тези средства са със строго определено предназначение, а именно за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. ДМАеп.
Изходящите парични потоци от инвестиционната дейност се формират от паричните плащания за: придобиване на дълготрайни материални
и нематериални активи, в т.ч. ДМАеп; инвестиции
в дялово участие; предоставени заеми и др.
Именно по отношение на инвестиционната
дейност се проявява пряко обективно съществуващата връзка между ДМАеп и паричните потоци
на предприятието. Става дума за връзката
между движението на паричните средства за инвестиционната дейност и движенето по счетоводните сметки за синтетичното и аналитично отчитане на дълготрайните материални активи, в
т.ч. ДМАеп.
Паричните потоци от финансовата дейност
произтичат от стопански операции, които водят
до промени в постоянния капитал, т.е. на постоянно функциониращите средства в дейността на
предприятието. Размерът на постоянния капитал
се формира от сумата на собствения капитал и
дългосрочните пасиви.
В състава на входящите парични потоци от
финансовата дейност се включват паричните
постъпления от: емитиране на акции или други
капиталови инструменти, както и получените
дългосрочни заеми и финансирания за инвестиции.
Изходящите парични потоци от финансовата
дейност се формират от паричните плащания: по
договори за придобиване на дълготрайни материални активи при условията на финансов лизинг; за погасяване на дългосрочни заеми и др.
При осъществяване на финансовата дейност
също пряко се проявява връзката между операциите по придобиването на ДМАеп и движението
на паричните средства на предприятието.

2. Състав на паричните потоци
Отчетът за паричните потоци на предприятието представя паричните средства и паричните
еквиваленти като парични потоци от оперативна,
инвестиционна и финансова дейност.
Паричните потоци от оперативната дейност
на предприятието произтичат от дейността по неговото нормално функциониране.
В състава на входящите парични потоци от
оперативна дейност се включват паричните постъпления от: продажби на продукция, стоки, услуги; предоставяне на авторски права, лицензионни споразумения, такси, лихви, дивиденти, комисионни; възстановени данъци и др.
Изходящите парични потоци от оперативната
дейност се формират от паричните плащания
към: доставчици; персонала; социалното осигуряване; бюджета; застрахователи, както и за
други разходи за осъществяване на тази дейност.
Следователно, от гледна точка на връзката
между ДМАеп и паричните потоци, по-скоро тя се
проявява косвено посредством обективна трансформация на паричните средства от оперативната и инвестиционната дейност на предприятието.
Паричните потоци от инвестиционната дейност са свързани с движението на дълготрайни
материални и нематериални активи на предприятието, в т.ч. ДМАеп.
В състава на входящите парични потоци от
инвестиционна дейност се включват паричните
постъпления от продажби на: дълготрайни материални и нематериални активи; дялови участия;

3. Полезност на информацията за паричните
потоци
Въз основа на информацията от отчета за
паричните потоци на предприятието могат да се
подложат на анализ:
реалното движение на паричните средства както общо, така и по видове дейности;
възможностите и способността за генериране на парични средства изобщо,
както и по видове дейности;
тенденциите в съставните компоненти
на паричния поток;
динамиката на входящия, изходящия и
нетния паричен поток от оперативната
дейност;
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ефектът върху изменението на паричния поток от инвестиционната дейност
на взетите решения за инвестиране в
дълготрайни материални активи, напр.
за придобиване на ДМАеп;
ефектът от финансовата политика на
предприятието (промени в собствения
капитал или увеличаване на дългосрочните заеми за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп)
върху динамиката на паричния поток от
финансовата дейност;
промените в степента на ликвидност и
платежоспособността;
промените в нетните активи;
гъвкавостта и адаптивността към промените във възможностите и заплахите на
външната среда, в която предприятието
функционира;
способността за влияние върху размера
и разполагането на паричните потоци
във времето;
възможностите за създаване на модели
за оценка и сравнителен анализ на сегашната стойност на бъдещите парични
потоци на различните предприятия в отрасъла;
резултатите от дейността на предприятията от отрасъла, тъй като се игнорира
негативния ефект от използването на
различни счетоводни интерпретации на
едни и същи стопански сделки и събития.

които са с непаричен характер. Например: амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи.
Посоченото предполага ясно и точно изясняване на взаимовръзките между информацията
в отчета за паричните потоци, счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите във
връзка с отразяване на стопанските операции по
придобиването, използването и изваждането от
употреба на ДМАеп.
Индустриалните предприятия могат да придобиват ДМАеп по различни начини.
На първо място, ДМАеп могат да бъдат придобити посредством покупка със собствени средства. В този случай е необходимо да се установи
реалното движение на паричните средства във
връзка със заплащане на цената на придобиване
на ДМАеп, т.е. тяхната отчетна стойност. Също
така правилно трябва да се разграничат паричните потоци по видове дейности.
При положение, че предприятието плаща по
банков път дължимата сума в момента на придобиване на ДМАеп, то се формира изходящ паричен поток, отразен по кредита на сметка (с/ка)
Разплащателна сметка (съответно в лева или валута). С цел правилно разполагане на този изходящ паричен поток по видове дейности следва
към синтетичната с/ка Разплащателна сметка да
се организира подходящо счетоводно отчитане
посредством подсметки и аналитични сметки.
Например: да се въведе четирицифрена с/ка
Разплащателна сметка за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп. По
този начин кредитният оборот по тази сметка позволява изходящият паричен поток да се представи като парични плащания за инвестиционна
дейност на предприятието. В противен случай
може да се натовари, например, оперативната
дейност с неприсъщ за нея изходящ паричен поток. В резултат на това ще се изкривят значенията на редица показатели, характеризиращи
ефективността на нетния паричен поток от оперативната дейност.
В посочения случай на придобиване на
ДМАеп се формират едновременни изменения в
счетоводния баланс в състава на дълготрайните
материални активи в посока на увеличение и в
отчета за паричните потоци под формата на изходящ паричен поток от инвестиционната дейност. Но тук е налице и косвена връзка. Изходящият паричен поток за придобиване на ДМАеп
(парични плащания за инвестиционна дейност)
може да е генериран във времето от оперативната дейност на предприятието. Тук следва да се
допълни, че формираните положителни нетни
парични потоци от оперативната дейност за няколко последователни отчетни периода са определящ фактор, който характеризира способността и възможностите на предприятието да
придобива в случая ДМАеп.
При положение, обаче, че дължимата сума
се заплаща на части на доставчика на ДМАеп, то

4. Връзки между отчета за паричните потоци,
счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите от гледна точка на ДМАеп
Между информацията в отчета за паричните
потоци, счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите обективно съществуват взаимовръзки и зависимости.
Общите счетоводни правила за изготвяне
на финансовите отчети на предприятията са
действащо предприятие и текущо начисляване.
От правилото за текущо начисляване следва, че
информацията в отчета за приходите и разходите може да отразява реалното движение на паричните средства, но е възможно, и това се
среща доста често в стопанската практика, да не
го отразява. Правилото за признаване на приходите и разходите в момента на тяхното възникване означава, че е възможно в този момент да
няма реално движение на парични средства.
Следователно не са редки стопанските ситуации,
при които моментите на признаване на приходите и разходите са различни от моментите на
получаването или плащането на паричните средства.
Тук следва да се отбележи, че в отчета за
приходите и разходите се оповестяват и разходи,
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в момента на придобиване на актива няма реално движение на парични средства. В този случай към с/ка Доставчици следва да се въведе и
използва четирицифрена с/ка Доставчици на
дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп.
По този начин при заплащане на сумата, формираща цената на придобиване на ДМАеп, с/ка Достачици на дълготрайни материални активи, в т.ч.
ДМАеп ще се дебитира срещу кредитиране на
с/ка Разплащателна сметка за придобиване на
дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп.
Именно кредитният оборот от сметката показва
реалното движение на паричните средства и то
ще бъде отразено като изходящ паричен поток от
инвестиционната дейност на предприятието.
В посочения случай в момента на придобиване на ДМАеп се формира изменение в счетоводния баланс (увеличение на дълготрайните
материални активи), но не е налице реално движение на парични средства. Изходящият паричен поток от инвестиционната дейност се формира в момента на плащане на дължимите суми
на доставчиците на дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп, срещу намаление на задълженията на предприятието, отразени в пасива на
счетоводния баланс.
На второ място, ДМАеп могат да бъдат придобити посредством банков заем. Става дума за
дългосрочен банков заем. От гледна точка на финансовата стабилност на предприятието придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи следва да бъде за сметка на дългосрочни капиталови източници-собствен капитал и дългосрочни пасиви.
Получените парични средства от дългосрочен банков заем за придобиване на дълготрайни
материални активи, в т.ч. ДМАеп, са парични постъпления от финансова дейност, т.е. входящ паричен поток от тази дейност. С цел правилно разграничаване на входящите парични потоци по видове дейности постъпилите средства по заема
следва да бъдат отразени по дебита на с/ка Разплащателна сметка за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп срещу
кредитиране на с/ка Получени дългосрочни заеми за придобиване на дълготрайни материални
активи, в т.ч. ДМАеп. В този момент не се формира изходящ паричен поток от финансова дейност. В момента на придобиване на ДМАеп и превеждане на дължимата сума, т.е. цената на придобиване на актива, се формира изходящ паричен поток от инвестиционна дейност. Дебитира
се с/ка от групата за отчитане на дълготрайните
материални активи, сметка ДМАеп и се кредитира с/ка Разплащателна сметка за придобиване
на дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп.
В моментите на превеждане на месечните вноски
по ползвания дългосрочен заем се формират изходящи парични потоци от финансова дейност.
За отразяване на посочените стопански операции се дебитира с/ка Получени дългосрочни заеми за придобиване на дълготрайни материални

активи, в т.ч. ДМАеп срещу кредитиране на с/ка
Разплащателна сметка за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп.
На трето място, ДМАеп могат да бъдат придобити посредством финансиране за инвестиции, т.е. дългосрочен капиталов източник. Считаме, че получените средства за инвестиции са
входящ паричен поток от инвестиционната дейност, а придобиването на ДМАеп – изходящ паричен поток от същата дейност. За целта към с/ка
Финансиране за дълготрайни активи следва да
се въведе и използва сметка с четирицифрен номер с/ка Финансиране за придобиване на ДМАеп.
При получаване на финансирането се дебитира
с/ка Разплащателна сметка за придобиване на
дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп
срещу кредитиране на с/ка Финансиране за придобиване на ДМАеп.
В този случай следва да се отбележи, че
процесът на усвояване на финансирането за
придобиване на дълготрайни активи, в т.ч.
ДМАеп не води до реално движение на парични
средства. Тъй като става дума за безвъзмездно
отпуснати средства, които не подлежат на връщане, то те следва да се отразят счетоводно поетапно в приходите на предприятието. Става
дума за непарични приходи. Следователно, този
приход се представя в отчета за приходите и разходите за съответните отчетни периоди, за които
разсрочените негови части се отразяват като
приходи за текущия отчетен период. Това означава, че приходите от финансирания за придобиване на ДМАеп оказват влияние върху финансовия резултат на предприятието за отчетните периоди на тяхното разсрочване. Следователно,
при равни други условия, печалбата на предприятието се увеличава, но същевременно с това
няма реално движение на парични средства.
Възможни са ситуации, при които паричните
средства могат дори да намаляват, което оказва
негативно влияние върху ликвидността и платежоспособността на предприятието.
На четвърто място, ДМАеп могат да бъдат
придобити посредством строителство, напр. пречиствателни станции за опазване чистотата на
водите, въздуха и др. Строителството може да се
извърши по стопански начин от самото предприятие или чрез възлагане на външно предприятие.
Когато строителството се осъществява по стопански начин, с цел правилно разграничаване и
представяне на паричните потоци по видове дейности, считаме за целесъобразно към синтетичната счетоводна сметка Разходи за придобиване
на дълготрайни материални активи да се въведе
сметка с четирицифрен номер Разходи за придобиване на ДМАеп. Поначало извършените плащания на парични средства за придобиване на
дълготрайни материални активи, в т.ч. ДМАеп са
изходящ паричен поток от инвестиционната дейност на предприятието. Въвеждането на предложената сметка позволява разходите за придобиване на ДМАеп, формиращи тяхната отчетна
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стойност, да се разграничат от разходите за придобиване на останалите дълготрайни материални активи, които предприятието притежава и
контролира. Също така, считаме за целесъобразно използването на самостоятелна сметка от
група Дълготрайни материални активи за счетоводно отчитане на стопанските операции, свързани с придобиването и изваждането от употреба
на ДМАеп. Към тази синтетична сметка с наименование ДМАеп може да се организира система
от подсметки и аналитични сметки за счетоводно
отчитане поотделно на специализираните съоръжения за околната среда и на интегрираните
технологии, както и на активите от техния състав,
които предприятието притежава и контролира.
Използването на самостоятелна сметка за
отчитане на ДМАеп е с важно значение за анализа на осигуреността на индустриалното предприятие с този вид активи.
Тук следва да се отбележи, че ДМАеп са
амортизируеми активи. Начислената сума на
амортизацията има двуяко предназначение.
От една страна, разходът за амортизация на
ДМАеп се представя в отчета за приходите и разходите за текущия период, т.е. той оказва влияние върху формирането на финансовия резултат
за същия период. Но разходът за амортизация е
непаричен разход. Това означава, че начислените разходи за амортизация не водят до реално
движение на парични средства, т.е. те не оказват
влияние върху формирането и изменението на
паричните потоци на предприятието.
От друга страна, с начислената сума на
амортизацията, която се явява коректив, се намалява отчетната стойност на ДМАеп и те се
представят в актива на счетоводния баланс по
балансова стойност.

Заедно с това, определен интерес представлява и осигуреността с ДМАеп на съответната
територия, на която индустриалните предприятия осъществяват своята дейност.
Анализът на осигуреността на индустриалните предприятия с ДМАеп се провежда на базата на счетоводна информация. Това е основанието за използване на самостоятелни синтетични сметки за отчитане на стопанските операции, свързани с ДМАеп. По този начин правилно
може да се оцени както осигуреността на предприятията с ДМАеп, така и обективно да се разграничат и оповестят паричните потоци по видове
дейности.
Методиката за анализ на използването на
ДМАеп може да обхване следните насоки:
анализ на екстензивното използване на
ДМАеп, т.е. във времето;
анализ на интензивното използване на
ДМАеп, т.е. по натоварване.
анализ на интегралното използване на
ДМАеп.
Следва да се отбележи, че използването на
ДМАеп се характеризира със специфични особености, тъй като те се използват за специфичен
обект – околната среда.
Заключение
Българските индустриални предприятия
имат определена потребност от теоретично
обоснована и практически приложима съвременна методика за анализ на ДМАеп. Резултатната аналитична информация за ДМАеп е с определена полза за финансовия мениджмънт на
предприятията.
Налице са и някои проблеми, на които
трябва да бъде намерено правилно решение.
Например по отношение на анализа на ефективността от използването на ДМАеп. Тук следва да
се намери правилно решение относно показателите за анализ на ефективността от използването на ДМАеп от гледна точка на структурата на
тези активи. Не във всички случаи могат да се използват традиционните показатели за анализ на
ефективността, като например коефициентите
на натовареност (фондоотдаване) и на поглъщаемост (фондопоглъщаемост или инвестиционна
поглъщаемост) на ДМАеп. Става дума за специализираните съоръжения с екологично предназначение, чието участие при формирането на финансовите резултати от оперативната дейност на
предприятието не може непосредствено да се установи и надеждно измери в стойностно изражение.

5. Методика за анализ на ДМАеп
Общата методика за анализ и оценка на
ДМАеп на индустриалните предприятия може да
обхване следните насоки:
анализ на осигуреността с ДМАеп;
анализ на използването на ДМАеп;
анализ на ефективността от използването на ДМАеп.
Методиката за анализ на осигуреността на
индустриалните предприятия с ДМАеп може да
обхване комплексно следните насоки:
стойностна оценка на ДМАеп – общо, по
групи и видове активи от състава на
ДМАеп;
анализ на състава, структурата и динамиката на ДМАеп;
анализ на движението на ДМАеп;
анализ на амортизацията на ДМАеп;
анализ на годността на ДМАеп;
анализ на разходите за ремонт на
ДМАеп.
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ANALYTICAL ASPECTS OF FIXED TANGIBLE ASSETS WITH ECOLOGICAL USE IN
RELATION TO INDUSTRIAL ENTERPRISE’S CASH FLOWS
Rositsa Ivanova
University of National and World Economy, Sofia
Abstract
Industrial enterprises are the biggest polluters of the environment. Fixed tangible assets with ecological use (FTAeu)
are part of the fixed assets of these enterprises. The provisions of the Law of Accounting and the requirements of the
accounting standards apply to their accountancy. The methodology of FTAeu accountancy complies with the requirements
of the European Union Statistics Office – Eurostat, and of the Organisation for Economic Cooperation and Development.
The management of industrial enterprises needs information about the provision, use and efficiency of use of FTAeu.
The issues of the impact of business operations for acquisition, depreciation and decommissioning of FTAeu on the formation and dynamics of their cash flows are of special importance. The information so obtained is useful for the management as it allows assessing the possibilities for generation of cash and cash equivalents, the security for their generation,
the correct allocation and use of cash flows from operating, investing and financing activity of industrial enterprises.
Furthermore, the users of information from the financial statements are interested in the enterprises’ abilities to generate and use cash and cash equivalents, including for acquisition of FTAeu.
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Резюме
Докладът представя резултати, които характеризират продоволствената самоосигуреност, продоволствената осигуреност и продоволствената независимост на страната. Обхванати са основни хранителни групи и продукти. Акцентът е поставен върху оценяване на параметрите, характеризиращи модела за осигуряване на продоволствената сигурност на страната. Очертани са трайни негативни тенденции и очевидна необходимост от промяна в реалната ситуация. Тя се характеризира с неустойчивост и невъзможност на вътрешните източници на
продоволствени продукти да служат като надеждна база на националната ни продоволствена сигурност при поддържане на системата за покриване на потреблението в страната.
Ключови думи: продоволствена сигурност, продоволствени продукти, потребление.
Key words: food security, food products, demand.
JEL: Q 18.

Осигуряването на потребностите на населението с продоволствени продукти стои в центъра
на вниманието на компетентните органи във
всички страни. В България продоволственото
осигуряване е също важен елемент на националната ни политика.
Достатъчните като количество, асортимент
и качество продоволствени продукти, равнището
и структурата на осигуреност на населението с
храни и възможностите му за получаването им в
обеми, гарантиращи пълноценност на храненето
са свидетелство за стабилност на икономиката и
са предпоставка за добър здравен статус на нацията. Трябва да се отбележи, че и в условията
на задълбочаващата се глобализация на света,
непроменено остава разбирането за главната
роля на вътрешното производство на селскостопански продукти и храни като основен източник
за продоволственото осигуряване.
Използването на ресурсната база(природни, трудови и др. ресурси, климат) за увеличаване на относителния дял на собственото производство в потреблението на основни храни,
особено по отношение на видовете имащи стратегическо значение за сигурността на снабдяване на населението в нужните обеми, често остава извън логиката за най-изгодно влагане на
национален финансов ресурс. Или казано по
друг начин, високите и често неефективни разходи, като се има предвид значението на такива
производства за продоволствената осигуреност,
са обичайно явление. Те се правят(например в
скандинавски страни за зърно, в Япония за ориз)
и ще продължават да се правят, защото ако потреблението на тези продукти е поставено в зависимост от вноса, то то е поставено и в зависимост от възникването на всякакви критични ситуации на световния продоволствен пазар.
В същото време трябва да се отбележи, че
характеристиките на продоволствената осигуре-

ност зависят не само от възможностите на вътрешното производство. Наред със самоосигуреността е важна и способността на държавата да
поддържа, чрез осъществяването и на внос, постоянно наличие на качествени, безопасни за
здравето и в достатъчен обем храни, които са необходими за задоволяване на продоволствените
потребности на населението.
Потенциалният ефект от измененията в продоволствената осигуреност, в посока на увеличаване дела на вноса, се транслират върху способността на страната за сметка на собственото продоволствено производство да осигурява обичайните потребности на населението от храни [1].
Тези потребности имат ясни характеристики – те
са и видово, и количествено определени на основата на научнообосновани медицински норми за
здравословно хранене. Тези норми оптимално
отразяват базовия набор от градивни елементи,
които са необходими за пълноценното развитие
на човека.
Оценката на измененията в потреблението
изразена чрез съотношението вътрешно производство/внос е указател за продоволствената независимост на страната. Тя е и пряк показател за
наличието или отсъствието на национална продоволствена сигурност. Смята се, че ако повече
от 1/5 от храните които населението основно потребява са от внос, то страната е в продоволствена зависимост. Директният ефект при осигуреност на потреблението под 80 % за сметка на
вътрешните за страната източници, води до диктат на вноса и до влошаване на условията за увеличаване на националното производство на
храни.
Като се има предвид изложеното, става
ясно защо страните според възможностите които
имат, се отказват от реализиране на изгоден
внос на стратегически видове продоволствие и
често с цената на по-високи разходи развиват
собственото си производство.
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В същото време трябва да се отбележи категорично, че проблемите и рисковете за продоволствената сигурност на страната не могат да
бъдат решавани чрез изолация на вътрешния пазар на храни от световния продоволствен пазар.
Ключът за разрешаването им е в способността
на субектите в страната, занимаващи се с производство на продоволствие да се адаптират към
изискванията на потребителите(за наличности,
качество, асортимент и т.н.), т.е. да проявяват
пазарна гъвкавост и не на последно място да бъдат активно и неформално подкрепяни от компетентните държавни институции.
Очакванията за по благоприятно влияние
върху възможностите на националното производство на продоволствени продукти и на реализацията им, след настъпилите в страната промени – пазарна икономика и членството ни в ЕС,
се реализираха разнопосочно [2]. Липсата на
опит в пазарни условия на производителите,
трансформациите в собствеността, във функционирането на селскостопанския отрасъл и в дейностите свързани с производството на храни, доведоха до засилване на интервенцията на вносните продукти при задоволяване дори на ежедневните продоволствени потребности на населението ни. Традиционни за страната продукти и
като производство и като потребление са заменени с предлаганите на пазара, особено в големите хранителни вериги, чужди аналози.
Мерките за адаптация към изискванията на
пазара, които предприемат националните ни
производители(намаляване на рентабилността,
на цените до минимум, повишаване на качеството, екологичност на производството и др.) невинаги са решение на проблемите свързани със
задържането и връщането им на пазара. Причина затова е невъзможността да се предвиди
докога тези мерки ще осигурят конкурентоспособността на производството им в сравнение с
големите обеми, видовото разнообразие и ниските цени на външните производители. Наблюдаваните различия в качествените характеристики на сродни продоволствени продукти, в
полза на националното ни производство, не са
достатъчно основание те да бъдат предпочитани
от потребителите. Изборът най-често се прави с
оглед на цената.
Ефектът от посочените по-горе обстоятелства се акумулира в потенциално свиване на производството и в отказ на дребните производители да продължават дейността си. Тези процеси
оказват отрицателно влияние върху развитието
на основни за продоволственото осигуряване на
страната производства, отразяват се неблагоприятно и върху състоянието на продоволствената й сигурност.
Така описаните обстоятелства засягат негативно главната съставна част на продоволствената сигурност на страната – възможността ѝ да
поддържа високо ниво на самоосигуреност.
Следва да констатираме, че сега отраслите и

дейностите пряко ангажирани с продоволственото производство и като суровини и като готови
за потребление продукти, не са в състояние в пълен обем да осигурят обичайните потребности на
населението от храни с национален произход.
Задоволяването на тези неотложни потребности,
а и като цяло продоволствената осигуреност на
страната, в недопустима степен са поставени в
зависимост от вноса.
Представа за критичните моменти и проблеми дава реалното състояние на осигуряването
на населението с важни за задоволяване на хранителните му потребности продукти.
При храните осигуряващи най-съществената част от енергийните потребности на населението, каквито са зърнените, картофите и ориза,
през последните години е характерно относително постоянно ниво на обемите на потребление. Вътрешното производство осигурява напълно потребностите на страната от зърно за
брашно, хляб и за тестени продукти. При картофите ситуацията е динамична – от възможност
на производството ни за пълно покриване на вътрешните потребности, състояние характерно за
2011г., до покриване на потреблението през
следващите години в границите от 67 % до 80 %.
Най-уязвимо, от гледна точка на самоосигуреността е потреблението при ориза. То е напълно
зависимо от вноса. Производствените възможности в страната са способни да осигуряват помалко от 1/3 от реалната консумация на този продукт. Трябва да отбележим, че съществената зависимост на потреблението на този продукт от
вноса е трайно установено състояние през годините и не се очертават възможности за промяна
в близко бъдеще.
Друга важна група храни са плодовете и зеленчуците. Потреблението им в прясно и в преработено състояние е традиционно за страната.
С по-висок относителен дял, над 63 % в общо
потребяваните количества, са зеленчуците. Недостатъчното, или по-точно казано катастрофалното състояние на вътрешното производство на
зеленчуци установи безпрецедентно диктата на
вноса при петте основни продукта - домати, краставици, пипер, зеле и лук. Те покриват над 80 %
от общото потребление на всички видове зеленчуци. Възможностите на вътрешното производство при тези пет продукта са ограничени и то е в
състояние да задоволи само до 60 % от потреблението.
През последните години се забелязва и
една положителна тенденция, която се изразява
в повишаването на производствените възможности на страната при отглеждането на традиционни за храненето плодови видове – ябълки,
праскови, сливи, череши. Въпреки това, количествата с вътрешен произход задоволяват между
40 % и 60 % при най- застъпения в потреблението продукт – ябълките.
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Осигуряването на страната с ценните за
здравето и ежедневно потребявани от населението млечни продукти има своите особености. Над
половината от консумираните количества се покриват от един вид продукти – сирената. Вносните
образци, като готов продукт, са широко застъпени в рациона на населението. През последните три години страната е и нето вносител на
готови млечни продукти и суровина за производството им. Това дава основание да смятаме, че
като по-евтина суровина не могат да се изключват възможностите за влагането на практика и на
вносен компонент в производството дори и при
уникални за страната продукти – бялото саламурено сирене и киселото мляко.
Вносът е главен източник за осигуреността
на страната и с месо, поради хронично недостатъчното вътрешно производство. Реално, дори
при най-широко потребяваните видове месо –
свинско и птиче, външното производство осигурява приблизително 60 % от потреблението, а
при колбасите този процент е значително по-висок, тъй като и производството им в страната е
изключително с вложени суровини от внос [3].
Описаното по-горе тревожно състояние на
осигуреността с месо и първични суровини за
производството на месни произведения отстъпва на заден план при данните, илюстриращи
самоосигуреността ни с традиционните за хранителния прием на населението продукти - зрял
фасул и леща. Вносните количества покриват
почти изцяло(96%) потреблението в страната.
Изложените дотук факти за продоволствената осигуреност при най-масово потребяваните
видове хранителни продукти, показват задълбочаващи се проблеми и реално състояние на продоволствена зависимост и силно уязвима продо-

волствена сигурност на страната. В потвърждение на това е и 50-тата позиция, която България
заема с 59,6 % индекс на продоволствена сигурност, при направеното международно изследване включващо 106 страни. Като база за анализ
са използвани данни от националните статистики
на страните и такива от международни организации. Това е най-ниският индекс на страна членка
на ЕС, измерен по три основни за продоволствената сигурност групи показатели: равнище на
достъпност и равнище на потребление на продоволствени продукти; наличие и достатъчност на
продоволствие; качество и безопасност на продуктите. Най-близко до нас е Румъния – на 44
място, с индекс на продоволствената сигурност
61,3 % [4].
В заключение може да се обобщи, че в страната като цяло се откроява наличието, макар и с
различна степен на острота при проява при отделни продукти и при основни продуктови групи,
на целия спектър от проблеми свързани със способността на съществуващите национални възможности да осигуряват населението с основните видове продоволствие.
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Abstract
This report presents results that characterize the self-sufficiency of food, food sufficiency, food supplies and food
sovereignty of country. It covers basic food groups and products. Emphasis is plased on the evaluation of the parameters
characterizing the model to ensure food security of the country. The report outlines the persistent negative trends and the
obvious necessity the situation to be changed. At present it is instable and the internal sources of food products could not
serve as a reliable basis of the national food security in maintaining the system to cover domestic consumption in the
country.
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КИСЕЛИННО-ОСНОВЕН БАЛАНС НА АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ В ГОРИ ОТ
СЕВЕРОЗАПАДЕН БАЛКАН ЗА ПО-УСТОЙЧИВОТО ИМ УПРАВЛЕНИЕ
Соня Дамянова, Надка Игнатова, Мария Младенова
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Резюме
Проведени са изследвания върху отлаганията на вкисляващи и алкализиращи йони с валежите в смърчови
и букови насаждения, разположени в Северозападна Стара планина на 1500 и 650 m надморска височина, с цел
определяне на ролята на дървесната растителност за изменение на химичния състав на атмосферните отлагания
в горите. Измервани са валежните количества на открито и под склопа на насажденията, тяхната киселинност и
химичният им състав. Установено е преобладаващо присъствие на вкисляващите йони: NH4+, NO3-, SO42- и Cl-,
спрямо алкализиращите: Mg2+, Ca2+, K+ и Na+ във всички изследвани пробни площи. Най-силно е изразено това
съотношение на открито, докато под склопа на насажденията разликата е по-малка, поради протичане на интерцепционни процеси. Годишните азотни отлагания са по-високи от серните, като на по-нисколежащата пробна площ
разликата е трикратна за валежите на открито. Под короните на буковите дървета се отлагат по-малки количества
сулфати спрямо азотните съединения, в сравнение със смърчовите гори. Отлаганията на амониеви йони са найвисоки на 1500 m на открито и най-ниски под склопа и на двете смърчови насаждения, показващо усвояване на
тази азотна форма чрез надземната биомаса директно от валежните води. При нитратните йони е установена
обратна зависимост – двойно по-голямо количество под слопа на смърча в сравнение с това на открито на повисоката пробна площ. Получените резултати могат да бъдат използвани за по-ефективен контрол на дифузното
замърсяване чрез валежите и за по-успешно управление на горите.
Ключови думи: бук, дифузно замърсяване, смърч, химия на валежите.
Key words: Beech, diffuse pollution, spruce, precipitation chemistry.
JEL: Q5.

12]. От една страна, в горските фитоценози могат
да бъдат внесени с валежите замърсяващи вещества, а от друга - киселите валежи биха способствали за загуба на базични йони от дървостоите, което дестабилизира тяхната устойчивост
спрямо болести и вредители.
Въз основа на анализа на постигнатите резултати през последните 20 години, е установено, че интегрираната оценка на абиотичните и
биотични фактори, определящи състоянието на
горите, както и изучаването на въздействието на
вкисляващи замърсители и тежки метали върху
горски и водни екосистеми могат да бъдат използвани като индикатори за интегриран мониторинг
на устойчивото развитие на горите и запазване
на биоразнообразието в тях.
Проведените до сега проучвания върху чувствителността на иглолистни и широколистни
гори в България показаха, че иглолистните видове са по-толерантни към замърсяване с вкисляващи вещества и тежки метали, отколкото широколистните [4, 5, 6, 12]. Резултатите от сравнителните проучвания в района на Петрохан и Витиня, свързани с влиянието на отлаганията на
вкисляващи замърсители и тежки метали с валежите върху санитарното състояние и биопродуктивността на букови гори, са показали, че чувствителността и рискът от уврежданията на тези
гори от посочените отлагания са по-високи в
пробните площи с превишения на критичните натоварвания за тези замърсители от реалните им
отлагания в съответните териториални единици
[13].

Увод
Въпросът за въздействието на замърсителите върху горските екосистеми е обект на внимание през последните десетилетия. Крайният
резултат от това въздействие се изразява във
вкисляване на почвите и водите, увреждане на
горите и значителни нарушения в биоразнообразието [8, 9, 10]. Тези ефекти на въздействие се
проявяват не само в близост до източниците на
замърсяване на околната среда, но и в райони,
отдалечени от тях, където емисиите са пренесени от въздушните течения и са отложени с атмосферните валежи [3]. Въпреки сходния характер на отлаганията на замърсители в някои райони, отделните рецептори реагират по различен
начин. При това, количеството на постъпващите
в екосистемите отлагания варира във времето и
пространството, но зависи и от възрастта на дървостоите, чиито корони променят съществено киселинността и химичния състав на валежите.
Изучаването на киселинността и химичния
състав на валежите като фактор на биогеохимичните процеси в горите е актуално във връзка с
констатираното в края на XX век вкисляване на
води и почви в резултат на системно постъпване
на кисели и замърсени валежи в редица райони
на Европа и Америка [2, 7]. Известно е, че след
контакта си с надземната маса на дървостоите,
валежите постъпват в почвата с променена киселинност и химичен състав, в резултат на смиване
от листната повърхност и извличане от вътрешността на растителния организъм на редица
йони: K+, NH4+, NO3-, Mg2+, Ca2+, R-COO- и др. [1,
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Основната цел на проучването е определяне на ролята на дървесната растителност за
изменение на химичния състав на атмосферните
отлагания в горите. Задачите, свързани с изпълнението ѝ са: определяне количеството, активната реакция и химичния състав на валежите на
открито и под склопа на насажденията за изчисляване на годишните отлагания на кисели замърсители, базични катиони и тежки метали; както и
определяне на съотношението между вкисляващи и алкализиращи йони, с цел прогнозиране
и управление на устойчивото развитие на горите.

зони според надморската си височина. Най-високата се намира на билото на Петроханския проход на 1500 m н.в. с буково и смърчово насаждение. По-нисколежащата пробна площ е разположена на 650 m н.в – непосредствено над с. Бързия. Релефът е типично планински с дълбоко
врязани речни долини и стръмни второстепенни
била. Преобладават стръмни и наклонени терени, което способства за бързото оттичане на
повърхностните води. Различията в надморската
височина обуславят основните промени в климатично отношение и определят вертикалното разпределение на горскодървесната растителност.
Тези особености на релефа се отразяват върху
разпределението на светлината, топлината, влагата, богатството на почвите и другите екологични фактори [9]. Пробните площи са разположени върху кавяви горски почви (Distric-Euthric
Cambisols, FAO), които са мощни, свежи, глинесто-песъчливи, ненаситени, богати на хумус
(5–10 %), добре снабдени с хранителни вещества [11, 15].

Обекти и методи
1. Местоположение на изследваните обекти.
Проучванията са проведени в три пробни
площи, разположени в североизточните склонове на Западна Стара планина (Берковски Балкан) между 23 о 04’ и 23 о14 ’ източна дължина и
43 о 14 ’ северна ширина. Обектите попадат в
Средния планински пояс и са разпределени в две

Фиг. 1. Местоположение на изследваните обекти

Проучваният дървесен вид е обикновен
смърч (Picea abies Karst), който е сравняван с
обикновения бук (Fagus sylvatica L.), като основен
представител на растителността в района. Горите от смърч са доминиращи в иглолистния горски пояс в планините на България. Те участват с
4,6 % в общата горска площ на страната или съставляват 15 % от площта на иглолистните [14].
Най-големи площи заемат в Родопите, Рила, Пирин, по-ограничено се срещат в Западна и
Средна Стара планина, Витоша и Осоговска планина. Основното развитие на смърчовите фитоценози е между 1500–1600 и 1900–2100 m н. в.
Формите на релефа, надморската височина, изложението, основната скала и почвите не са
строго определящи за развитието на смърчовите
гори, но имат съществено значение за флорис-

тичния им състав и продуктивността им. Предпочитани са северните изложения и заравнените
терени или склоновете с умерен наклон.
2. Методи за анализ
Валежните води бяха събирани на всеки две
седмици в постоянно отворени инертни пластмасови колектори със събирателна площ 314 cm2 в
трикратна повтаряемост за всеки вариант, поставени на височина 1,5 m над земната повърхност.
При пробовземането беше измервано общото количество на събраната валежна вода и бяха вземани индивидуални проби за анализ от всеки колектор, като беше измервана активната реакция
с портативен рН-метър (HANNA COMBO). Всички
проби бяха съхранявани в хладилник при температура 1–4 оС и филтрувани през мембранен
филтър с размер на порите 0,45 μm, за да се оп82
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ределят разтворените вещества и да се отстранят неразтворимите субстанции. В събраната валежна вода под короните беше определяно съдържанието на амониеви и нитратни йони чрез
автоматична дестилация и последващо титруване със солна киселина (Kjeldalh, Tekator), сулфатни йони – спектрометрично, след утаяване с
BaCl2 и стабилизиране на колоида с желатин
(Perkin Elmer Spectrometer Lambda 5). Металните
йони: калиеви, калциеви, натриеви, магнезиеви,
оловни и кадмиеви йони бяха измервани чрез оптична емисионна спектроскопия в индуктивно
свързана плазма (ICP-OES Vista MPX, Varian Inc,
Australia). Преди определянето на съдържанието
на олово и кадмий пробите бяха концентрирани
50-кратно до влажен остатък, разтваряни в 2 cm3
k.HNO3 и довеждани до обем 10 cm3 с дейонизирана вода.
Годишната сума на отлаганията е изчислявана чрез умножаване на обема на валежа с концентрацията на съответния замърсител при
всяко пробовземане и сумиране на произведенията за целия период на изследване, с последващо преизчисляване в kg.ha-1.yr-1.

за цялата 2014 г. постъпилите валежи са почти
два пъти над многогодишната норма за района.
От тези валежни количества до почвената повърхност под короните на смърча са постъпили
1240 mm в пробната площ на 1500 m н.в. и
1561 mm на 650 m н.в. Валежите, постъпващи на
открито на 1500 m н.в. (5.84 рН единици) са покисели от тези на 650 m н.в. (6.04 рН), но и на
двете надморски височини смърчовите насаждения подкисляват валежите и те достигат до почвата със средногодишна киселинност 5.32 рН
единици под склопа на смърча на 1500 m н.в. и
5.66 рН единици на 650 m н.в. От всички изследвани варианти на проучването най-кисели са валежите под короните на смърча на 1500 m н.в.
(рН=5.32).
Проследявайки динамиката на киселинността на валежните води на открито и под короните на смърча, се вижда, че през целия период
на проучването смърчовите дървостои подкисляват постъпващите валежи, както на 1500 m н.в.,
така и на 650 m н.в., като степента на подкисляване е по-силно изразена през зимните и есенни
месеци, когато и температурният режим е понеблагоприятен за дървесната растителност.
Ако се съпоставят резултатите от киселинността на валежите на открито и под короните на
иглолистния смърч и широколистния бук на една
и съща надморска височина от 1500 m н.в., се установява, че под короните на бука те са с по-благоприятна киселинност, както по отношение на
валежите под короните на смърча, така и спрямо
валежите на открито за целия период на 2014 г.
(фиг. 2). При постъпването на едни и същи валежи на открито със средна стойност на рН за изследвания период 5,86 рН, (пробните площи за
смърча и бука са разположени на разстояние
около 300 m една от друга), средногодишната киселинност под короните на бука възлиза на
6,10 рН единици, докато под смърча тя е 5,32 рН
единици.

3. Резултати и дискусия
Получените резултати от измерване на количеството на валежите във всички анализирани
пробни площи показват, че през 2014 г. са постъпили значително по-големи валежни количества,
отколкото през периода 1986 г. до сега, откакто е
създаден хидрохимичния стационар в района.
Прави впечатление и по-високото количество на
валежите на по-ниската надморска височина от
650 m, където са измерени 1710 mm валеж на открито, докато на 1500 m н.в. са постъпили
1396 mm. Трябва да се обърне внимание на
факта, че на 1500 m н.в. измерените стойности
са по-близо до многогодишната норма на валежите (1160 mm), отколкото на 650 m н.в., където
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Фиг. 2. Динамика на рН на валежите на открито и под короните на смърч и бук на 1500 m за 2014 г.
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Следователно, смърчовите насаждения допълнително вкисляват преминаващите през короните им атмосферни валежи, което би могло
да влоши почвените условия и да повиши усвояемостта на някои замърсители и тежки метали.
Освен това, по-киселите валежи способстват и
извличане на базични катиони от надземната
маса на дървостоите, което може да се отрази на
тяхното устойчиво развитие.
От киселите замърсители в отлаганията
най-силно са представени хлоридите. Те постъпват с валежите на открито в по-големи количества на 1500 m (37,10 kg.ha -1.yr-1), отколкото

на 650 m (27,66 kg.ha-1.yr-1). Техният произход
може да се обвърже с далечен пренос, тъй като
в по-високо разположената пробна площ под короните на смърча са измерени много по-високи
отлагания на хлориди (45,95 kg.ha -1.yr-1), отколкото са постъпили с валежите на открито
(37,10 kg.ha-1.yr-1). Една част от постъпилите с
валежите хлориди се задържат под короните на
смърча на 650 m, където в колекторите под
склопа са се отложили 23,96 kg.ha -1.yr-1, а на открито съответно 27,66 kg.ha -1.yr-1 (табл. 1).

Таблица 1. Годишни отлагания на вкисляващи замърсители и базични катиони за 2014 г., kg.ha-1.yr-1.

Вариант

N-NH4+

N-NO3-

S-SO42-

Cl-

K+

Na+

Ca2+

Mg2+

Смърч – 1500 m

10,55

12,92

22,70

45,95

17,41

9,11

22,08

3,07

Бук – 1500 m

12,28

7,87

9,64

25,51

8,91

2,14

8,29

0,98

Открито – 1500 m

17,94

6,68

11,11

37,10

4,05

2,58

9,48

0,90

Смърч – 650 m

10,89

6,56

11,70

23,96

9,50

2,34

9,48

1,11

Открито – 650 m

15,52

14,33

9,01

27,66

4,90

4,92

11,22

1,05

Получените резултати показват, че под короните на смърча се отлага по-малко амониев
азот, отколкото на открита незалесена площ и на
двете надморски височини, на които са извършени изследванията. Въпреки големите разлики
във валежните количества в отделните варианти
на опита, отложеният амониев азот под короните
на смърча в пробната площ на 1500 m
(10,55 kg.ha-1.yr-1) е колкото и на 650 m
(10,89 kg.ha-1.yr-1). И под короните на бука на
1500 m също се отлагат по-ниски количества на
тази форма на азота (12,28 kg.ha-1.yr-1), отколкото
на открито (17,94 kg.ha-1.yr-1). Относително
близки са и отлаганията на открито на 1500 m
(17,94 kg.ha-1.yr-1) и на 650 m (15,52 kg.ha-1.yr-1)
(табл. 1).
На по-ниската надморска височина от 650 m
се усвоява от короните на смърча дори мобилната нитратна форма на азота директно от валежните води, където под короните са отложени
6,56 kg.ha-1.yr-1, а на открито два пъти повече

(14,33 kg.ha-1.yr-1). Прави впечатление и два пъти
по-високото количество отложен нитратен азот
на открита незалесена площ на 650 m
(14,33 kg.ha-1.yr-1) спрямо 1500 m (6,68 kg.ha-1.yr-1).
Това може да се обясни с по-високото валежно
количество на 650 m значително над нормата, а
също така и на близостта на пробната площ до
населеното място, където за отопление се използва главно твърдо гориво, при което се отделят
азотни оксиди.
Макар че на 1500 m отложеният нитратен
азот е много повече под короните на смърча
(12,92 kg.ha-1.yr-1),
отколкото
на
открито
(6,68 kg.ha-1.yr-1), ако се съпостави общата сума
на амониев и нитратен азот, се вижда, че отложеният под короните на смърча азот е по-малко
(23,47 kg.ha-1.yr-1) от този на открито (24,61 kg.ha-1.yr-1).
Още по-добре изразена е тази зависимост на
650 m, където под короните на смърча са отложени общо 17,45 kg.ha-1.yr-1 азот, а на открито:
29,85 kg.ha-1.yr-1 (табл. 2).

Таблица 2. Годишни отлагания на сяра, азот, сума от вкиселяващи и базични йони за 2014 г, kg.ha -1.yr-1.

Вариант
Смърч – 1500 m
Бук – 1500 m
Открито – 1500 m
Смърч – 650 m
Открито – 650 m

S

N

22,70
9,64
11,11
11,70
9,01

23,47
20,15
24,61
17,45
29,85

Сума вкисляващи
йони
92,12
55,30
72,83
53,12
66,52
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Сума базични
йони
51,67
20,32
17,01
22,43
22,09

Соня Дамянова, Надка Игнатова, Мария Младенова

За разлика от азота, отлаганията на сяра под
короните на смърча на 1500 m са два пъти по-високи (22,70 kg.ha-1.yr-1), отколкото на открито
(11,11 kg.ha-1.yr-1). Тази тенденция се наблюдава
и на по-ниската надморска височина от 650 m, но
е значително по-слабо изразена: 11,70 kg.ha-1.yr-1
под смърча срещу 9,01 kg.ha-1.yr-1 на открито. Необходимо е да се отбележат близките стойности
на отложената на открито сяра на двете надморски височини и два пъти по-високите отложени
количества сяра под склопа на смърча на 1500 m
спрямо този на 650 m, което показва, че голяма
част от отложената сяра е резултат на далечен
пренос и в безвалежните периоди тя се задържа
в короните на смърча на по-голямата надморска
височина, а в последствие се смива в колекторите с валежите (Табл. 2). В по-ниските територии далечният пренос на замърсители е послабо изразен.

Особено внимание заслужават отлаганията
на базични катиони с валежите, чиито стойности
са много близки на открита незалесена площ и на
двете надморски височини, но на 1500 m под короните на смърча са измерени много по-високи
отлагания на всички определени катиони, отколкото на открито. Така например под смърча са отложени 4 пъти повече К+ йони (17,41 kg.ha-1.yr-1)
и 3 пъти повече Mg2+ йони (3,07 kg.ha-1.yr-1), отколкото на открито (4,07 kg.ha-1.yr-1 за К и
0,90 kg.ha-1.yr-1 за Mg). На по-ниската надморска
височина, обаче, само отлаганията на К са по-високи под короните на смърча (9,50 kg.ha-1.yr-1)
спрямо открита площ (4,90 kg.ha-1.yr-1). Отлаганията на Na и Ca са по-ниски под короните, а на Mg
са почти еднакви (1,11 kg.ha-1.yr-1), както и на открито (1,05 kg.ha-1.yr-1) (табл. 1). Основната част
от базичните йони се дължи на калиевите и калциевите йони във всички варианти на изследването.

Фиг. 3. Отношение между отложената с валежите сума от кисели замърсители и сума от неутрализиращи
базични катиони за 2014 г.

Отлаганията на базичните катиони обаче не
са достатъчни да неутрализират значителните
кисели отлагания в изследвания район. Отношението между сумата от вкисляващите и алкализиращите йони е най-високо в отлаганията на открито (киселите отлагания са 4 пъти по-вече от
базичните на 1500 m и 3 пъти по-вече на 650 m
(фиг. 3). В този аспект смърчовите дървостои са
подобрили това съотношение чрез извлечените
от тяхната надземна маса базични катиони или
чрез асимилираните кисели йони, постъпили с
валежите. Въпреки по-високата стойност на съотношението вкисляващи / базични йони под
склопа на буковото насаждение, в сравнение с
това на смърчовото, активната реакция на валежа в буковите гори е с по-благоприятна киселинност.

спрямо алкализиращите (Ca2+, K+, Na+ и Mg2+)
във всички изследвани пробни площи. Най-силно
е изразено това съотношение на открито, докато
под склопа на насажденията разликата е помалка, поради протичане на интерцепционни
процеси.
На по-голямата надморска височина постъпват по-кисели валежи, дължащо се на по-високите отлагания на вкисляващи замърсители и
по-ниски на базични катиони, в сравнение с пробните площи на по-ниската надморска височина.
Смърчовите насаждения допълнително
вкисляват преминаващите през короните им атмосферни валежи, което би могло да влоши почвените условия и да повиши усвояването на някои замърсители и тежки метали. Освен това, покиселите валежи способстват и за извличането
на базични катиони от надземната маса на дървостоите, което допринася за намаляване на съотношението между сумата на киселите и сумата
на базичните йони в отлаганията под короните на

Заключение
Установено е преобладаващо присъствие
на вкисляващите йони (NH4+, NO3-, SO42- и Cl-),
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смърча спрямо тези на открито, което може да се
отрази на тяхното устойчиво развитие.
Тъй като постъпилите валежни количества в
изследваните площи са значително над нормата,
особено на по-ниската надморска височина, което се отразява и на отлаганията на вкисляващи
замърсители и тежки метали, е необходимо проучванията да продължат за изясняване на констатираните завишени отлагания на кисели замърсители, най-вече на по-голямата надморска
височина, където и други фактори са по-неблагоприятни за смърча. Като се има предвид фактът, че смърчовите насаждения не са типични за
Северозападна Стара Планина, където преобладава широколистна растителност, може да се
предположи, че тенденцията за вкисляване на
валежите по-слабо ще бъде изразена в следващите години, в сравнение с районите, залесени
изцяло със смърчови гори.
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ACID-BASE BALANCE OF ATMOSPHERIC DEPOSITION OF FORESTS IN WESTERN
BALKAN MOUNTAINS FOR MORE SUSTAINABLE MANAGEMENT
Sonya Damyanova, Nadka Ignatova, Maria Mladenova
University of Forestry, Sofia
Abstract
In order to determine the influence of trees on chemical composition changes of atmospheric depositions in forests,
investigation has been conducted of acidifying and basic ions in precipitation in spruce and beech stands located in the
northwestern part of Balkan Mountains of 1500 and 650 m altitude. Precipitation amounts were measured in open areas
and under canopies, as well as their acidity and chemical composition. Acidifying ions such as NH4+, NO3-, SO42- and Clprevailed over basic ones: Ca2+, K+, Na+ и Mg2+ in all studied sites. This ratio was most obvious in the open areas while
under canopies there was less difference due to interception processes. The annual nitrogen deposition was higher than
the sulfur one and the difference at the low altitude site is three times bigger than the one in the open area. Under the
canopy of the beech trees there was less sulphates than nitrates comparing to spruce. Ammonia deposition was higher at
the open area with 1500 m altitude and lowest under the canopy of the two spruce stands, which indicates absorption of
this nitrogen form by harvestable biomass from the precipitation directly. The opposite dependence was determined for
nitrates: their amount was two times bigger under the canopy comparing to the one in the open area at the higher altitude
site. The results obtained could be used for more effective control of diffuse pollution through precipitation and more successful forest management.
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ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА В ЕВРОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СТОПАНИСВАНЕТО ИМ ПРЕЗ ХХI ВЕК
Янка Казакова-Матева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Общото ползване на пасищата в Европа е с хилядолетна история. По отношение на стопанисването им непрекъснато протичат промени, най-силно изразени в последните сто години. В исторически план, основните предизвикателства са свързани с ограничаване на достъпа до и регулиране на ползването на общия пасищен ресурс.
Това води до формулиране на теорията за „Трагедията на общите ресурси“ от Гарет Хардин през 1968 г., обоснована на примера на свръх-експлоатацията на пасищата. Днес, основното предизвикателство е да се осигури достатъчна поддръжка на пасищата. В повечето европейски страни водеща става мотивацията за опазване на тревните екосистеми и ролята им за поддържане на биоразнообразието. Междувременно, в научната литература, „трагедията на Хардин“ е оборена от Елинор Остром през 1999 г., която получава Нобелова награда по икономика през
2009 г. за „Принципите за устойчиво стопанисване на общите ресурси“. Предизвикателствата пред стопанисването
на общите пасища са изключително актуален въпрос в България. Преброяването на земеделските стопанства през
2011 г. отчита, че над 800 хиляди хектара общи пасища се ползват активно от животновъдите в страната. Повече
от половината от тях попадат в зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000, но под 10 % от тях получават подпомагане от схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. Целта на доклада е да се направи
критичен преглед и сравнителен анализ на общото ползване на пасищата в България и в избрани страни от Европа
на базата на принципите на Остром. Резултатите могат да бъдат ползвани както за структуриране на предизвикателствата пред стопанисването на общите пасища в България, така и за извеждане на въпроси и проблеми, които
се нуждаят от допълнително изследване в страната.
Ключови думи: общо ползване, пасища, стопанисване, тревни екосистеми.
Key words: commons, pastures, governance, grassland ecosystems.
JEL: H41, O13, P19.

подкрепа на пасищата и мерите с висока природна стойност в Европа.
Целта на доклада е да се направи критичен
преглед и сравнителен анализ на общото ползване на пасищата в България и в избрани страни
от Европа на базата на принципите за устойчиво
стопанисване на общите ресурси [8]. Резултатите могат да бъдат ползвани както за структуриране на предизвикателствата пред стопанисването на общите пасища в България, така и за извеждане на въпроси и проблеми, които се нуждаят от допълнително изследване в страната.

Увод
Общото ползване на пасищата е историческа характеристика на селското стопанство в
цяла Европа, базираща се на правото на населението от дадено населено място да ги ползва за
паша и изхранване на добитъка. С развитието на
технологиите, модерното земеделие и съвременния начин на живот през последния век това
традиционно ползване претърпява редица промени. В исторически план, основните предизвикателства са свързани с ограничаване на достъпа до и регулиране на ползването на общия пасищен ресурс. Днес, основното предизвикателство е да се осигури достатъчна поддръжка на пасищата. В повечето европейски страни водеща
става мотивацията за опазване на тревните екосистеми и ролята им за поддържане на биоразнообразието, т.нар. земеделски земи с висока
природна стойност.
Целенасоченото прилагане на Общата селскостопанска политика и в частност на политиката за развитие на селските райони води до увеличаване и усложняване на законодателството и
мерките за подкрепа, но обикновено въпросите,
свързани с правото на общо ползване на мерите
и пасищата се пренебрегват. Ето защо, отчитайки новата рамка в политиките за развитие на
земеделието и опазването на биоразнообразието, е много важно да се намери правилното решение за осигуряване на подходящи мерки за

Теоретични постановки за управлението на
природните ресурси за общо ползване
Теорията за управление на ресурсите за
общо ползване се развива след 1968 г., когато е
публикувана „Трагедията на общите ресурси” от
Хардин. Той развива идеята, че свободния достъп на хората до общите ресурси води до свръхексплоатирането им, а от там до заплаха за съществуването им като цяло. Хардин обосновава
теорията си на примера на свръх-експлоатацията на пасищата в някои райони.
Едва след повече от 20 години е публикувано друго, също толкова силно проучване – „Управление на общите ресурси” от Елинор Остром
(1999), след което научните изследвания и дискусии стават по-балансирани и позитивни относно бъдещата роля на управлението на ресурсите за общо ползване за устойчивото развитие.
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Остром дефинира осем принципа, които характеризират утвърдените институции за общо ползване на ресурсите. Под „принцип” тя разбира основен елемент или състояние, спомогнало за успеха на институциите за запазване на общия ресурс и спазване на правилата за ползване от поколения ползватели. Изследвайки много различни ситуации при управлението на ресурсите
за общо ползване, Остром забелязва, че използваните специфични правила в утвърдените организации се различават значително в различните
случаи. При наличието на това голямо разнообразие от специфични правила, устойчивостта на
организациите не би могла да се обясни с липсата или наличието на определени правила. Остром стига до извода, че част от обяснението за
тяхната устойчивост се базира именно на факта,
че правилата се различават. Принципите отчитат
специфичните характеристики на свързаните с
тях физически системи, културни виждания и икономически и политически взаимовръзки, съществуващи при установяването на правилата [8]:
1. Ясно определени граници: Необходима е
ясна дефиниция кой има право да се включва в
действия по придобиване, както и в определяне
на физическите граници на ресурсната система.
Ако границите и/или индивидите, които могат да
използват ресурса, не са определени, никой не
знае кой или за кого се ползва ресурса. Без определяне на границите на ресурса и затварянето
му за „външни лица”, участниците са поставени
пред риска ползите, които произвеждат, да бъдат
„ограбени” от други, които не са допринесли за
това.
2. Съответствие между правилата и местните условия: Вторият градивен принцип се
състои от две части. Първият набляга на това, че
правилата, отнасящи се до разпределението на
разходите и задълженията в „жизнеспособните”
общности, са пряко свързани с разпределението
на ползите и правата. Втората част набляга на
това, че правилата се създават в съответствие с
местните условия. Унифицираните правила, създадени на ниво държава или регион, много рядко
вземат предвид спецификата на ресурсите, които са използвани при създаването на правилата
за ползване за определеното място.
3. Споразумения за колективен избор: Институциите (системите), използващи този принцип, са в състояние да създадат по-добри правила, съответстващи на местните условия, тъй
като индивидите, директно взаимодействащи помежду си и с физическия свят, могат да променят
правилата във времето за да отговорят по-добре
на специфичните местни характеристики.
4 & 5. Мониторинг и степенувани санкции:
При устойчивите институции, мониторингът и
санкционирането се поемат основно от самите
участници. При разбирането и приемането на изработените правила първоначалните санкции и
разходите за мониторинг при тези системи са
учудващо ниски.

6. Механизми за разрешаване на конфликти: Наличието на механизми за разрешаване
на конфликти не гарантира, че ползвателите ще
могат да поддържат трайна институцията (системата), като всяка комплексна система от правила
изисква наличието и използването на такива механизми.
7. Минимално признаване на права за организиране: Ползвателите често създават собствени правила без да създават/притежават формални, правителствени юрисдикции. Необходимо е външните правителствени организации
да приемат в минимална степен легитимността
на тези правила за да могат самите ползватели
могат да ги прилагат самостоятелно.
8. Различни нива на управление: При по-големите системи е трудно да се изработят правила, които да отговарят на всички аспекти на
осигуряването и използването им при система с
едно ниво на управление. В „жизнеспособните”
системи за общо ползване на ресурсите, има
тенденция да се създават по-малки (гнездови организации).
При последващите си проучвания, Остром
признава, че дори и всички принципи да са спазени, пак могат да се случват провали. На тази
база тя идентифицира осем основни заплахи за
устойчивостта на институциите:
Еднотипно и унифицирано мислене;
Прекомерно разчитане на простите правила за гласуване, вместо на разбирателство между участниците;
Бързи външни промени в технологиите
или социално-икономическата среда;
Провали на предаване на разбирането
на правилата между поколенията;
Често търсене на помощ от външни източници;
Международна помощ, която игнорира
местното знание и институции;
Корупция и други форми на опортюнистично поведение;
Липса на големи подкрепящи институции.
Правна рамка на общо ползване на пасищата
в избрани европейски страни
Първите данни за законови институции (общностни харти) за управление на общите ресурси пасища и гори в Италианските Алпи датират от 13 век. Касари допуска, че те са се развили, тъй като допълват съществуващото неформално сътрудничество и увеличават неговата ефективност. Общностните харти се появяват през 13 век като правна иновация, за да се
намалят разходите, свързани с прилагането на
права върху земята. Селяните договарят набор
от правила помежду си на общо събрание, викат
нотариус, който ги вписва в договор и изпращат
петиция за одобрението им до принца на съответния район. Този процес винаги е иницииран от
общностите.
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В Швейцария, първия писмен регламент за
общо ползване на пасища е от селището Torbel и
датира от 1485 г. В по-ново време, целта за опазване и устойчиво управление на летните пасища
е включена в швейцарското законодателство
през 1996 г., а подпомагането (плащанията) за
летните пасища е обвързано с критерий за устойчивост от 2000 г. Във връзка с това изискване
през 1999 г. съществуващите правилници за
опазване на планинските пасища при тяхното
ползване за земеделски цели са ревизирани и
заменени с правилник за плащания за летните
пасища [5]. Този правилник съдържа адаптирани
изисквания по отношение на използването на пасищата с цел избягване на прекомерно използване (ограничаване на броя на животните в случай на екологична вреда), опазване на пасището
срещу обрастване с храсти и дървета, адаптирано и съобразено с опазването на биоразнообразието, торене на пасищата, контрол върху
проблемни растения и бурени и поддържането
на сградите и инфраструктурата.
Великобритания приема нов Закон за ресурсите за общо ползване през 2006 г., който цели
да опази земите за общо ползване и да насърчава устойчиво им управление [9]. Втората цел е
да се осъвремени процесът на кандидатстване
за подпомагане с по-бързо реагираща система,
която да покаже, че е проведена консултация с
местните заинтересовани страни и има споразумение с тези, които имат правен интерес. Третата основна цел се отнася до управлението на
пасищата, предлагайки начин за осигуряване на
устойчивост и ефективни правила. Основната
част на уредбата за устойчиво управление е правото на ползвателите, собствениците и други
групи или индивиди да кандидатстват доброволно за създаването на законоустановени Съвети за пасищата за общо ползване. Целта им е
да управляват по-ефективно земеделските дейности, да поддържат растителната покривка и да
упражняват правата на ползване. Съветите имат
право да създават задължителни законови правила по отношение на земеделските дейности
върху земите за общо ползване, като последната
инстанция за разрешаване на проблемите е съдът. За да се създаде един Съвет трябва всички
законово заинтересовани страни (ползватели,
собственици и други, имащи права за ползване
на ресурса) да подкрепят инициативата. При наличието на обществен интерес, съответните публични организации, в много случаи това са агенциите, опазващи природата и наследството,
трябва да подкрепят инициативата. Департамента по земеделие и околна среда (на практика
английското министерство на земеделието)
оказва съдействие за начина на създаването и
устава на Съветите, но крайното съдържание е
различно в зависимост от различните функции и
нужди на всяка община и съвет. Целта на тази
част от законодателството е да не се приватизират или управляват централизирано ресурсите

за общо ползване, а да се съхранят и подновяват
традиционните колективни подходи през 21 век.
Правна рамка на общо ползване на пасищата
в България
За разлика от Италия и Швейцария, в исторически план за България са характерни неписаните норми на обичайното право. Преди Освобождението от турско робство през 1878 г. съществува разнообразие от традиционни практики (основно в пасищното овцевъдство), които
са били регулирани от неписани, но стриктно
съблюдавани норми:
„Селското пасище се определя като неизорано място около селото, което е оставено, за да
пасат овци, коне, волове от същото село. В него
се включват и онези земи и места, които са оставени да почиват и по които „стоката селска” пасе.
В пасището на едно село могат да пасат добитъкът и свинете само на селяните от това село. Добитъкът на друго село не може да пасе в това пасище, освен ако за това има съглашение между
двете села.“ [2].
В началото на 20 век, българската държава
приема поредица от нормативни актове, които да
регулират и регламентират общото ползване на
пасищата и мерите: Закон за разработване на
мерите от 1903 г. и Закон за допълнението му от
1907 г.; Правилник за прилагане Закона за разработване на мерите, 1904 г.; Закон за запазване,
измерване и използване на селските и градски
мери, 1910 г.; Закон за увеличение размера на
държавните земи, 1920 г. и Закон за високопланинските и горски пасища, 1941 г.
Първоначално, при възстановяването на
собствеността върху земеделските земи, в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) не се отчита достатъчно характерът на общност и правата на жителите на
населеното място върху общинските мери и пасища.
До приемането на България в ЕС през
2007г. отново се разчита на обичайното право за
ползването на общите пасища и мери. Към онзи
момент прилаганите неформални норми не създават проблеми, тъй като периода се характеризира със силно изоставяне на земеделските
земи. Така повечето отдалечени и високопланински пасища преминават през различни етапи на
сукцесия – охрастевяване, прорастване на
млади гори и други. Местните животновъди ползват за паша изоставените обработваеми земи в
близост до населените места за минимизиране
на усилията и разходите.
С въвеждането на изискванията за прилагане на Общата селскостопанска политика
(ОСП), както за Стълб 1 (схема за единно плащане на площ), така и за Стълб 2 (агроекологични плащания, плащания за Натура 2000), обичайното право на ползване не предоставя
правно основание за получаване на субсидии и
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директни плащания за тези земи. ЗСПЗЗ се изменя през 2007 г. (ДВ, бр. 13). Въвежда се легална дефиниция на понятието "общо ползване":
традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за
пасищно животновъдство върху обществените
мери и пасища, включително чрез образуване на
едно или повече колективни стада.
Междувременно и фактическата ситуация с
ползването на пасищата се променя значително – собствениците и/или ползвателите на
изоставените ниви ги превръщат отново в обработваеми земи; появяват се и хора без пасищни
животни, но с интерес да поддържат общинските
пасища и мери в добро земеделско и екологично
състояние срещу което получават европейски
субсидии. Натискът върху обществените пасища
и мери се увеличава, с което се увеличават и
изискванията към администрацията, отговорна
за стопанисването им.
Министерство на земеделието и горите издава указания като подзаконов акт «Ред за предоставяне на мери и пасища на животновъди за
общо ползване». В тях са описани участниците
при разпределянето на мерите и пасищата, като
до процеса се допускат и сдружения на животновъди. През следващите години (2009 г. до 2015 г.
включително) следват нови промени в ЗСПЗЗ по
отношение на общото ползване на общинските
пасища и мери, всяка от които се опитва да съвмести правото на жителите-собственици на пасищни животни на дадено населено място до пасищата на същото с изискванията за правно основание на получаване на субсидии от ОСП.

от тях са с висока природна стойност. Преброяването на земеделските стопанства през 2011 г.
отчита, че над 800 хиляди хектара общи пасища
се ползват активно от животновъдите в страната.
Пасищата, мерите и ливадите в обхвата на зоните от европейската екологична мрежа Натура
2000 са 600 хил. ха. Високата природна стойност
на мерите и пасищата в днешно време е резултат от многовековното им ползване за паша и изхранване на добитъка общо от жителите на населеното място, спазвайки ясно установени правила.
Най-големият собственик на пасища, мери и
ливади са общините, които стопанисват 56 % от
всички постоянно затревени площи в страната
(фиг. 1). Следват пасищата частна собственост,
които са 35 %, а държавните са едва 9 %.

Обхват на пасищата, мерите и ливадите в
България

Източник: ГО „Устойчиво ползване на пасища, мери и
ливади“, 2012

Постоянно затревените площи в България
са над 1 300 хил. ха, като повече от половината

Фиг.1. Пасища, мери и ливади в България по вид собственост през 2011 г.

Табл. 1. Принципи на Остром за създаване на жизнеспособни системи за ползване на общите ресурси и състоянието
им в България

Принцип на Остром

1. Ясно определени
граници

2. Съответствие м/у
правилата и местните условия
3.Споразумения за
колективен избор

Състояние в България
Де юре, границите на пасищата и мерите за общо ползване са ясно определени –
всички общински пасища, които са публична собственост. Де факто, общинските администрации много рядко разполагат с точни данни за имотите публична общинска собственост. Много чести са случаите, където пасищата за общо ползване, определени от
общините на практика са млади гори и храсталаци.
По отношение на ползвателите на общите пасища и мери също има редица неясноти
– дали това са постоянните жители на населеното място (каквото е традиционната
норма) или собствениците на пасищни животни или собствениците на регистриран постоянен или временен животновъден обект в землището на населеното място.
Всичко това създава множество напрежения и конфликти между различните заинтересовани страни и администрацията на общинско и национално ниво.
Де юре, ЗСПЗЗ и подзаконовите нормативни актове създават рамката за предоставянето на пасища и мери на животновъди за общо ползване. Те предоставят възможности
на общините да изработят собствени правила за отдаване на общинските пасища,
както и планове и програми за стопанисването им.
Де факто, в повечето общини липсва необходимата експертиза за изработването на
правила, съобразени с местните условия. Поради това, най-често се наблюдава пряко
прилагане на националната рамка.
Широко препоръчвана структура (включително и на правна основа) е създаването на
асоциации/сдружения за паша. Това е едно предизвикателство в страна, в която коопе90

Янка Казакова-Матева
Принцип на Остром

4. Мониторинг

5. Степенувани санкции
6. Механизми за разрешаване на конфликти
7. Минимално признаване на правата за
организиране
8. Различни нива на
управление

Състояние в България
ративните действия не се харесват от обществото. Теоретично това е правилната препоръка. На практика създаването на подобна асоциация, трябва да е съпътствано от
непрекъснати съвети и мотивиране на малките фермери, подпомагане при създаването и регистрацията на нови сдружения и при управлението поне през първите години
на работа. На този етап регистрираните сдружения в страната са единици.
Мониторинг на ползването и състоянието на пасищата и мерите следва да залегне в
общинските програми за стопанисването им. На практика, това е най-подценявания аспект на програмите там, където въобще има разработени такива.
Най-разпространеният вид мониторинг е административен върху договорите за индивидуално ползване на общинските пасища и мери по отношение на плащане на наемната цена, изтичане на срок на договор и т.н.
Санкционирането при неспазване на договорни условия между ползвателите и общината най-често е на базата на общоприетия административен ред в съответната община, т.е. липсват изработени целеви степенувани санкции.
Използва се общия ред за решаване на конфликти – чрез съда. По този начин, освен
че конфликтите се задълбочават и оскъпяват, те се и удължават значително във времето .
Де юре, ЗСПЗЗ позволява на общините да изработват собствени правила и програми.
Същевременно са регистрирани редица случаи, при които областните управители не
одобряват изработените общински правила и програми, поради разлика в интерпретацията на националното законодателство. По този начин се отнемат и минималните
права за организиране на общините.
Към момента се разграничават три нива на управление на пасищата и мерите за
общо ползване – национално, областно и общинско. Почти напълно заличено единственото исторически съществувало ниво – землището на населеното място.

-

Заключение
Прегледът на начините на управление на
пасищата за общо ползване в Европа разкрива,
че системите за ползване на тези пасища като
цяло бързо се променят. Там, където все още съществува интерес от запазването им, те непрекъснато се приспособяват към новите условия.
Анализът на състоянието на пасищата и мерите за общо ползване в България спрямо принципите за създаване и управление на жизнеспособни системи за ползване на общи ресурси разкрива проблемни ситуации и предизвикателство
при всеки един от осемте принципа. Оцеляването на тази традиционна система в страната ни
е сериозно разклатено, особено след въвеждането на изискванията за правно основание и допустимост за подпомагането по ОСП.
Земеделските стопани, които са избираеми
за публична подкрепа, предпочитат да наемат
общинските пасища индивидуално. В литературните източници, този процес се разглежда като
„де факто” приватизация на земите за общо ползване.
От друга страна, повечето малки производители са изключени от възможностите за европейско подпомагане (при съществуващите изисквания за минимална площ на земеделските парцели и/или минимален брой животни). По този
начин, използването на пасищата за общо ползване продължава да бъде до голяма степен неформална практика за земеделските стопани извън системата на официалното подпомагане.
Така вместо изводи, възникват следните
въпроси и предизвикателства пред изследователите и законотворците в страната:

-

Какви са ползите и ограниченията за обществения интерес при общото ползване (намаляващо по обхват) и при индивидуалното ползване (увеличаващо
се и на практика приватизиращо) на публичните пасища и мери?
Какви нови нормативни промени са необходими за да се гарантира природосъобразно ползване на пасищата и мерите
в и извън защитените територии, зоните
по Натура 2000 и земите с висока природна стойност?

Литература
1. Казакова, Я. (20120. Преглед на системите за управление на пасищата за общо ползване в Европа, Европейски Форум за опазване на природата
и пасторализма. Проект „Създаване на условия за
устойчиво стопанисване на тревни местообитания“. BGR/SGP/OP5/CORE /LD/12/04, София.
2. Маринов, Д. (1894). Народно обичайно право:
Паша, Сборник Жива старина.
3. Юнакова, М. (2012). Исторически преглед на ползването намерите и пасищата в България. Проект „Създаване на условия за устойчиво стопанисване
на
тревни
местообитания“.
BGR/SGP/OP5/CORE /LD/12/04. ГО „Устойчиво
ползване на пасища, мери и ливади“, София.
4. Преброяване на земеделските стопанства, МЗХ,
2012.
5. Baur,I.& C.R.Binder. Adapting to Societal Transitions
by changing Rules in the Governance of Common
Property Pastures in the Swiss, Alps. Ecology and Society Journal. http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc.
6. Casari, M. Emergence of Endogenous Legal Institutions: Property Rights and Community Governance in
the Italian Alps, http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc.

91

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА В ЕВРОПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД …
7. Hardin, G. (1968). The Tragedy of Commons, Science,
Vol.162, № 3859, pp.1243–1248.
8. Ostrom, E. (1999). Design Principles and Threats to
Sustainable Organizations That Manage Commons, A
paper for Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University.

9. Short, C. (2008). The traditional commons of England
and Wales in the twenty-first century: meeting new and
old challenges, International Journal of the Commons,
Vol. 2, July 2008, pp. 192–221.

COMMON GRAZING IN EUROPE – CHALLENGES IN THEIR GOVERNANCE IN XXI
CENTURY
Yanka Kazakova-Mateva
University of National and World Economy, Sofia
Abstract
Common grazing in Europe has centuries old history. In the last century these traditional systems undergo serious
changes in their governance. Historically, the main challenges relate to restricting the access to and regulating the use of
the common grazing resource. This leads to the formulation of the Tragedy of the Commons by Garrett Hardin in 1968
based on the example of over-grazing of common land. In the beginning of XXI century, the main challenge is to ensure a
minimal level of maintenance of pastures. In most European countries, the leading motivation becomes preserving grasslands ecosystems and their role in biodiversity conservation. Meanwhile, in the scientific literature Elinor Ostrom rebuts the
Hardin’s tragedy theory in 1999 and receives the Nobel Prize for economics for her Principles for Principles for stable
common pool resources governance. The challenges for the governance of common pastures is a very topical issue in
Bulgaria. The Agriculture Census in 2011 reports over 800 thousand hectares of common pastures in active use by livestock breeders in the country. More than half of them are situated in the Natura 2000 zones of the European ecological
network but less than 10% receive support under the schemes and measures of the Common Agricultural Policy. The aim
of the paper is to review critically the governance of common grazing in Bulgaria and in selected countries in Europe on
the basis of Ostrom’s principles. The analysis results are used both for structuring the challenges for common grazing in
Bulgaria and for identifying questions and issues for further research in the country.
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