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Бъдещето на хибридните автомобилни технологии
Михал Стоянов
The Future of Hybrid Automotive Technologies
Michal Stojanov
Abstract
The present study explores the essence of hybrid automotive technology, the state of the automotive market in
Europe, and the future development of hybrid and electric cars that unambiguously determine the onset of the electric
era in vehicle propulsion. The article aims to reveal some of the advantages and disadvantages of hybrid cars, their
classification, as well as some of the factors for their mass introduction into the product lines of the world producers
and their consumer demand. The review of European passenger car sales / registrations shows not only the substantial
development of the market segments of the new transport technologies but also the problems that have come from the
financial and economic crisis affecting the world since 2008. An overview has been made of the proven cases of unfair
automotive market practices and misleading information in its segments, and action plans to curb global climate
change caused by the automotive sector. Opportunities outlined for the developments of automotive technologies
provide the real basis for improving energy efficiency and reducing the carbon footprint of the automotive sector over
global climate change.
Keywords: hybrid cars, hybrid cars market, climate change, environmental solutions.

Въведение
Човешкото развитие се маркира от широко многообразие от научни открития,
подобряващи ежедневния личен и стопански живот. Откритието на двигателя с вътрешно
горене (ДВГ) е един от катализаторите, които формират облика на настоящия модерен и
динамично движещ се свят. Без него осъществяването на производството и търговията не
биха постигнали настоящите рекордни обеми и скорост на реализация. Но като всяко
откритие и това е съпътствано от трудностите на своята поява и проблемите на своето
съществуване, основно по отношение на използваните ресурси и безпрецедентното
въздействие, което ДВГ има върху околната среда и живота на планетата. Естественият ход
на еволюционно развитие предполага и тази технология, използваща ограничените по своята
осигуреност ресурси, да бъде в основата на системните търсения за подобряване на
полезността на действие и постепенното отпадане на употребата на изкопаемите горива.
Целта на настоящата разработка е да представи предимствата и недостатъците на
хибридната автомобилна технология и посредством анализ на актуалното състояние на
автомобилния пазар в Европейския съюз да се разкрият някои основни тенденции на
развитие, включително и по отношение на въглеродния отпечатък и екологичните ефекти.
За целите на изследването са използвани данни, систематизирани от Международния
съвет за чист транспорт (International Council on Clean Transportation). Приложената
информация е анализирана, с цел формулиране на основните тенденции на хибридния
автомобилен пазар и не претендират за своята изчерпателност и поради разнообразието на
първоизточниците си не може да се оценява в нейната обща количествена точност. По този
начин приложените данни са източник на индикативната рамка за бъдещото развитие на
хибридните и електрическите технологии и тяхната все по-широка достъпност и
приложимост.
Някои от условията, под които разработката е изградена ще обобщим като:
Първо, работата приема, че при технологиите, използващи електрическа енергия,
източникът й може отново да бъде прилагането на фосилни горива, но същевременно все поголяма популярност и реално приложение намира т.нар. възобновяема енергия, където имаме
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много нисък или нулев въглероден отпечатък. Такива източници са слънцето, вятъра,
геотермалните ресурси, водата и др. Ето защо в най-чистата си форма можем да допуснем, че
електрическите агрегати могат да използват единствено енергия от зелен произход.
Второ, приемаме, че в настоящия етап хибридната технология, в сравнение с
конвенционалната, е по-скъпа, но с оглед на нейното непрекъснато усъвършенстване и
дългосрочните ефекти, тя ще става все по-достъпна и популярна. При това в рамките на
напредъка на своя живот тя не влошава техническите и екологичните параметри на работа,
което е специфична особеност изградена около концепцията за пълно сервизно обслужване в
рамките на определен период, надвишаващ, при равни други условия, този на
конвенционалните автомобили.
Трето, по отношение на полемиката за екологичния отпечатък, който един хибриден
агрегат и неговите системи имат върху околната среда в сравнение с конвенционалния. В
този контекст подчертаваме, че въпреки комплексните последици при производството на
подобни превозни средства и при последващото им обслужване, извеждане от употреба и
свързаното с това рециклиране на отделни компоненти, в даден близък момент при
усъвършенстването на технологията те ще бъдат, ако не елиминирани, то сведени до
минимум. Тук вниманието се фокусира върху това, че хибридната технология създава
положителни екологични ефекти непосредствено в момента на своето приложение, при това
основно в най-чувствителната за обществото градска среда и на относително по-къси
превозни дистанции, характерни за модерния начин на живот на големите населени места.
В работата приемаме становището, че посредством непрекъснатите иновации в
автомобилните средства се създават условия за подобряване на тяхната производителност,
ефективност и разширени възможности за по-добро управление на въздействието, което имат
върху околната среда. Следователно, настоящата работа акцентира не толкова върху
глобалното изменение върху климата, което автомобилният транспорт оказва, а относно
особената значимост на хибридните и електрическите автомобилни технологии за
подобряване на условията на градската среда и ефектите, които това би имало върху
общественото здраве.
Същност на хибридните технологии и икономически измерения
Изминали са повече от 140 години от откриването на ДВГ и за този период
технологията на агрегатите, използващи фосилни горива, претърпява сериозно развитие. В
своята концептуална същност ДВГ разчита на ресурс, подвластен на силна ценова
изменчивост, въздействие на извънпазарни влияния и разбира се, на своята изчерпаемост.
Ето защо иновативният ход на човешкото развитие ще има непрекъснат стремеж за
усъвършенстване на системите с вътрешно горене, но и тяхната постепенна замяна с поефективни и зависещи от други фактори технологии. В настоящия етап ние сме свидетели на
бавния преход към този следващ стадий, при който хибридните технологии навлизат в
нормалното икономическо и социално ежедневие. В своята същност те се опитват да
комбинират достигнатата ефективност на системите с вътрешно горене, но от друга страна се
възползват от предимствата на електрическите технологии. Това ги определя като междинен
стадий в развитието на транспортните средства, позициониран между добре познатите
автомобили с вътрешно горене и иновативно развиващите се, но все още съпътствани от
редица слабости, електрически превозни средства. Следователно, като преходен етап те
комбинират ползите от зрелостта на технологията на вътрешното горене и предимствата на
електрическото задвижване, където енергията може да бъде осигурявана както от
електричество, горивна клетка, сгъстен въздух и други алтернативи.
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Разбира се, противоречив на фона на своя общ въглероден отпечатък е ефектът, който
новите превозни средства имат върху околната среда. Според проведени изследвания
„хибридните автомобили всъщност изискват повече енергия за производство от
обикновените автомобили, отделят повече парникови газове и изгарят повече изкопаеми
горива по време на производствения процес“ (Roos, 2010). Нещо повече, във фазата на своето
производство и в последствие в крайния етап на утилизацията на компонентите хибридните
и електрическите автомобили имат по-сериозен екологичен ефект в сравнение с
конвенционалните транспортни средства. Дори тези негативни ефекти превишават при
определени условия екологичните ползи и енергийните икономии на хибридните и
електрически автомобили. Подобно положение следва да се приеме в контекста на това, че
използваните производствени технологии и тези, свързани със съхранението на енергията,
непрекъснато се усъвършенстват, така че ако към момента на провеждането на тези
изследвания общите вредоносни ефекти са били такива, то към настоящия момент
прилаганите технологии постепенно придобиват своя щадящ или по-нисък спрямо околната
среда отпечатък.
Допълнителен аспект, който винаги е получавал сериозно изследователско
отношение, е влиянието, което новите технологии имат по отношение на потребителското
поведение в контекста на създаването на имидж и статус. Така продуктите са „статусни
символи, които показват мястото на собственика в социалната йерархия“ (Hoyer, MacInnis,
& Pieters, 2016, p. 361). Хибридната технология е ясен символ на потребителя. Тя го отличава
в масата на останалите участници най-малко в две направления. Едното е свързано с ясното
послание за ангажираността на собственика към екологичните проблеми и желанието да се
демонстрира отговорно поведение към настоящите и бъдещите поколения. Другото е израз
на по-високата цена на тази технология и нейната ограничена достъпност за потребителя в
началото на продуктовото позициониране на пазара. При все това с напредването на
технологичното развитие хибридните автомобили понижават своята крайна цена, което в
комбинация с прилаганите данъчни и екологични стимули позволява на все по-голям кръг
потребители да имат реалната възможност да придобият този съвременен тип превозни
средства. Отговорното към проблемите на околната среда поведение на собственика е с
активна форма на проявление. То не е свързано с отказът да се използва автомобила, а с
алтернатива, която във фазата на своята активна употреба има директни екологични
измерения. Не на последно място за някои потребители режимът на регистрация и правата,
свързани с хибридните и най-вече за електрическите автомобили, са важна предпоставка за
тяхното придобиване. Тук се включват стимулиращите обстоятелства на:
• по-ниските местни данъци, така например, съгласно Закона за местните данъци и
такси чл. 58 (2) посочва, че електрическите автомобили са освободени от пътен данък;
• свободното паркиране в т.нар. зелена и/или синя зона, така например, Наредба за
организация на движението на територията на Столична община чл. 104 определя режим на
безплатно паркиране в зоните за почасово платено паркиране, което обстоятелство следва да
се удостовери по надлежен начин;
• безплатното използване на енергийни станции, така например, на електронната
страница „ВсичкоТок“ (https://vsichkotok.bg/) се поддържа интерактивна карта на достъпните
публични енергостанции в страната, които към м. август 2017 г. са 69 бр. при 2 622 бр.
регистрирани бензиностанции и 452 бр. газостанции към 31.12.2015 г. според националната
статистика и др.
Хибридните автомобили са превозни средства, които разчитат на два основни
енергийни източника, от които единият е електрически. Те могат да бъдат взаимнозаменяеми
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(последователен режим на работа) или допълващи се (едновременен режим на работа), но
винаги под автоматизирания контрол на автомобилната електроника и по предварително
определени компютърни алгоритми на работа. Независимо от своето многообразие
хибридните автомобили могат да бъдат класифицирани според две базови характеристики:
1. Според режима на задвижване:
1.1. Паралелен хибрид, при който конвенционалният агрегат и електрическият мотор
работят едновременно в паралелна система и осигуряват енергия за задвижването според
необходимостта. Това позволява мощността на ДВГ да бъде допълнена от тази на
електрическия мотор според наличния капацитет на батериите.
1.2. Сериен хибрид, при който имаме последователност на работа, която е свързана с
това, че ДВГ работи в оптималния си проектен цикъл и по този начин осигурява енергия за
електрическия мотор, което означава, че задвижването се генерира единствено от втория
агрегат.
1.3. Комбиниран хибрид, използва предимствата на паралелните и серийните системи
в един по-усъвършенстван синергичен порядък според всяка конкретна ситуация.
2. Според режима на използваната хибридна технология:
2.1. Пълен хибрид, при който задвижването може да бъде осигурявано в три
алтернативни варианта: само от електрическия мотор, само от ДВГ или при едновременно
използване и на двата агрегата.
2.2. Мек хибрид, при който електрическият мотор не може самостоятелно да задвижи
автомобила, като електрическия мотор може да подпомогне ДВГ в определени ситуации
(при стартиране или за работа на други автомобилни системи).
2.3. Плъг-ин хибрид (хибрид с възможност за включване към електрическата мрежа),
при който благодарение на по-големите батерии, автомобилът може да бъде зареждан от
електропреносната мрежа и да осигури достатъчно енергия за продължителен пробег,
единствено задвижван от електрическия мотор.
Независимо от комплексността на хибридната система използването на двоен
енергиен източник позволява размера и характеристиките на традиционния агрегат да се
редуцират, за да се създаде ДВГ с оптимални характеристики, водещи до повишена работна
ефективност на горивната система и по-добро използване на конвенционалното гориво, а от
там и по-малко отделяни вредни емисии в атмосферата. В сегмента на хибридните
автомобили не попадат тези, които разчитат на ДВГ използващи две или повече взаимно
заменяеми конвенционални горива, например „бензин и автогаз (LPG)“ или „бензин и
метан“. Това означава, че при равни други условия хибридните автомобили са по-добрият
компромис между традиционните коли с ДВГ и оптимистичните перспективи за
електрическите автомобили с дълъг пробег на близкото бъдеще. Чистите електромобили
разчитат единствено на електрическа енергия за своето задвижване и не са обезпечени с
ДВГ.
Състояние на пазара на хибридни автомобили в Европа
Днес лицата, които имат водещи в своето поведение екологични мотиви или са
стимулирани от рестрикциите на местното или националното законодателство, могат да
бъдат осигурени с възможност да изразят видимо отношение към проблемите на глобалното
замърсяване и неговите възможни решения. През изминалите години хибридният сегмент от
продажбите на автомобилния пазар в Европа се разраства от 700 бр. към началния период
през 2010 г., до 557 000 бр. през 2015 г., което е средно годишно увеличение от над 380%.
Пазарът на автомобили в ЕС достига своя пик на развитие през 2007 г. (15 596 339 бр.) и през
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следващите 8 години не успява да се възстанови от настъпването на глобалната финансовостопанска криза (вж. табл. 1). За изследваните 15 години най-ниското равнище продажби се
регистрира през 2013 г. (11 825 400 бр.), което е свиване с повече от 3 770 939 бр. или почти
една четвърт от пазара.
Същественото развитие на пазара на автомобили, използващи електрическо
задвижване, потвърждава, че за един условно кратък период от 2010 до 2015 година или само
за 6 години този сегмент се разраства от нулеви нива до 1% относителен дял в общите
продажби на автомобили на Стария континент. Усложняването на сегмента от предлагани
автомобили позволява от 2014 г. той да се подраздели на две подкатегории „плъг-ин
хибридни автомобили“ и „чисти електрически автомобили“. При това първият изпреварва
втория в своето развитие, което се обуславя от причини, свързани с консервативното
поведение както на потребителите, така и на производителите, които постепенно се отказват
от познатата и развивана с десетилетия концепция на ДВГ. Последната е по-популярна на
масовия потребител като сервизен процес и възможности за обслужване.
Таблица 1. Продажби на пътнически автомобили в ЕС-28 (2013-2015) и ЕС-27
(2012-2001)
Отн. дял на продажбите на
Общо продажби / хибридни (без
плъг-ин хибридни
чисти
Години
регистрации (бр.)
плъг-ин)
(без електрически)
електрически
автомобили
автомобили
автомобили
2015
13 699 408
1,5
0,6
0,4
2014
12 513 670
1,4
0,2
0,3
11
825
400
1,4
0,42
2013 ЕС-28 
12 008 247
1,1
0,16
2012 ЕС-27 
2011
13 117 185
0,7
0,07
2010
13 305 479
0,6
0,01
2009
14 091 605
0,5
0
2008
14 338 100
0,5
0
2007
15 596 339
0,3
0
2006
15 443 071
0,2
0
2005
15 275 153
0,1
0
2004
15 237 555
0,1
0
2003
14 936 521
0
0
2002
15 013 826
0
0
2001
15 366 229
0
0
Източник: International Council on Clean Transportation Europe.

За последната отчетна 2015 година в националната структура на продажбите на
хибридни автомобили в Европа водещи позиции заемат Норвегия със 7,1%, Нидерландия с
3,3% и Финландия с 2,6%. При плъг-ин хибридите Нидерландия с 8,9%, Норвегия - 5,3%,
Швеция - 1,6%. В изцяло електрическия сегмент Норвегия - 17,1%, Дания - 2,2% и
Швейцария - 1%. Всичко това означава, че в Норвегия почти всяка трета продажба (29,5%) е
била на леки автомобили от следващо поколение (хибридни и електрически), на втората
позиция в тази обща класация е Нидерландия с 13% и трето място се заема от Швеция с 5%.
Водещата позиция на тези страни еднозначно потвърждава силната корелация между
националния жизнен стандарт и повишеното търсене на хибридни и електрически
автомобили, но освен това сериозно влияние имат и рестриктивните норми на местното
законодателство, където новите транспортни технологии имат по-либерален режим в
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сравнение с ДВГ. Така например в Норвегия действа следния благоприятен режим за
електрически автомобили (Holtsmark & Skonhoft, 2014, p. 161): освободени са от данък върху
продажбата (ДДС), безплатно паркиране на обществени места, използване на повечето
платени пътни участъци и фериботи безплатно, разрешен режим на движение в автобусни и
колективни пътни летни, годишният данъкът за фирмените автомобили е намален с 50%,
намален пътен данък, безплатно зареждане на обществено финансираните зарядни станции.
В останалите страни този дял гравитира между 1 и 4 автомобила на всеки 100
новорегистрирани продажби на пътнически леки автомобили. Това от една страна е свързано
с големината на съответните национални пазари на нови автомобили, а от друга със
съществеността на ценовите разлики между моделите, използващи традиционни ДВГ и тези
с хибридна или електрическа технология. На този етап втората група се предлага на повисока крайна цена, но дългосрочните разходи, свързани с придобиването и използването на
новите транспортни алтернативи, позволява в рамките на своя експлоатационен живот
техните стойности да са приблизително равни. Допълнителен стимул тук могат да бъдат
изменчивостта на цената на фосилните горива и все по-рестриктивните екологични норми
към ДВГ. В тази насока са приетите международни стандарти, национални и местни закони,
които определят по-високи данъци и такси за по-остарелите автомобили, използващи
традиционни ДВГ.
Основните изводи, които се оформят в следствие на проведения преглед на
количествените характеристики на пазара на автомобили, в това число и на сегмента
хибридни автомобили, са:
• анемично е общото възстановяване на продажбите на автомобили с единични
изключения след финансово-стопанската криза, засегнала света през 2008 г.;
• постепенно разширяване на вариантите от предлаганите модели, от единични
опити, до пълен продуктов обхват, т.е. от семеен автомобил до супер лимузини;
• съществена концентрация на пазара, който формира 75% от продажбите си в 5
страни от ЕС;
• според ежегодното проучване на Международния съвет за чист транспорт
продължава усъвършенстването на характеристиките на моторните агрегати, където с помалко се получава повече, а именно режимите на работно функциониране на двигателите в
зависимост от условията на използване. В тази връзка съществува известно разминаване
между параметрите и контролните оценки, получени в лабораторна или работна среда,
реална, но щадяща среда и типична ежедневна работа. Това се явява и един от факторите за
наказателните процедури на различни екологични власти в отделните държави срещу
манипулирането на резултатите за отделяните вредни емисии в атмосферата. Всичко това
води до създаване анкетна комисия на ниво ЕС за разследване на предполагаемите пропуски
в прилагането на правото на Съюза във връзка с измерването на емисиите в автомобилния
сектор, която достига до заключението, че „емисиите, измерени в реални условия на
шофиране, значително надхвърлят емисионната граница“ (Committee of Inquiry into Emission
Measurements in the Automotive Sector, 2017). Допълнително, автомобилният сектор е
подложен на сериозни критики поради установените практики на картелни споразумения
между производителите на автомобилни части за „компонентите за климатизация и
охлаждане на двигателя (термични системи) …, лагери, телени въжета, гъвкава пяна,
използвана в седалките, нагреватели, алтернатори и стартери, …, системите за безопасност
на пътниците“ (European Commission, 2017), „системите за осветление: фарове (с LED,
ксенонова или халогенна технология), дневни светлини (със светодиоди или традиционни
крушки), задни светлини и високи монтирани стоп светлини (със светодиоди или
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традиционни крушки), фарове за мъгла и спомагателни светлини“ (European Commission,
2017). Доказаните случаи потвърждават, че институциите и нормативните регулации следва
да обърнат специално внимание на нелоялните действия на автомобилния пазар и неговите
сегменти и по-точно проблемите и антитръстовите щети от координирането на цени или
пазарите и обмена на чувствителна информация за доставката на компоненти за съответните
пазари. Посочените практики нарушават чл. 81 и 82 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, който забранява споразуменията между дружества, които възпрепятстват,
ограничават или нарушават конкуренцията в ЕС и които могат да засегнат търговията между
държавите-членки. Организацията на неговото прилагане е уредена в Регламент 1/2003,
относно изпълнението на правилата за конкуренцията и мерките за борба срещу
деформациите на пазара. Установените злоупотреби и продължаващите разследвания за
други антиконкурентни практики на автомобилния пазар посочват, че стопанските агенти от
години са провеждали съгласувателни действия както за разработването на автомобилите и
двигателите, така и по отношение на доставчиците и отделяните емисии, което е създавало
предпоставки за щети за крайните потребители, останалите стопански участници на пазара,
но основно за околната среда. Като закономерно решение за възстановяване на своя имидж
повечето автомобилни производители драстично променят стратегическата си визия за
близкото бъдеще и отделят значителни ресурси за разработването и серийното производство
на екологично чисти и електрически автомобили.
Насоки за развитие на хибридните технологии
В последната част на настоящата разработка ще формулираме някои от възможните
направления за усъвършенстване на хибридната технология, които могат да се развият в
близкото бъдеще и за които съществуват индикации за сериозен научен и инвеститорски
интерес:
• Акумулаторната технология, търсят се възможности в посока на нейния по-голям
капацитет при същите или по-малки размери на енергийните клетки; по-висока
издръжливост при различни режими на натоварване; по-дълъг експлоатационен живот;
увеличен брой на циклите за зареждане и разреждане; възможности за по-бързо зареждане;
алтернативни решения за генериране на заряд в условия на автономност на транспортното
средство и други технологии като тази на „течния електролит“, „безконтактно зареждане“ и
пр.
• Ефективност на използвания конвенционален агрегат, който може да служи като
основен или допълващ елемент на хибридната технология, тук основно се търсят решения в
областта на неговата ефективност и адаптивното му управление към промените на режима на
експлоатация и външната среда, с подобрен контрол на емисиите и отделяне на по-малко
вредни газове в атмосферата при запазена или по-висока генерирана мощност.
• Ефективност на трансмисионния механизъм, трансформиращ въртящият момент от
основния агрегат към автомобилните колела. Основното е запазване и постигане на по-добри
нива на оползотворяване на създадения енергиен поток, както и на двупосочност на неговото
действие. В съвременните хибридни и електрически системи този енергиен цикъл може да
бъде двупосочен, т.е. от една страна да служи за задвижване на автомобила и от друга да
трансформира отделяната енергия при спиране на автомобила в електрически заряд, който се
акумулира за последващото му използване.
• Мощност и полезно действие на електрическите двигатели, където електрическата
енергия се трансформира в кинетична и обратно.
• Интуитивност, интелигентност и полезност на управление на отделни системи и
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автомобила в цялост. Елиминирането на човешкия фактор цели постигане на автоматизирана
компютърно управлявана оптималност в работния цикъл, избягване на претоварвания и
подобрена обща и пътническа безопасност. Това се осъществява както по програмирано
зададени, но и подлагащи се на адаптиране характеристики, отразяващи особеностите на
средата на работа, но и субективните предпочитания на шофьора. Поради това в бъдеще
системите, които могат да се самообучават и настройват според потребителските
предпочитания, както и тези с изкуствен интелект, ще придобиват все по-голяма
приложимост и популярност. Допълнителен аспект на развитие тук са елементите на
повишената активна безопасност на автомобилите. Еволюцията на тези системи може да
достигне до степен на автоматизирано шофиране в близкото бъдеще, т.е. частична или пълна
независимост от шофьора и подобрена глобална навигация.
• С появата на плъг-ин хибридите с по-голям капацитет на използваните батерии се
развива и необходимостта от изграждане на високоефективни публични зарядни станции с
постоянно и променливо напрежение. Масовизацията на този процес е ключова
предпоставка за възникването на подходяща енергийна инфраструктура, която да обезпечи
следващото поколение на изцяло задвижваните с енергия превозни средства. Това се явява и
задължителна предпоставка на прехода към транспортен сектор, доминиран от
електрическите автомобили.
Към настоящия момент водещите автомобилни производители реализират,
посредством продуктовите си линии и техните модификации, стратегическата визия за
бъдещето на сухопътния транспорт. От футуристични прототипи преди две десетилетия,
днес те предлагат на пазара множество алтернативи, чиято основна характеристика са
възможностите за много ниски или нулеви емисии в периода на тяхното използване по
предназначение. Основната цел е практическото преизпълнение на регулационните
стандарти за емисии от въглероден двуокис (CO2) до 2020, 2025 и 2030 г. Това към което ЕС
се прицелва е „CO2 емисии, които ще растат да 2030 г., но въвеждането на нови по-строги
стандарти за лекотоварни автомобили, прилагането на нов стандарт за тежкотоварни и
нарастваща популярност на електрическите превозни средства ще предизвика редуциране на
емисиите с 24% до 2030 г.“ (International Council on Clean Transportation Europe, 2016, p. 27).
Така се добавя още един компонент от изпълнението на влязлото в сила на 4 ноември 2016 г.
Парижко споразумение относно изменението на климата, което съдържа план за действие за
ограничаване на глобалното затопляне по начин, че е „необходимо емисиите на парникови
газове в световен мащаб да достигнат максималната си стойност най-късно до 2020 г., до
2050 г. да намалеят поне с 50 % спрямо нивата от 1990 г. и до 2100 г. да достигнат нулева
или по-ниска стойност“ (Съвета на ЕС и на Европейския съвет, 2017). В Западна Европа все
по-често се обсъждат възможностите в рамките на следващите 15 до 30 години напълно да
бъдат забранени продажбите на автомобили, разчитащи на ДВГ и да се предложат редица
директни (дотиране при покупка, данъчни отстъпки и редуцирани национални и местни
такси) и косвени (безплатни зарядни станции, по-високи акцизи върху традиционните
горива) стимули за използване на електромобили.
Заключение
Човечеството е на прага на драстични промени в развитието на автомобилната
индустрия. Те трябва да отговорят на глобалните стратегии и нормативните изисквания за
по-малко вредни емисии, които автомобилният сектор и неговите продукти оказват на
околната среда. Като междинна фаза към ерата на чистото електрическо задвижване
хибридните технологии осигуряват временен компромис. Хибридните технологии са
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настоящият отговор на производителите за създаване на превозни средства, които във фазата
на своята употреба, могат да постигат баланс между енергийната ефективност и отделяните
вредни емисии. Напредъкът в развитието на хибридните технологии и тяхното поевтиняване
потвърждава, че те ще изместят конвенционалните автомобили, разчитащи единствено на
ДВГ и постепенно ще създадат правилно отношение и готовност за масовото навлизане на
електрическите превозни средства, които са транспорта на бъдещето.
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Business Cycles in a Two-Sector Growth Model with Heterogeneous Households and
Endogenous Human Capital
Wei-Bin Zhang
Abstract
This paper generalizes the dynamic growth model of heterogeneous households with wealth accumulation and
human capital accumulation proposed by Zhang (2015). The original model deals with economic mechanisms of how the
richest one per cent of the population own 50% of national wealth. It shows the dynamic interdependence between wealth
accumulation, human capital accumulation, division of labor, and time distribution under perfect competition. The study
simulated a case with three groups of the population, the rich 1 %, the middle, 69%, and the poor 20%. It demonstrated the
existence of an equilibrium point at which the rich 1% own more than half of the national wealth and the poor 20% less than
10% of the national wealth. This study generalizes Zhang’s model by making all the time-independent parameters as timedependent parameters. We demonstrate how the system reacts to exogenous periodic perturbations.
Keywords: Inequality and growth, exogenous shocks, business cycles, learning by consuming, wealth and income
distribution, heterogeneous households.

Introduction
Business cycles and economic oscillations are well observed in different economies. Some
researches consider economic oscillations as exogenous. In contrast to the Keynesian economics the
real business-cycle theory explains business-cycle fluctuations by real shocks. Different from other
influential business-cycle theories, real business-cycle theory considers business cycles as the efficient
response to exogenous changes in the real economic variables. Nevertheless, there are only a few
theoretical models which can properly deal with exogenous cycles in the real business-cycle theory,
though there are a plenty of empirical studies. This study makes a contribution to the literature by
examining effects of exogenous real shocks on the motion of the dynamic growth model of
heterogeneous households with wealth accumulation and human capital accumulation proposed by
Zhang (2015). It should be noted that modern nonlinear dynamic economic theory shows that business
cycles may also occur in a dynamic system with or without any exogenous influences. There are a lot
of theoretical and empirical research about mechanisms and phenomena of economic fluctuations (e.g.,
Zhang, 1991, 2005, 2006; Lorenz, 1993; Flaschel et al 1997; Chiarella and Flaschel, 2000; Shone,
2002; Gandolfo, 2005; Puu, 2011; Tian, 2015). Different studies explain economic business cycles
from different perspectives. Lucas (1977) demonstrates how some shocks affect all sectors in an
economy. Chatterjee and Ravikumar (1992) build a neoclassical growth model with seasonal
perturbations to taste and technology. The economic system reacts to seasonal demand and supply
perturbations with fluctuations. Gabaix (2011) tries to show that uncorrelated sectoral shocks are
determinants of aggregate fluctuations (see also, Giovanni, et al. 2014; Stella, 2015). This study
attempts to identify economic fluctuations due to exogenous shocks in preferences and technologies.
Zhang’s model tried to provide insights into the well-reported phenomena that the richest 1% of
the world population owns almost half of the world’s wealth. The need to know determinants of
inequality and dynamics of inequality is emphasized by Forbes (2000) as follows: “careful
reassessment of the relationship between these two variables (growth rate and income inequality) needs
further theoretical and empirical work evaluating the channels through which inequality, growth, and
any other variables are related.” Surprisingly theoretical economics still has little to say about
determinants and dynamics of economic growth and inequality. Zhang (2015) deals with issues related
to growth and inequality with Zhang’s concept of disposable income and utility function. In order to
analyze these issues, the model introduces endogenous human capital and human capital externalities
into the general equilibrium theory with heterogeneous households and endogenous wealth. By
comparative dynamic analysis Zhang demonstrates some possibilities that inequalities will not be
shrunk but will be enlarged in free market economies with different exogenous shocks. Zhang’s model
is an integration of Walrasian general equilibrium and neoclassical growth theory. Both the Walrasian
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general equilibrium theory and neoclassical growth theory have played a key role in the
development of formal economic theories in modern times. The Walrasian general equilibrium
theory was initially developed by Walras (Walras, 1874). The theory was further developed and
refined mainly in the 1950s by Arrow, Debreu and others (e.g., Arrow and Debreu, 1954; Gale, 1955;
Nikaido, 1956, 1968; Debreu, 1959; McKenzie, 1959; Arrow and Hahn, 1971; Arrow, 1974; and MasColell et al., 1995). The theory solves equilibrium of pure economic exchanges with heterogeneous
supplies and households. From the perspective of modern economies the theory has a serious
shortcoming which is failures of properly including endogenous wealth (and other factors such as
environment, resources, human capital and knowledge) irrespective many attempts done by many
economists. Walras failed in developing a general equilibrium theory with endogenous saving and
capital accumulation (e.g., Morishima, 1964, 1977; Diewert, 1977; Eatwell, 1987; Dana et al. 1989;
Montesano, 2008; and Impicciatore et al., 2012). On the other hand, the neoclassical growth theory
deals with endogenous wealth accumulation with microeconomic foundation (e.g., Ramsey model).
Nevertheless, almost all of the neoclassical growth models are built for a homogenous population.
There are a few exceptions which deal with heterogeneous households (see, for instance, Chatterjee,
1994; Caselli and Ventura, 2000; Maliar and Maliar, 2001; Penalosa and Turnovsky, 2006; and
Turnovsky and Penalosa, 2006). In this approach households are different in the initial endowments of
wealth among different types of households rather than in preferences. All the households have the
same preference utility function in the traditional Ramsey approach. Zhang’s approach considers
different groups have different utility functions. It integrates the neoclassical growth theory with the
Walrasian general equilibrium theory. The main difference between this study and Zhang (2015) is that
this study treats the time-independent parameters as time-dependent. Section 2 defines the neoclassical
growth model with capital accumulation and human capital accumulation. Section 3 shows that the
dynamics of the economy with J types of households can be described by 2 J -dimensional
differential equations. As mathematical analysis of the system is too complicated, we demonstrate
some of the dynamic properties by simulation when the economy consists of three types of households.
Section 4 carries out comparative dynamic analysis with regard to exogenous periodic oscillations.
Section 5 concludes the study.
1. The basic model
This section is to generalize Zhang’s two-sector model by allowing all the time-independent
parameters to be time-dependent (2015). The generalization allows us to analyze time-dependent
shocks. We consider a two-sector economy - one capital goods and one consumer goods sectors
(Solow, 1956; Uzawa, 1961; Burmeister and Dobell 1970; Azariadis, 1993; and Barro and Sala-iMartin, 1995). Households own assets of the economy and distribute their incomes to consume and to
save. Firms use labor and physical capital inputs to supply goods and services. Exchanges take place in
perfectly competitive markets. Factor markets work well and the available factors are fully utilized at
every moment. Saving is undertaken only by households. All earnings of firms are distributed in the
form of payments to factors of production, labor, managerial skill and capital ownership. The
population is classified into J groups. Each group has a population, N j t , ( j  1, ..., J ). Let prices
be measured in terms of the commodity and the price of the commodity be unit. Let pt  denote the
price of consumer goods at time t . We denote wage and interest rates by w j t  and r t , respectively.
We use H j t  to stand for group j ’s level of human capital.

Let subscript index i and s stand for respectively capital goods and consumer goods. We use
N m t  and K m t  to stand for the labor force and capital stocks employed by sector m . Let T j t  stand

for the work time of a typical worker in group j . The variable N t  represents the total qualified labor
force. A worker’s labor force is T j t  H j

m j t 

t ,

where m j t  is a parameter measuring utilization
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efficiency of human capital by group j . The labor input is the work time by the effective human
capital. A group’s labor input is the group’s population by each member the labor force, that is,
m t 
T j t  H j j t  N j t . As the total qualified labor force is the sum of all the groups’ labor forces, we
have N t  as follows
J

N t   T j t  H j
j 1

m j t 

t  N j t ,

j  1, ... , J .

(1)

Full employment of labor and capital
The total labor force is employed by the two sectors. The condition of full employment of labor
force is given by
N i t   N s t   N t .

(2)

The total capital stock K t  is allocated between the two sectors. Full employment of capital
implies
K i t   K s t   K t .

(3)

Let k j t  denote per capita wealth of group j at t . Group j ’s wealth is k j t  N j t . As wealth
is held by the households, we have
J

K t    k j t  N j t  .

(4)

j 1

The capital goods sector
Let Fm t  stand for the production function of sector m , m  i , s . We specify the production
function of the capital goods sector as follows
Fi t   Ai t  Kii t  t  Nii t  t ,  i t , i t   0 ,  i t   i t   1,

(5)

where Ai t ,  i t , and  i t  are positive parameters. The marginal conditions for the capital goods
sector are
r t    k t  

 i t  Fi t 
K i t 

, wt  

 i t  Fi t 
N i t 

.

(6)

The consumer goods sector
The production function of the consumer goods sector is specified as follows
Fs t   As t  K s s t  t  N s s t  t ,  s t    s t   1,  s t ,  s t   0 ,

(7)

where As t ,  s t , and  s t  are technological parameters. The marginal conditions are
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r t    k t  

 s t  pt  Fs t 
K s t 

, wt  

 s t  pt  Fs t 
N s t 

.

(8)

Consumer behaviors and wealth dynamics
We note that the wage rate of group j is

w j t   wt  H j

m j t 

t ,

j  1, , J .

(9)

Per capita current income from the interest payment r t k j t  and the wage payment

T j t  w j t  is

y j t   r t k j t   T j t  w j t .
The total value of wealth that consumers can use is k j t . The per capita disposable income is
given by

yˆ j t   y j t   k j t   1  r t  k j t   W j t .

(10)

where W j t   T j t  w j t  is the wage income. The disposable income is used for saving, consumption,
and education. The typical consumer distributes the total available budget between saving s j t ,
consumption of consumer goods c j t . The budget constraint is

pt c j t   s j t   yˆ j t   1  r t k j t   w j t T j t .

(11)

The time constraint for everyone

T j t   T j t   T0 ,

(12)

where T j t  is the leisure time of the representative household and T0 is the total available time.
Substituting (12) into (11) yields

w j t T j t   pt c j t   s j t   y j t   1  r t k j t   T0 w j t .

(13)

The variable y j t  is the disposable income when the household spends all the available time

on work. We assume that the consumer’s utility function is dependent on T j t , c j t , and s j t  as
follows

U t   T j

 j 0 t 

t c t  t s  t  t ,
j0

j0

 j 0 t ,  j 0 t ,  j 0 t   0 ,

(14)

where  j0 t  is the propensity to use leisure time,  j 0 t  is the propensity to consume, and  j 0 t  the
propensity to own wealth. Maximizing U j t  subject to (13) yields
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T j t  

 j t  y j t 
w j t 

, c j t  

 j t  y j t 
ps t 

, s j t    j t  y j t ,

(15)

where

 j 0 t    j t  j 0 t ,  j 0 t    j t  j 0 t ,  j 0 t    j t  j 0 t ,
 j t  

1

 j 0 t    j 0 t    j 0 t 

.

Change in the household wealth
According to the definitions of s j t , the wealth accumulation of the representative household
in group j is given by
k j t   s j t   k j t .

(16)

This equation simply states that the change in wealth is equal to saving minus dissaving.
Dynamics of human capital
Arrow (1962) first introduced learning by doing into growth theory. The basic idea is that
people accumulate more skills and have more ideas when they are engaged in economic production.
Basing on Arrow’s idea, we propose the following human capital accumulation

H j t  

~j t c j

a j t 

t k j t  t T j t  t 
 t 
H j t 
j

j

j

  hj t  H j t ,

(17)

where  hj t  is the depreciation rates of human capital, 0   hj t  1. In (17), ~j t , a j t ,  j t , and

 j t  are non-negative parameters, and  j t  is a parameter.

Demand of and supply for consumer goods
The demand for consumer goods from a group is c j t  N j t . The condition that the total
demand is equal to the total supply implies
J

 c t  N t   F t .
j 1

j

j

(18)

s

Demand of and supply for capital goods
As output of the capital goods sector is used only as capital goods, the output equals the
depreciation of capital stock and the net savings. That is
J

 s t  N t   K t    t  K t   F t .
j 1

j

j

k

i

(19)

We completed generalizing Zhang’s model. We now examine dynamics of the model.
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2. The dynamics and its properties
We now show that the economic dynamics is represented by 2 J dimensional differential
equations. First we introduce a variable

z t  

r t    k t 
.
wt 

Lemma
The dynamics of the economy is governed by the following 2 J dimensional differential
equations system with z t , k j t , H j t , and t , where k j t   k2 t , , k J t  and H j t  



H1 t , , H J t , as the variables



 





  
  

zt   1 zt , H j t , k j t , t ,
k j t    j zt , H j t , k j t  , t , j  2 , ..., J ,
H j t    j zt , H j t , k j t  , t , j  1, ..., J ,





in which  j and  j are unique functions of z t , k j t , H j t  and t at any point in time defined
in the appendix. For given z t , k j t , and H j t , the other variables are uniquely determined at

any point in time by the following procedure: r t  and wt  by (A3) → w j t  by (A4) → pt  by
(A5) → k1 t  by (A18) → N i t  by (A12) → N t  by (A11) → N s t  by (A8) → y j t  by (A6)

→ K i t  and K s t  by (A1) → Fi t  and Fs t  by the definitions → T j t , c j t , and s j t  by
(15) → K t  by (4).

Following the lemma, we have a computational program to follow the motion of the dynamic
economic system by simulating the dynamic equations with any number of types of households. In the
remaining of this section, we summarize the results by Zhang (2015) when the parameters are timeindependent. The next section examines behavior of the system when some parameters are allowed to
be time-dependent. The parameters are specified as follows

 10   0.1   10   0.94    10   0.25 
  
   
 
 

  20    0.18  ,  20    0.65  ,   20    0.2  ,
    0.2      0.6      0.2 
 30  
  30  
  30  

 v1   0.2   1   0.3    1   0.1
      
    
 v2    0.1  ,  2    0.35  ,   2    0.2  ,
 v   0.1      0.4      0.4 
 3    3 
  3  
 s  0.34 , T0  24 ,  h1  0.04 ,  h 2  0.06 ,

 N1   1 
   
 N 2    69  ,
 N   20 
 3  

 m1   0.7 
  

 m2    0.15  ,
 m   0.1 
 3 


 v1   0.8 
   
 v2    0.4  ,
 v   0.1 
 3  

 a1   0.3 
   
 a2    0.2  ,
 a   0.1 
 3  

Ai  1, As  0.9 ,  i  0.32 ,

 h3  0.08 ,  k  0.05.

(20)

In Figure 1, we plot the motion of the system with the following initial conditions
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z0  0.135 , k2 0  73, k3 0  45 , H1 0  460 , H 2 0  17 , H 3 0  3. (21)
In Figure 1, the national output Y , the share of each group’s wealth in the national wealth  jw , and the
ratio between group 1’s and another group’s wealth  j , are respectively defined as

K j t 
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Figure 1. The Motion of the Economic System
The equilibrium values are listed in (22)

1w  0.559 , 2 w  0.373 , 3w  0.069 , 2  103.4 , 3  162.7 , Y  3503.5 ,
K  16092.3 N  1708.4 , Fi  804.6 , Fs  2539.2 , Ki  3526 , Ks  12566.3 ,
Ni  401.4 , Ns  1306.9 , r  0.023 , p  1.06 , w1  118.9 , w2  2.04 , w3  1.48 ,
W1  462.4 , W2  22.1, W3  17.13 , H1  591.9 , H 2  14.47 , H3  2.28 ,
k1  8988.23 , k2  86.96 , k3  55.19 , c1  629.7 , c2  22.66 , c3  17.31,
T1  20.11, T2  13.15 , T3  12.43.

(22)

It is straightforward to calculate the six eigenvalues as follows
 0.38 ,  0.32 ,  0.18 ,  0.11,  0.07 ,  0.03.

As all the eigenvalues are negative, we see that the equilibrium point is locally stable.
3. Comparative dynamic analysis
Zhang (2015) showed how the system reacts to a once-for-all change in parameters. This
section shows how the system reacts to time-dependent changes in parameters. For convenience we
consider the parameters in (20) as the long-term average values. We make small perturbations around
these long-term values. First, we introduce a variable xt  to stand for the change rate of the variable
xt  due to changes in the parameter value.
3.1. Exogenous oscillations in the rich’s efficiency of applying human capital
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First, we examine effects of the following exogenous oscillations in the rich’s efficiency of
applying human capital
m1 t   0.7  0.05 sin t .

The simulation results are plotted in Figure 2. As the rich’s efficiency of applying human
capital fluctuates, the macroeconomic and microeconomic variables fluctuate around their long-term
trend values. It should be noted that a change in the parameter is provided in Zhang (2015). The rich’s
time distribution fluctuates with larger amplitudes than the other two groups’. The rich’s human capital
fluctuates with larger amplitudes (with regard to the percentage change) than the other two groups’.
The service sector is slightly affected. The industrial sector’s output level oscillates with large
amplitude. The inequalities in wealth fluctuate with large amplitudes. The rate of interest oscillates
with large amplitude while the price with small amplitude.
10

6

16

 1w

2

5
5

6 

2w

10

15

5

6

  3w

60

 Fs 5

10

15

t

1

 H1
 H2  H

0.5

5

15

10  K
i
5

10

15

3
10

15

5

14

 Ns

2

t

10

15

5

t

0

 W2
10

15

100

t

15

5

30

0.3

r

10

15

0

t

5

20

 k1
 k2
5

7

 k3
10

15

t

15

10

15

p

0

t

10

t

10

14

5

15

t

0.3

30

5
5

10

N

3

t

11

 Ks

5

 W1 15
 W3
5

2

2

2

10

100

t

t

 Ni

40

42

10

20

Y

K

2

t

42  F
i
0

 3

 2

15

 c1

20

5

6

10

15

t

 T2

 T3

4

 c3

 c2

 T1
5

12

15 t

10

Figure 2. Fluctuations in the Rich’s Efficiency of Applying Human Capital
3.2. Fluctuations in group 2’s propensity to save
We examine effects of the following exogenous oscillations in group 2’s propensity to save

20 t   0.65  0.02 sin t .
The simulation results are plotted in Figure 3. The macroeconomic variables vibrate strongly,
except the price of the services. Group 2’s time distribution, wage income, human capital and rich’s
time distribution fluctuates with larger amplitudes than the other two groups’.
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Figure 3. Fluctuations in Group 2’s Propensity to Save
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3.3. Oscillations in group 2’s propensity to enjoy leisure
We examine effects of the following exogenous oscillations in group 2’s propensity to enjoy
leisure

 20 t   0.2  0.02 sin t .
The simulation results are plotted in Figure 4.
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Figure 4. Oscillations in Group 2’s Propensity to Enjoy Leisure
3.4. Periodic oscillations in the total factor productivity of the capital goods sector
Another important question is what will happen to different people and the national
economy if the total factor productivity of the capital goods sector is oscillatory. We examine effects
of the following exogenous periodic oscillations in the total factor productivity of the capital goods
sector
Ai t   1  0.05 sin t .

The simulation results are plotted in Figure 5.
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Figure 5. Periodic Oscillations in the Total Factor Productivity of the Capital Goods Sector
3.6. Fluctuations in the rich’s learning through consuming
We examine effects of the following fluctuations in the rich’s learning through consuming

22

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 1/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
a1 t   0.3  0.02 sin t .

The simulation results are plotted in Figure 6.
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Figure 6. Fluctuations in the Rich’s Learning through Consuming
4. The basic model
This paper generalized the dynamic growth model of heterogeneous households with wealth
accumulation and human capital accumulation proposed by Zhang (2015). The main determinants of
growth and inequality are endogenous wealth and human capital accumulation under perfectly
competitive conditions. Zhang’s model deals with economic mechanisms of how the richest one per
cent of the population own 50% of national wealth. It shows the dynamic interdependence between
wealth accumulation, human capital accumulation, division of labor, and time distribution under
perfect competition. The study simulated a case with three groups of the population, the rich 1 %, the
middle, 69%, and the poor 20%. It demonstrated the existence of an equilibrium point at which the rich
1% own more than half of the national wealth and the poor 20% less than 10% of the national wealth.
This study generalized Zhang’s model by making all the time-independent parameters as timedependent parameters. We demonstrated how the system reacts to exogenous periodic perturbations.
Appendix
By (6) and (8) we obtain

z

Nq
r  k

, q  i , s,
w
q Kq

(A1)

where  q   q /  q . From (A1) and (3), we obtain
Ni

i



Ns

s

J

 z k j N j ,

(A2)

j 1

where we also use (4). Insert (A1) in (6)
r z    r z i   k , wz    z i ,

(A3)

where
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 r   i Ai i  ,   i Ai i  .
i

i

We have

w j z , H j   H j j w.
m

(A4)

 

Hence, we determine the rate of interest and the wage rates as functions of z and H j . From
(7) and (8), we have

 s z  w
.
 s As

pz  

s

s

(A5)

From (A4) and the definitions of y j , we have

y j  1  r k j  T0 w j .

(A6)

Insert p c j   j y j in (18)
J


j 1

j

N j y j  p Fs .

(A7)

Substituting (A6) in (A7) yields
J

N s   g~ j k j  g~ ,

(A8)

j 1

where we use p Fs  w N s /  s and
1 r ~
m
g~ j z   r  s  j N j , r z  
, g z , H j    s T0  H j j  j N j .
w
j 1
J

Inserting w j T j   j y j in (12), we have

T j  T0 

 j yj
wj

.

(A9)

Insert (A6) in (A9)

T j  1   j T0 

1  r  j k j
wj

.

(A10)

Insert (A10) in (1)
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J

N  n0   n j k j ,

(A11)

j 1

where

n0 z , H j , t   T0  1   j  N j H j j , n j z , H j , t   r  j N j .
J

m

j 1

Substituting (A8) and (A11) into yields



  

N i z , H j , k j , t  n0  g~   n j  g~ j k j .
J

(A12)

j 1

Insert (A12) and (A8) in (A2)
J
 n  g~
1
g~
k1   z , k j , H j , t   0

  j k j  ,
 s j 2
 i
 1

  



(A13)

in which

 j z , H j , t   z N j 

n j  g~ j

i



g~ j

s

  



, k j  k 2 , ..., k J .

It is straightforward to confirm that all the variables can be expressed as functions of z , k j 

and H j , and t by the following procedure: r and w by (A3) → w j by (A4) → p by (A5) →
k1 by (A18) → N i by (A12) → N by (A11) → N s by (A8) → y j by (A6) → K i and K s by

(A1) → Fi and Fs , by the definitions → T j , c j , and s j by (15) → K by (4). From this
procedure, (A13), (16), and (17), we have

  
  
  




k1  1 z , k j , H j , t  1 y1   ,
k j   j z , k j , H j , t   j y j  k j , j  2 , ..., J ,
H   z , k , H , t , j  1, ..., J ,
j

j

j

j

(A14)



(A15)

Taking derivatives of equation (A13) with respect to t and combining with (A15), we get
J
J




k1 
z 
  j
  j
.
z
t
kj
Hj
j 2
j 1

(A16)

Equaling the right-hand sizes of equations (A14) and (A16), we get

  



z  1 z , k j , H j 

1

J
J



    
 .
 1 
  j
  j

t
kj
 H j    z 
j 2
j 1
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In summary, we proved the lemma.
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Екологични проблеми и решения в транспортния сектор на България
Донка Желязкова
Environmental Problems and Solutions in the Transport Sector in Bulgaria
Donka Zhelyazkova
Abstract
The present study aims to reveal some environmental problems that arise as a result of the activity carried out
by the Bulgarian transport sector, as well as to propose solutions in the outlined directions differentiated at business
level and at state level. In order to achieve this objective, emissions of road and other transport pollutants emitted in
the atmosphere of Bulgaria are linked to the transport performance indicators and the average distance of travel of
road transport as the most used transport option. In the course of the analysis, positive trends in the development of two
important indicators measuring carbon dioxide (CO2) from road transport in thousand tons from 1 ton freight and
carbon dioxide (CO2) from road transport in thousand tons on 1 km travelled distance.
Keywords: transport, emissions of harmful substances, environmental solutions.

Въведение
Приоритетите на съвременното общество определено се консолидират по направление
на екологичните решения във всички сфери на живота. Транспортът не само, че не прави
изключение като ключов сектор на икономиката, но той попада в центъра на вниманието,
предвид интензитетът на неговата експлоатационна активност, както при превоза на товари,
така и на пътници. Транспортът все повече разширява своя обхват, повлиян от динамиката на
стопанския и социалния живот, от премахването на физическите граници и преодоляването
на пространствената отдалеченост с помощта на все по-рационални транспортни решения,
които редуцират нивата на транспортните разходи и емисиите на вредните вещества в
атмосферата.
Целта на настоящата разработка е да разгледа основни проблеми, свързани с
влиянието на транспорта върху атмосферата на България и да потърси възможни екологични
решения, които да намерят своето приложение в страната.
Изследване на емисиите на вредни вещества от пътен и друг вид транспорт,
отделени в атмосферата на България
С оглед постигане на поставената цел следва да проследим емисиите на вредни
вещества от пътен (ПТ) и друг (ДТ) вид транспорт, отделени в атмосферата на България (вж.
табл. 1).
Таблица 1. Относителен дял на емисиите на вредни вещества в атмосферата на
България от пътен (ПТ) и друг вид (ДТ) транспорт за периода 2008-2015 г. (%) 1,2
Замърсители

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Серни окиси (SOx) ПТ

71,131

74,851

55,805

47,734

49,327

43,575

44,811

21,329

Серни окиси (SOx) ДТ

28,869

25,149

44,195

52,266

50,673

56,425

55,189

78,671

Азотни окиси (Nox) ПТ

93,507

93,964

94,487

93,286

93,379

93,140

93,421

93,797

Азотни окиси (Nox) ДТ
Неметанови летливи
органични съединения
(NMVOC) ПТ

6,493

6,036

5,513

6,714

6,621

6,860

6,579

6,203

99,051

99,354

99,304

99,305

99,191

99,319

99,423

99,446

1

Емисиите са изчислени съгласно последното издание на методиката CORINAIR.

2

Липсват по-актуални данни от НСИ.
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Неметанови летливи
органични съединения
(NMVOC) ДТ
Метан (CH4) ПТ
Метан (CH4) ДТ

0,949

0,646

0,696

0,695

0,809

0,681

0,577

0,554

99,563

99,736

99,733

99,726

99,652

99,744

99,815

99,724

0,437

0,264

0,267

0,274

0,348

0,256

0,185

0,276

Въглероден окис (СО) ПТ

99,155

99,265

99,299

99,069

98,976

98,930

99,049

98,994

Въглероден окис (СО) ДТ
Въглероден двуокис (СО2) ПТ
Въглероден двуокис (СО2) ДТ
Двуазотен окис (N2O) ПТ
Двуазотен окис (N2O) ДТ
Амоняк (NH3) ПТ
Амоняк (NH3) ДТ

0,845
98,711
1,289
86,505
13,495
100
0

0,735
99,187
0,813
90,029
9,971
100
0

0,701
99,163
0,837
89,891
10,109
100
0

0,931
99,250
0,750
90,743
9,257
100
0

1,024
99,120
0,880
89,327
10,673
100
0

1,070
99,324
0,676
91,806
8,194
100
0

0,951
99,532
0,468
94,144
5,856
100
0

1,006
99,438
0,562
93,089
6,911
100
0

Източник: На база данни от НСИ.
От данните в таблицата се установи, че над 90% от азотни окиси, неметанови летливи
органични съединения, метан, въглероден окис, въглероден двуокис и амоняк се отделят от
пътния транспорт и единствено при двуазотния окис се наблюдават години, в които нивата
са по-ниски, но и те гравитират в границите 86,505% (2008) и 94,144% (2014), а при серните
окиси се очертава тенденция на спад при пътния транспорт от 74,851% (2009) до 21,329%
(2015) и на ръст при другите видове транспорт, съответно от 25,149% (2009) до 78,671%
(2015).
По отношение на емисиите от въглероден двуокис, отделени в атмосферата на
България от пътен и друг вид транспорт за периода 2008-2015 г., се отчитат увеличени
параметри за пътния транспорт в размер от 0,727% и паралелен спад за останалите
транспортни алтернативи (вж. фиг. 1).

Фигура 1. Относителен дял в % на емисиите от въглероден двуокис, отделени в
атмосферата на България от пътен (ПТ) и друг вид (ДТ) транспорт за периода
2008-2015 г.
Тази динамика на развитие в относителния дял на емисиите от въглероден двуокис,
отделени в атмосферата на България от пътен транспорт са повлияни от приоритетното
използване на товарния автомобилен транспорт като следствие от ограничените обеми на
стопанската дейност на предприятията, което не им позволява да се възползват от основното
предимство на железопътния транспорт, свързано с по-ниските разходи на единица превозен
товар. От друга страна причините за наблюдавания спад в емисиите, отделени от друг вид
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транспорт, които са значително по-екологични и щадящи атмосферата, се коренят в
дейността на железниците, характеризиращи се с незадоволителното състояние на
инфраструктурата и подвижния състав, с който оперират фирмите в този транспортен сектор,
липсата на икономически интерес към водния транспортен вариант, поради общото
състояние на българската икономика и пр. На тази основа може да се формулира
заключението, че все още не се наблюдава „баланс в транспортния сектор“ на България,
както е заложено от Европейската комисия в т. нар. Бяла книга и това рефлектира негативно
върху екологичната картина на страната.
Важен момент от изследването в тази насока са показателите, измерващи въглеродния
двуокис (СО2) от ПТ в х. тона, отделен при превоз на 1 т. товари с ПТ и въглеродния двуокис
(СО2) от ПТ в х. тона, отделен при извършването на 1млн. ткм работа от ПТ, като се има
предвид, че глобалните емисии на въглероден двуокис са значително увеличени от 1950 г.
насам, а основният причинител е изгарянето на изкопаеми горива, което налага да се
изследват секторите, които допринасят за това (вж. табл. 2, фиг. 2 и 3).
Таблица 2. Динамика в развитието на показателите, измерващи СО2 от ПТ в х.
тона, отделен при превоз на 1 т. товари с ПТ и СО2 от ПТ в х. тона, отделен при
извършването на 1млн. ткм работа от ПТ в атмосферата на България за периода
2008-2015 г.

2008

7681

65143

0,118

11027

СО2 от ПТ в х.
тона, отделен
при
извършването
на 1млн. ткм
работа от ПТ
0,697

2009

7647

54700

0,140

13871

0,551

2010

7430

48053

0,155

15641

0,475

2011

7463

58884

0,127

17943

0,416

2012

7770

65282

0,119

20994

0,370

2013

6859

79398

0,086

23530

0,292

2014

7945

75734

0,105

24455

0,325

2015

8810

85234

0,103

28742

0,307

Години

СО2 от
ПТ в х.
тона

Превозени
товари от
ПТ в х. тона

СО2 от ПТ в х.
тона, отделен при
превоз на 1 т.
товари с ПТ

Извършена
работа от ПТ
в млн. ткм

Фигура 2. Динамика в развитието на показателите, измерващи СО2 от ПТ в х.
тона, отделен при превоз на 1 т. товари с ПТ в атмосферата на България за
периода 2008-2015 г.
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Фигура 3. Динамика в развитието на показателите, измерващи СО2 от ПТ в х.
тона, отделен при извършването на 1млн. ткм работа от ПТ в атмосферата на
България за периода 2008-2015 г.
На фиг. 2 и 3 се очертават две положителни тенденции в развитието на пътния
транспорт по отношение на отпечатъците, които оставя в атмосферата, т.к. се отчита спад по
отношение и на двата изследвани показателя. На практика се превозват действително поголеми обеми товари с автомобилен транспорт през последните години, но забелязваме, че
нивата на въглеродния двуокис намалява, както на 1 тон превозени товари, така и на 1 млн.
ткм, извършена работа. Очевидно в абсолютни стойности СО2 от ПТ в х. тона нараства с побавни темпове от превозени товари и извършената от ПТ, което индикира за постигането на
резултати във връзка със замърсяването на въздуха в страната.
Значението на отчетените данни са от стратегическо значение за опазване на околната
среда, т.к. водната пара в атмосферата е отговорна за 50% от парниковия ефект, докато
въглеродният двуокис добавя още 20%. Въпреки това въглеродният двуокис е по-важният
фактор за контролиране на глобалните температури.
Следователно, транспортният сектор на страната отчита добри резултати в това
отношение и единствената критика, която може да се отправи, е свързана с високите нива на
експлоатация на автомобилния транспорт и с факта, че се пренебрегват останалите
транспортни варианти.
Възможни екологични решения в транспортния сектор на България
Предвид факта, че товарните автомобили са основният транспортен ресурс е логично
да се инвестира в повишаването на тяхната ефективност и в тази насока Международната
агенция за енергията препоръчва за ограничаване с 50% на емисиите СО2 до 2050 година:
1. Мащабно въвеждане на горива с нисък въглероден отпечатък (водород,
електроенергия, биогорива).
2. Ограничаване мащабите на трафика и преход към енергийно по-ефективен
транспорт, какъвто е железопътният.
3. Подобрена енергийна ефективност на превозните средства.
4. По-добра логистична ефективност.
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За постигане на тези цели е необходимо транспортните оператори да насочат
финансови ресурси към закупуване на нови товарни автомобили, към прилагане на
съвременни подходи за управление в логистиката, към обучение на персонала за прилагане
на програми за икономии на ресурси, към закупуване на оборудване, подобряващо
ефективността (например аеродинамични пакети), както и към проучване на факторите,
влияещи върху ефективността на разхода на гориво.
В тази връзка следва да отбележим и един значим проблем за развитието на
транспортния сектор в България, който се явява експлоатацията на употребявани автомобили
на територията на страната. Този факт налага промени в законодателството, касаещи
Наказателния кодекс, Закона за движение по пътищата, Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства, Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и
спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, и
други.
Употребяваните автомобили са обективна заплаха за замърсяване на въздуха и една
защитна мярка за околната среда и здравето на човека, специфицирана за всички (местни и
вносни) автомобили, които не притежават каталитични устройства или конструктивната
възможност да потребяват безоловни бензини, е от особено значение. Защитата на
човешкото здраве и околната среда от оловни аерозоли и други вредни и опасни компоненти,
излъчвани от транспортните средства, е ясно дефиниран средносрочен приоритет на
националната екологична стратегия и следва да се търси реалното му приложение.
Един от лостовете на държавата за оказване на въздействие върху транспортния
сектор и неговото влияние върху околната среда е посредством таксите за експлоатация на
пътната инфраструктура, които трябва да се позовават на основни принципи, приложени при
разработването на единен подход за определяне на таксите на база пределни обществени
разходи:
 разработване на общи основни изисквания при определянето на инфраструктурните
такси в отделните видове транспорт;
 инфраструктурните такси трябва да се основават на принципа „потребителят плаща”,
съгласно който всички потребители на транспортна инфраструктура заплащат
разходите, които причиняват;
 таксите трябва да отразяват равнището и естеството на използване на
инфраструктурата. Те трябва да имат пряка връзка с разходите и другите ефекти
(социални или екологични), предизвикани от потребителите;
 с цел намаляване на деформациите в конкуренцията могат да бъдат прилагани
различни такси за използване на един и същ вид транспортна инфраструктура, само
когато има съществени различия в инфраструктурните разходи и не се допуска
дискриминация по отношение на определени потребители;
 системата от инфраструктурни такси в транспорта трябва да осигурява висока
ефективност в развитието и използването на инфраструктурата и да осигурява
обществено и екологично приемливо ниво на потребление.
По отношение на разходите за опазване на околната среда за всички видове транспорт
трябва да се определят количествата на емисиите на вредни вещества и тяхната
концентрация. По този начин ще се определи степента на замърсяване, след което се
определя отношението „доза-разход”, с цел да се конкретизира влиянието на всеки
замърсител.
Освен по отношение на правната рамка, експлоатацията на подвижния състав,
организацията на транспортния процес, участието на човешкия фактор и пр., следва да се
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търсят и прилагат добри практики и при изграждане на транспортната инфраструктура.
Държавата трябва да инвестира в проекти, които да отговарят на екологичните
предизвикателства и да гарантират, че планираните инвестиции за развитие на транспортната
инфраструктура няма да противоречат на целите за намаляване на емисиите на парникови
газове, генерирани в транспортния сектор.
В България републиканската пътна мрежа има много сериозни проблеми по
отношение на изграденост и поддръжка на пътната настилка, което не бива да отклонява
вниманието от възможностите, които предоставят модерните решения и добрите практики,
водещи до постигане на резултати, свързани с опазване на околната среда.
Заключение
Както стана ясно на фирмено ниво въпросите, на които следва да се търсят отговори,
са конкретни и те засягат проблеми, касаещи пряко резервите за намаляване на
консумацията, тоест съсредоточаване на фирмените усилия в инвестиране в обучение за
екологично и икономично управление, обновяване на транспортния парк, подобряване на
логистиката, използване на гуми с намалени загуби при търкаляне и аеродинамични пакети и
пр. В основата на постигане на реални резултати в очертаните насоки налага предприемане
на конкретни мерки, свързани с адекватно логистично планиране, което да доведе до
осъществяване на по-ефективен транспортен процес, прилагане на модални транспортни
решения (мултимодални, интермодални и комбинирани превози), инвестиране в нови
двигатели, ориентирани към прилагане на екологични подходи при осъществяване на
задвижването на транспортното средство, използване на гуми с отчитане и на разходите за
СО2, рационализиране на превозите с оглед намаляване на СО2 (избягване на кръстосани,
излишно дълги маршрути и пр.), инвестиране с цел подобряване на горивната ефективност
на транспортния парк, избор на автомобили с отчитане на СО2 и др.
На ниво държава мерките са както законодателни, така и финансови. Ангажимент на
държавата е да въведе в експлоатация максимално адекватна система за таксуване при
експлоатация на пътната инфраструктура, която да отчита и екологичното въздействие на
транспортните средства, също така да изгражда и поддържа републиканската пътна мрежа в
унисон със съвременните решения, които отговарят на екологичните предизвикателства, да
стимулира закупуването на нови екологични превозни средства, както и да следи стриктно за
експлоатацията на употребяваните МПС и пр.
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Новите технологии в търговията на дребно, подобряващи качеството на
търговското обслужване
Елица Граматикова
New Technologies in Retailing, Improving the Quality of Commercial Service
Elitsa Gramatikova
Abstract
This article explores new technologies, used in retail, for better satisfying consumer desires and improving the
quality of commercial service. It presents advantages of mobile applications for increasing the number of customers,
the capabilities of omnichannel and unified commerce for making purchases at any time and from anywhere, and new
services that offer customer convenience. Comments are made on virtual and augmented reality technologies, selfservice, online orders for FMCG retail sectors, mobile payments and beacon technology. Attention is paid to customer
personalization and unique in-store experience that can help retailers satisfy consumer preferences.
Keywords: Omnichannel & Unified Commerce; VR & AR Technology; Self-Service Devices; Beacons

Въведение
С развитието на информационните технологии съвременните потребители разшириха
значително своите възможности за получаване на информация относно разнообразните
предлагани стоки и начините за осъществяване на покупка. Тези възможности повишиха
осведомеността и взискателността на потребителите и промениха традиционната схема на
процеса на пазаруване. Постоянното увеличаване на броя на потребителите, търсещи
модерни технологични решения в ежедневието си, принуждава търговците на дребно все поинтензивно да внедряват новите технологии в своята дейност и да отговарят адекватно на
растящите потребности на потенциалните клиенти. Технологичните достижения
трансформират търговския бизнес и превръщат акта на пазаруване от необходимо
еднообразно действие в преживяване и емоция за потребителите. Активното приложение в
търговията на дребно на непрекъснато развиващите се средства за комуникация дава добра
възможност за разширяване на търговските канали и придвижване на стоките по-близо до
потребителите.
Целта на настоящата статия е да разгледа новите технологии, които намират
приложение в търговията на дребно за по-пълно удовлетворяване на потребителските
желания и подобряване качеството на търговското обслужване.
1. Търговски мобилни приложения
Масовото навлизане на смартфоните и възможността за мобилен интернет във всеки
момент от денонощието позволиха на потребителите да купуват стоки, използвайки повече
своите мобилни устройства, отколкото своя компютър. Търговците, които развиват
електронна търговия трябва да обръщат по-голямо внимание на мобилните приложения и да
не се концентрират само върху разработването на мобилна версия на фирмения си уебсайт за
своето стоково предлагане. Мобилният уебсайт е аналог на уебсайта на търговеца, но
създаден съобразно изискванията на мобилния формат за осигуряване на практичност на
екрана на смарт устройствата. Мобилното приложение обаче трябва да бъде предварително
изтеглено на устройството на потребителя от съответен източник, за да може да бъде
използвано. Поради тази разлика, предимство на мобилните приложения е краткото време за
зареждане и бързият достъп до тях, в сравнение със сайтовете, които в зависимост от
бързината на интернет връзката могат да се зареждат в продължение на минути и дори
изобщо да не се заредят. Клиентите, пазаруващи онлайн, обаче са нетърпеливи и при
забавяне на достъпа до търсения уебсайт, се насочват към друг търговец. За активиране на
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мобилното приложение е необходимо само натискане на съответната икона на екрана на
устройството. Допълнително при проектиране на приложението търговецът може да заложи
опция, мобилната апликация да бъде достъпна и функционална и без наличие на интернет
връзка. Нарастващата популярност на мобилните приложения се дължи и на голямото
количество информация, което те могат да съберат за потребителя, в сравнение с
уебсайтовете. Анализът на събраната информация показва интересите на всеки един клиент,
което позволява на търговеца да опознае своите клиенти и да персонализира приложението,
съобразно нуждите на всеки клиент. Това става възможно чрез функцията за филтри по
интереси в приложението, която настройва потока от данни по индивидуален избор.
Информацията, събирана от апликацията, например дава представа на търговеца за:
активните потребители, които използват често приложението; пътя на движение на
потребителите в екраните на приложението и действията, които предприемат; стойността на
покупките и генерираните приходи във всеки един момент от денонощието и др. Мобилните
приложения привличат интереса на потребителите и чрез постоянното обновяване на
съдържанието си, като всяко свързване с интернет автоматично актуализира апликациите.
Търговците могат да използват като маркетингов инструмент т.нар. push известия в
апликациите (кратки съобщения, появяващи се на екрана на мобилното устройство), за да
уведомяват своите клиенти за намаления на стоки, нови продукти, специални оферти, за
проследяване на статус на поръчка или запитване и др. Тези push нотификации позволяват на
търговеца да поддържа интереса на потребителя към съдържанието на мобилното
приложение, без потребителят постоянно да проверява за ново съдържание. Съобщенията
могат да се изпращат до всички потребители на приложението или само до целево подбрани,
като начинът на появяване на съобщенията привлича вниманието чрез включване на
вибрация и звук. Известията провокират интерес и към фирмения сайт за получаване на
допълнителна информация и превръщат пасивните потребители в активни с приканващо
послание за предприемане на действия, водещи към покупка. Или чрез създаването на
мобилно приложение търговецът утвърждава своята търговска марка, като доброволните
инсталации на приложението разширяват броя на клиентите, ангажират вниманието на
потребителите с предлаганите стоки и услуги и увеличават обема на продажбите.
2. Омниканална и унифицирана търговия
Големият брой потребители, ползващи персонални компютри, таблети и смарт
телефони с достъп до интернет променя традиционния начин за покупка на стоки чрез
посещение на физически търговски обект. Съвременните потребители желаят да
осъществяват покупки по всяко време и от всяко място, на което се намират, като използват
всички възможни канали за пазаруване – физически и дигитални. За да отговорят на новите
потребителски предпочитания, търговците на дребно започват да развиват омниканална
търговия. Концепцията на омниканалната търговия е предлагането на потенциалните
клиенти на възможно най-широк избор от търговски канали за придобиване на желаните
стоки и услуги. Интегрирането на съвкупността от реални обекти, електронни сайтове и
магазини, телешопинг и мобилни приложения осигурява неограничена свобода на
потребителите да преминават през различните канали и да осъществят покупка от този
канал, който им е най-удобен. Събирайки информация за интересуващите ги продукти,
потребителите могат да започнат покупката в един канал, а да я завършат и получат стоката в
друг канал, като тази свобода повишава качеството на търговското обслужване.
Потребителите, активно използващи новите информационни технологии, биват привличани
от търговци, които не просто им осигуряват необходимите стоки, но най-вече предлагат
преживяване в процеса на пазаруване. По-младите поколения потребители, които са
израснали с информационните технологии, са постоянно свързани с интернет и когато търсят
необходимата им стока, събират информация не само от електронните сайтове на
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търговците, но и от форуми и социални мрежи, в които проучват мнението на други
потребители или търсят съвети и впечатления от приятели. Очакванията им към търговците
включват използването на различни канали за предоставяне на изчерпателна информация
относно предлаганите стоки, възможност за разглеждане или тестване на стоката, бърза
доставка, повече допълнителни услуги и преференции при повторна покупка. Ако тези
очаквания бъдат оправдани, то потребителите ще бъдат максимално удовлетворени при
вземането на решение за покупка, а търговците могат да изградят дълготрайна връзка с тях.
Потребителското преживяване при пазаруването е процес, който започва още от момента на
визуализация на продукта пред потребителя, преминава през осъзнаването на
необходимостта от него, търсенето на подробна информация, вземането на решение за
покупка, осъществяването на покупката и завършва с употребата и оценяването на продукта
и процеса на придобиване.
Омниканалната търговия предоставя възможност на търговеца чрез друг канал да
привлече потребителя в своя физически обект, в който да създаде персонално емоционално
преживяване и по този начин да го спечели. Според глобалната консултантска компания
A.T.Kearney 2/3 от пазаруващите онлайн потребители посещават физически магазин във
връзка с желана от тях покупка1. Тези потребители искат да се запознаят отблизо с избраната
стока, да я изпробват и получат консултация на място и в този момент търговецът най-силно
може да повлияе върху решението за осъществяване на покупката, независимо по кой от
предлаганите канали. Ръководени от стремежа за удобство, потребителите бързо сменят
търговските канали, като очакват при всяка смяна качеството на обслужване да бъде на едно
равнище, в противен случай има голяма вероятност търговецът да загуби потребителите.
Затова е много важно представяната информация в различните канали на търговеца да бъде
еднаква, достоверна, актуална и да не обърква потребителите с противоречиви и неясни
сведения.
В тази връзка се развива и нова стратегическа концепция, известна като „унифицирана
търговия“, същността на която се изразява в консолидация на данни и функции, поддържани
до момента от търговците в отделни системи. Целта на концепцията е поставянето на
потребителските преживявания като приоритет чрез използване на единна платформа за
търговия. Т.е. независимо по колко канала търговецът предлага своите стоки, всички
процеси да бъдат унифицирани и да се създаде единна централизирана информационна
платформа, която обработва и представя данни в реално време, за да отговаря на
изискванията на потребителите за гъвкавост и задоволяване на потребностите2. Това е и
основната разлика с омниканалната търговия, при която търговците използват отделни
самостоятелни системи за функциониране на всеки канал. Унифицирането на процесите по
обслужване на потребителите в различните търговски канали трябва да осигури възможност
на клиентите да започнат, продължат и приключат процеса на пазаруване без различия по
предлаганите канали, което допринася за цялостното позитивно потребителско преживяване
при комуникацията с търговците.
През последното десетилетие на българския пазар навлезнаха множество
чуждестранни търговски вериги, работещи с цялостни системи за управление на бизнеса и
налагащи високи стандарти за работа на всички свои доставчици и конкуренти. Тези
цялостни системи представляват интеграция на ERP система (системата за планиране на
ресурсите на предприятието) със CRM система (системата за управление на
взаимоотношенията с клиенти), като все по-активно се внедряват и BI системи (софтуерен
1

Kearney, A.T. Recasting the Retail Store in Today’s Omnichannel World. Достъпен на:
<https://www.atkearney.com/documents/10192/3009280/Recasting+the+Retail+Store+in+Todays+Omnichannel+Worl
d.pdf/bf469724-9018-47de-b20a-59c4690e34a7> (02.10.2017).
2
BRP. Digital Commerce Survey. Достъпен на: <https://brpconsulting.com/wp-content/uploads/2016/10/2016-DigitalCommerce-Survey.pdf> (20.09.2017).
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конкурентоспособност. Софтуерните системи могат да се внедряват в търговските
предприятия, независимо от техния размер и осигуряват по-ефективното протичане на
оперативните процеси, оптимизиране на разходите и по-бързо и качествено обслужване на
клиентите. Проблем за малките търговски предприятия е размерът на инвестицията, която
трябва да направят за изграждане на системите, но ползите от инвестицията са безспорни,
тъй като освен софтуер за планиране и контрол на осъществяваната дейност, търговците
получават информационна база за увеличаване удовлетвореността на клиентите. За
намалявяне на разходите за закупуване на софтуерни и хардуерни системи в последните 4-5
години голям принос имат т.нар. облачни технологии (още „изчислителни облаци“). Найобщо това са технологични услуги, произвеждани от мрежа от компютри, които обединяват
изчислителните си ресурси в единна система – компютърен облак. Този облак, който е
постоянно достъпен през интернет, има два основни компонента – масив за съхранение на
данни и сървъри за изчислителни процеси. Компонентите се предоставят за ползване под
наем като услуга за определено време и с цена, зависеща от обема на изразходваните
ресурси. Най-полезни за търговските фирми облачни услуги са SaaS (Software as a Service –
софтуер като услуга) и IaaS (Infrastructure as a Service – инфраструктура като услуга), като в
сферата на SaaS услугите се търсят възможности за по-добра комуникация и подобряване
обслужването на клиентите, а в сферата на IaaS услугите – автоматизация при управлението
на IT инфраструктурата.
3. Модерно технологично оборудване и нови услуги при пазаруване
За създаването на преживявания за потребителите при пазаруването в търговските
обекти особено допринася модерното технологично оборудване. Постепенно в търговската
практика започват да навлизат т.нар. VR технологии – технологии за виртуална реалност.
Виртуалната реалност физически не съществува и се създава чрез информационните
технологии. Тя е изкуствено симулирана среда от реални или измислени действия,
компютърно генериран триизмерен виртуален свят, включително и със звук. Опростено
представено тази технология проектира свят, който се прожектира на екран близо до очите
на потребителя и създава усещането, че потребителят се намира и живее в този свят.
Виртуалната реалност е много популярна при разработването на електронни игри, а в
търговската практика успешно може да се използва за демонстриране на качествата на
стоките и създаване на преживяване за потребителите. Приложението на технологията в
търговията изисква използването на смартфон и очила за виртуална реалност. Найнискоразходният вариант за търговеца е осигуряването на очила без екран, като за екран се
използва мобилния телефон на потребителя, който се монтира в очилата. Мобилните
телефони имат силно ограничени възможности, но все пак предоставят вариант на виртуална
реалност. Друга възможност е търговецът да осигури в обекта си очила с вграден телефон,
без да се налага потребителят да ползва своя телефон, който може да не е подходящ за тези
технологии. Най-впечатляващото преживяване за клиентите обаче се постига чрез найвисокия клас очила, които са и с най-висока стойност и са свързани с мощен компютър или
конзола, тъй като качественото изображение се нуждае от по-сериозна видео обработка. С
VR очилата потребителите могат да се пренесат на мястото на производството на стоката, да
проследят етапите на нейното създаване или да изпробват различни комбинации от стоки,
преди да вземат решение за покупка. За подобряване на потребителското преживяване при
пазаруването, търговците могат да поставят и „умни“ скенери до стоките, на които клиентите
да преглеждат мнения и оценки от други потребители, да гледат видеоклипове или да
научават повече за търговската марка. Първият в света универсален магазин, изграден
изцяло във виртуална реалност, вече е факт. Той е открит през 2016 г. от американската
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интернет компания „eBay“ в сътрудничество с австралийския търговец на дребно „Myer“3.
Клиентите на „Myer“ могат да разглеждат хиляди предлагани продукти, без да излизат от
дома си, като за целта са им необходими само смартфон и очила за виртуална реалност.
AR технологиите или добавена (обогатена) реалност представляват продължение на VR
технологиите. Те са набор от аудио-визуални технологии, добавящи компютърна графика и
звук върху зрението и слуха на потребителите в реална среда и реално време. Или това е
среда, която комбинира виртуалната реалност с елементи от реалния свят. За
функционирането на мобилни приложениия с обогатена реалност е необходима 5G мобилна
връзка, като се очаква смартфони с поддръжка на 5G мрежа (т.е. мрежа от пето поколение)
да се появят още през 2018 г. Добавената реалност предлага възможност за използване и от
търговците с електронни магазини. Мобилно приложение с вградена AR технология може да
създава интерактивна среда за виртуално изпробване на продуктите от потребителите. За
момента снимките, видеоклиповете и продуктовите описания, публикувани в електронните
магазини, не дават пълна представа на потребителите за стоките и поради това често се стига
до отказ от покупка или разочарование от поръчаната стока. С използването на обогатена
технология при онлайн търговията с облекло и аксесоари, потребителите могат да изпробват
виртуално върху себе си стоките и да са по-уверени при отправянето на поръчки. Търговците
на дребно, предлагащи обзавеждане и аксесоари за дома, с помощта на мобилни приложения
с добавена реалност могат да показват на своите клиенти как различните мебели или
интериорни украси биха изглеждали в дома им. Така например шведската компания за
мебели „Ikea“ разработи приложение за виртуална кухня, което показва реални размери на
потребителя и дава възможност на клиентите да изпробват различно кухненско обзавеждане
и да изберат най-подходящото за тях4. Индийската мебелна компания „Urban Ladder“ пък
използва среда с обогатена реалност за демонстрация на легла и мека мебел в предварително
проектирани помещения или в домашна обстановка, с възможност за промяна на цветовете и
тъканите, което позволява на клиентите да придобият по-реална представа за предлаганите
комбинации5. Друго приложение на AR технологията е в създаването на виртуални
пътеводители в търговските обекти, в които потребителите могат да виждат знаци за посока
(например при търсене на конкретна стокова група или артикул), наложени върху площта на
реалния магазин. Огледала със сензорни дисплеи могат да показват как ще изглеждат
клиентите с конкретно облекло, бижута или аксесоари, без да посещават пробни помещения
и без да губят време за преобличане и чакане на опашка. Това е възможно с технология за
картиране на тялото, която в комбинация с VR представен асортимент показва дали дрехата
приляга на тялото и как изглежда човек в нея. Всички тези възможности, които предоставят
технологиите за виртуална и допълнена реалност, се очаква да станат по-широко достъпни и
масово използвани в търговската дейност до 2020 г., като освен за по-добро обслужване и поголяма персонализация на клиентите, технологиите ще допринесат и за икономия на ресурси
при изграждането или наемането на търговски помещения и при заплащането на труда на
търговския персонал.
В търговските обекти, в които се предлага богат асортимент от стоки, изборът на
потребителите е обикновено затруднен и изисква по-подробна информация за наличното
стоково разнообразие. В такива обекти е подходящо използването на т.нар. „guided selling”
технология (в превод направлявана/насочена продажба), позволяваща на потребителите да
изберат стоките, отговарящи в най-голяма степен на техните потребности. Тази технология
помага на търговците да насочват активно своите клиенти към вземането на решение за
3

eBay. The World's First Virtual Reality Department Store. Достъпен на: <https://www.youtube.com/watch?v=
yAuiXhJPnr8> (07.10.2017).
4
IKEA. VR Experience. Достъпен на: <http://store.steampowered.com/app/447270/ IKEA_VR_Experience/>
(10.10.2017).
5
Urban Ladder. Living Spaces. Достъпен на: <https://www.urbanladder.com/living-spaces> (14.10.2017).
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покупка и по този начин увеличава стокооборота. Технологията опростява и автоматизира
необходимата информация за анализ на потребностите, в резултат на което дефинира
решение и генерира предложение за тяхното задоволяване. Търговско оборудване, което
прилага технологията на направляваната продажба са например информационните киоски,
разположени по стените или пода на територията на магазина. Киоските могат да
предоставят различна информация и да изпълняват няколко функции, като:
- карта или схема с разположението на стоките в търговския обект;
- интерактивен каталог на предлаганите стоки и услуги;
- скенер за проверка цената на продуктите;
- касов терминал за заплащане на избраните стоки;
- рекламно пано за показване на текущи промоции в магазина;
- регистър за включване в програма за лоялни клиенти;
- предлагане на съвети за пазаруване, базирани на потребителските предпочитания.
Освен чрез информационни киоски в магазините купувачите могат да получават
помощ при избора си на стоки и чрез мобилни терминали с „guided selling“ технология,
навигирани от търговския персонал. Тези терминали позволяват на продавач-консултантите
да контролират стоковите наличности, да предоставят подробна информация на клиентите за
свойствата и параметрите на стоките и да предлагат най-подходящите продукти, според
зададените от потребителите критерии. Крайният резултат от използването на
информационни киоски или мобилни терминали с направлявана продажба в търговските
обекти е повишаване на удовлетвореността на потребителите от пазаруването и качеството
на търговското обслужване, което води до нарастване на продажбите и формиране на лоялни
клиенти.
Ако потребителите желаят по-голяма самостоятелност при разглеждане на
изложените в търговската зала стоки, търговците могат им да предложат помощницитаблети, които да ползват на място. При влизане в магазина потребителите получава таблет,
с който да се разхождат, да сканират етикетите на стоките за проучване на допълнителна
информация и да четат коментари, оставени от други потребители за стоката. Ако дадена
стока се хареса от потребителя, той може да я добави посредством таблета в неговия
виртуален списък с желани продукти, преди да вземе окончателно решение за покупка. При
положение, че потребителят се нуждае от още време за обмисляне на решението за покупка,
той може да изпрати на собствената си електронна поща списъка с желани продукти и покъсно да направи своя избор, без да губи отново време за търсене и добавяне на стоките. С
помощта на таблета потребителите също така могат да заявяват нужда от помощ от
търговски работник или готовност за покупка на избраните стоки за по-бързо разплащане и
получаване на стоките. Предоставянето на таблети за пазаруване в търговските обекти
повишава качеството на обслужване в няколко направления: създава интересно преживяване
за потребителя чрез съчетаване на физическа и дигитална среда; намалява нуждата от
продавач-консултанти и притеснението от натиск при покупката; събира информация за
отделните потребители относно изразходеното време и разгледаните продукти, което
позволява последващо отправяне на персонални оферти от търговеца след анализ на
информацията. Търговци, които вече експериментират такава практика в своите магазини,
отчитат значително увеличаване на продажбите и склонността на потребителите да
предоставят лична информация като електронна поща за последваща комуникация с
търговеца6.
Съвременните потребители разполагат с ограничено свободно време и не желаят да го
губят, чакайки на опашка, за да бъдат обслужени в магазините. Невъзможността за бързо
обслужване е причина за отказ от покупка при голям процент от потребителите и за загуба на
6

Dupre, E. Crate and Barrel Furnishes Its In-Store Experience With Digital. Достъпен на: <http://www.dmnews.com/
multichannel-marketing/crate-and-barrel-furnishes-its-in-store-experience-with-digital/article/526883/> (06.10.2017).
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оборот от страна на търговците. Добро решение на проблема със струпването на повече
потребители и образуването на дълги опашки пред касите в пиковите за пазаруване часове е
използването на мобилни терминали при т.нар. „queue busting” технология. Същността на
технологията се изразява в изпълнението на операции, които намаляват времето за
обслужване на потребителите. В най-натоварените часове за пазаруване се включват
търговски работници, които с помощта на мобилни POS-системи сканират покупките на
чакащите пред касите клиенти. С помощта на мобилните терминали може да се осъществи
част от процеса по придобиване на стоките или целия процес. Единият вариант е след
сканиране на избраните от клиентите стоки, те да се опаковат в пакет, на който се поставя
етикет с баркод за съдържанието на пакета и дължимата стойност. Когато дойде редът за
обслужване на клиента на касата, операциите на касиера се ограничават само до сканиране
на етикета на пакета, извършване на разплащането и издаване на касова бележка. Другият
вариант е пълно автоматизиране на процеса чрез комплектоване на ръчния мобилен
терминал с четец на банкови карти и малък портативен принтер, което позволява
моменталното заплащане на сканираните стоки и тяхното придобиване от клиента.
Мобилните разплащания постепенно стават предпочитани от по-младите потребители, като
се очаква да станат масова практика през близките години. Същността на мобилните
разплащания е превръщането на личния смартфон в електронен портфейл за плащане на
стоки и услуги от всяко място, на което се намира потребителя. Възможностите са чрез
използване на лична сметка и изпращане на SMS-съобщение или безжична система с NFC
(near-field communication) технология на мястото на продажбата. Проучване, изготвено по
поръчка на компанията за глобални разплащания „Visa“, през 2016 г. изследва нагласите на
европейските потребители към дигиталните разплащания7. Само 12% от анкетираните
европейци никога не са използвали мобилно устройство за разплащане на стоки и услуги, а
54% редовно използват такива устройства. Удобството е посочено като основната причина за
избор на мобилно разплащане, следвано от отстраняване на нуждата за носене на повече
пари в брой. Проучването установява и връзка между употребата на безконтактни банкови
карти и интереса към мобилни разплащания. Потребителите, които са се убедили в
предимствата на безконтактната технология като бързо, сигурно и удобно средство за
разплащане, са много по-склонни да преминат към мобилните разплащания, притежаващи
същите характеристики и искат да имат тази възможност при пазаруване в търговската
мрежа.
Пълното самообслужване в търговските обекти не само предоставя свобода и бързина
при пазаруването на клиентите, но и драстично намалява необходимостта от търговски
персонал. За да могат клиентите да се самообслужват, е необходимо само работник за
получаване на стоките и подреждането им по рафтовете на магазина, както и камери за
охрана и видеонаблюдение срещу опити за кражба на стоки. Друго предимство при
организация на пълно самообслужване е възможността за непрекъснат денонощен режим на
работа, позволяващ на клиентите по всяко време да закупуват необходимите им стоки.
Магазини от категорията „удобни“ с пълно самообслужване, вече са открити в Швеция и
Китай, като интересът на потребителите към тях постоянно нараства. За да могат да
пазаруват в тези магазини, потребителите се нуждаят от разработено за целта мобилно
приложение, което трябва да инсталират в смартфона си след регистрация на уеб сайта на
магазина. Приложението използва биометрични данни като пръстов отпечатък за
идентифициране и осигурява достъпа в магазина чрез отваряне на врата или вдигане на
бариера. Желаните за закупуване стоки се сканират, след което сумата на покупките се
удържа от кредитната карта на клиента при излизане от магазина или се натрупва по сметка
и се заплаща в края на месеца. Американската компания за електронна търговия „Amazon“ се
7

Visa. Survey. Достъпен на: <https://www.visaeurope.com/media/images/v2%20visa%20digital%20payments%20
european%20fact%20sheet%2010.10.16-73-40177.pdf> (06.10.2017).
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включва към концепцията за пълно самообслужване, като тества проект под наименованието
„Amazon Go“ за първи път в гр.Сиатъл през 2016 г. В открития магазин за хранителни стоки
„Amazon Go“ се комбинират технологии за изкуствен интелект (AI), компютърно зрение и
локализация. Комбинацията от тези технологии позволява на клиента след сканиране на
персонален QR код от смартфона му, необходим за влизане в обекта, просто да вземе
желаните стоки и да излезе, без каквито и да е повече усилия. При взимане на стоката от
рафт в магазина, тя автоматично се добавя във виртуалната кошница на клиента, а при
връщане на мястото й на рафта, стоката се изтрива от кошницата. Заплащането става отново
автоматично след напускане на магазина от сметката на купувача.
През последните години сериозен проблем пред потреблението се явява
производството на фалшифи стоки, които освен че могат да бъдат вредни за здравето и
опасни при експлоатация, ощетяват финансово потребителите. За гарантиране на
автентичния произход на стоките и предоставяне на по-подробна информация за техните
характеристики, търговците на дребно могат да използват електронни етикети. Електронните
етикети се базират на т.нар. блокчейн технология, представляваща дигитален регистър от
разпределена база данни, съхранявани в независими компютри, което не позволява тяхното
изменение и фалшифициране. Достъп до този регистър могат да имат всички потребители,
като данните са записани под формата на блокове, всеки от които има времеви маркер,
удостоверяващ времето на извършване на съответната транзакция, имаща отношение към
проверяваната стока. Поради предимствата си блокчейн технологията придобива все поголяма популярност и все повече индустрии проявяват интерес към нея. Приложението на
тази технология в търговията позволява надеждно проследяване на собствеността върху
стоките, ускоряване на стоковите сделки и снижаване на разходите за транзакции. В тази
връзка електронните етикети са особено подходящи за поставяне на стоки, обект на често
фалшифициране, като например марково облекло, обувки и чанти, електроника, часовници,
козметика, фармацевтични продукти и слънчеви очила. Цялата информация за произхода,
състава и гаранцията за стоките се кодира в електронния етикет, който може да бъде чип,
поставен в обикновен хартиен етикет или QR код. За да получи достъп до дигиталния
регистър с данни за стоката, потребителят трябва да използва четящо приложение от своето
мобилно устройство (таблет или телефон). Друго предимство на електронните етикети е
възможността за няколко степени на защита – криптографска, физическа, визуална и
технологична. Идентичността на стоките се защитава с криптографски подпис и секретен код
за регистриране на собственост, покрит със скреч фолио, което прави опитите за изтриване
или манипулиране на данните ясно забележими. За запазване на цифровите носители на
данните във физическата им цялост се използват и саморазрушаващи се холограмни стикери,
с чиято помощ те се поставят на етикетите. Стикерите не могат да бъдат възстановени, ако са
извършени действия за разлепване или откъсване на стикера. Гаранцията, която
електронните етикети дават на потребителите е без аналогия, а цената им за търговците е
сравнително ниска.
Развитието на електронната и мобилна търговия води до постоянното възникване на
нови услуги, улесняващи потребителите. За увеличаване на удовлетвореността при
пазаруване и пестене на време от потребителите, търговските вериги, предлагащи
бързооборотни стоки, трябва да развиват ускорено онлайн поръчките. В по-развитите
европейски държави един от най-бързо растящите търговски канали е именно доставката на
онлайн поръчани бързооборотни стоки до дома или работното място на потребителите.
Перспектива има и услугата за виртуална поръчка, чието изпълнение изисква по-късно й
получаване от клиента в избрана търговска локация (т.нар. опция click&collect). При тази
опция потребителят може да вземе поръчните вече стоки от шкафче в посочения магазин,
което отваря с код, изпратен в SMS-съобщение, като друг вариант са шкафчета в пощенски
клонове или метростанции. В Италия като място за доставка се използват дори вестникарски
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будки, а във Франция до магазина се строят кабинки, от които търговски служител предава
опакованата поръчка, без да е необходимо клиентът да слиза от своята кола (опция drivethrough). В по-далечно бъдеще се очаква доставките да се извършват с дрон или автономен
автомобил, движещ се без шофьор. За да се развива този канал ускорено и в нашата страна е
необходимо цялото разнообразие от стоки, предлагани във физическите магазини, да бъде
достъпно и в електронна среда, без да има различия в цената на предлаганите онлайн стоки
спрямо тези в стационарните обекти и да се осигури бързина на доставката. Предимствата за
потребителите при онлайн поръчките на бързооборотни стоки са в няколко направления.
Освен пестенето на време за път до физическите обекти и пазаруването в тях, клиентите се
възползват от удобството да правят поръчки по всяко време на денонощието. Избраните
стоки се събират в клиентската кошница и много по-лесно могат да се откажат или заменят с
други преди потвърждаването на покупката, като клиентът постоянно осъществява контрол
върху натрупаната сума за плащане. Контролът върху сумата на покупките е затруднен при
пазаруването във физическите магазини, където често се получава и разминаване между
обявената цена на етикета и въведената цена в маркировката на стоката. Тези разминавания
стават ясни едва в касовата зона и често са причина за връщане на стоки и клиентско
неудовлетворение. По този начин се пропускат продажби, а търговецът трябва да направи
повторни разходи за пренасяне и подреждане на върнатите стоки. При доставките до дома
клиентите могат да получават и по-големи количества продукти без никакви усилия, които
иначе биха представлявали неудобство за тях по пътя от магазина до жилището.
Предимствата за търговеца, предлагащ онлайн поръчки на бързооборотни стоки, освен в
увеличаване обема на продажбите се изразяват още в събирането на данни за
потребителските предпочитания и използването им за персонализиране на клиентската
оферта. Така търговската комуникация се подобрява и се повишава нивото на
потребителската удовлетвореност.
Бързооборотните стоки, които се използват постоянно от потребителя, могат да се
доставят до дома му и чрез абонамент, като предварително се посочва количеството от
съответните стоки и честотата на доставките. Така се избягва неудобството потребителят да
забрави да закупи стоки, които са му необходими и в същото време търговецът печели
лоялни клиенти. Друг вариант е потребителят да се абонира за доставка на стоки на
определена сума, като оставя избора на конкретни продукти на търговеца, съобразно
посочените предпочитания. Идеята е всеки път потребителят да получава различни стоки и
да се вълнува от момента на изненадата. Особено подходящ е такъв абонамент за козметични
и парфюмерийни стоки, аксесоари и книги, които доставяни в атрактивна опаковка засилват
още повече потребителското преживяване.
От 2011 г. нарастваща популярност сред потребителите на компютри, смартфони и
таблети започнаха да набират т.нар. умни виртуални гласови асистенти, които използват
изкуствен интелект и звуково разпознаване за предлагане на помощ и съвети при поискване
от потребителя. Виртуалните асистенти се активират от гласа на потребителя при тяхното
изговаряне и освен за изпълнение на редица задачи, като например пускане на музика,
напомняне за ангажименти или изпращане на съобщения, те могат да се използват и за
пазаруване. Водещите по популярност умни асистенти на пазара на операционни системи
към момента са представени от „Siri“ на компанията „Apple“, „Google Assistant“ на
компанията „Google“, „Cortana“ на компанията „Microsoft“ и „Alexa“ на компанията
„Amazon“, като последната доминира пазаруването чрез гласови асистенти. Тези
технологични компании си партнират с все повече търговци на дребно, за да могат да
задоволят различните потребителски желания. Така например от м.септември 2017 г.
американската верига за търговия на дребно „Walmart“ започна съвместна дейност с
„Google“, за да включи свои стотици хиляди продукти в платформата за пазаруване с гласов
асистент „Google Assistant“. По този начин потребителите, които желаят да се доверят на
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дигиталния асистент за намиране на посочена от тях стока, няма да губят никакво време за
самостоятелно търсене и сравняване на множество оферти.
4. Бийкън технологията в търговската дейност и взаимодействието със
социалните мрежи за маркетингови цели
Нова информационна технология, която търговците на дребно могат да използват за подобро навигиране на клиентите в затворените търговски пространства и персонализиране на
обслужването в обектите е т.нар. бийкън технология, базирана на използването на
миниатюрни чипове-предаватели, наречени бийкъни. Тези малки сензорни устройства
работят чрез стандарта за безжичен обмен на данни Bluetooth и могат да бъдат разположени
навсякъде в търговския обект. Освен миниатюрните размери, друго предимство на
бийкъните е сравнително ниската цена и много малката консумация на енергия, която
позволява да работят няколко дни, без да е необходимо да се зареждат. Чиповете излъчват
радиовълни на разстояние до 70 метра, които преминават през стени и други твърди
прегради в търговската зала и засичат смарт устройствата на потребителите с включен
Bluetooth. Ако клиентите разрешат, бийкъните се свързват с техните устройства и започват
да обменят информация по локалната безжична мрежа. Сензорните устройства проследяват
първоначалното местоположение, движението и поведението на клиентите в рамките на
търговския обект, като събраната информация се обработва от търговеца и може да се
използва за различни анализи. Информацията е особено ценна за анализиране на времето за
пазаруване, предпочитаните стоки от отделните клиенти, значението на текущата реклама в
обекта за избора на стоки и т.н. Най-значимото приложение на бийкън технологията е
именно възможността за индивидуален подход към всеки клиент и персонализиране на
офертите към него, на база на събраната информация в процеса на пазаруване. Още при
приближаване до търговския обект, потребителят може да получава съобщения за актуални
промоции или нови артикули от стоки, които той е търсил при предходно пазаруване. От
събраните данни за предишните посещения на клиента в обекта, търговецът може да открои
тези стоки и услуги, които биха представлявали интерес за конкретния клиент и да му ги
предложи персонално, още с влизането в търговския обект. Предавателите могат да насочват
вниманието на клиентите и към свързани в употребата стоки, в добавка на избраните вече от
тях за купуване. Бийкън технологията прави комуникацията между търговците и техните
клиенти много по-ефективна и търсена, тъй като освен форма на персонално внимание,
клиентите получават предложения само за стоки, от които се интересуват и не се настройват
негативно в очакване на нежелани търговски предложения и рекламни съобщения.
Възможността за персонален подход към клиентите не само подобрява качеството на
търговското обслужване, но и значително може да увеличи обема на покупките и приходите
на търговеца.
Тъй като бийкън технологията тепърва ще навлиза и ще доказва ползите си за
потребителите, особено важно за нейното възприемане е търговецът да стимулира клиентите
да свързват своите смарт устройства с бийкън предавателите. За тази цел могат да бъдат
организирани разнообразни игри с награди, специални цени или малки подаръци за
клиентите, склонни да споделят информация за себе си чрез смарт устройствата. При
посещение на търговски обект, бийкъните могат да се използват и за споделяне на
местоположението с приятели в социалните мрежи, като се добави опция за автоматично
регистриране на посещението. Ако търговският обект се отбележи в социалните мрежи като
любимо място за посещение, то клиентът, рекламиращ търговската локация, може да получи
допълнителна отстъпка при пазаруване или карта за лоялен клиент.
Социалните мрежи вече са заели важно място в ежедневието на съвременните
потребители, поради което зачестява и взаимодействието на клиентите с търговците, именно
чрез социалните платформи. Търговците трябва да отчитат тази тенденция, като използват
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платформите (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Foursquare) за
маркетингови цели и достигане до повече потребители. Комуникацията с потребителите
обаче включва не само споделянето на новини, снимки, видеоклипове или друга информация
с целевата аудитория, но също и своевременен отговор на потребителските запитвания чрез
активна онлайн връзка. За създаването на общност от лоялни потребители и последователи
на търговската марка е необходимо задържане на вниманието на потребителите и изграждане
на емоционална връзка с тях, като се дава възможност те самите да генерират съдържание,
свързано с търговеца. Когато това съдържание се харесва от останалите потребители, те са
много по-склонни на импулсивни покупки чрез дигитални инструменти за незабавна
поръчка, интегрирани в някои социални мрежи. Такива дигитални инструменти са например
Like2Buy, Tapshop и Soldsie в социалната мрежа Instagram. Когато потребителите видят
продукт, който харесат, те веднага могат да използват инструментите за закупуването му.
Заключение
Приложението на множеството нови технологии в търговията на дребно повишава
качеството на търговското обслужване и създава преживявания за потребителите в процеса
на пазаруване. Новите технологии съдействат за привличане на повече лоялни клиенти чрез
персонализиране на търговската оферта, съобразена със събраната информация за
индивидуалните предпочитания; възможността за бърза и удобна комуникация в различните
търговски канали и осигуряваните положителни емоции при посещенията в търговските
обекти. Предлаганото разнообразие при пазаруването задържа интереса на потребителите и
укрепва добрите взаимоотношения между търговците и техните клиенти.
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Социално-психологически теории за потребителското поведение
Виолета Петева Ласкова
Socio-Psychological Theories About Consumer Behaviour
Violeta Peteva Laskova
Abstract
Consumer behaviour is a complex social phenomenon that presents a real challenge in both theoretical and
practical aspects. It is a scientific area with a strong emphasis on interdisciplinary character and conceptual basises
that are extremely broad and complex. These basises cover the fundamental social sciences that human civilization has
built for millennia, but also many interdisciplinary and frontier scientific areas of recent decades. When studying
consumer behaviour, it is logical to seek complementarity between the normative and empirical theories. The sociopsychological theories that have had the most significant influence on the study of consumer behaviour are the theory of
bounded rationality, heuristics, and the prospect theory.
Keywords: Consumer Behaviour, Bounded Rationality, Heuristic, Affect Heuristic, Prospect Theory, The
Iceberg principle, Symbolism

Въведение
Потребителското поведение е сложен социален феномен, който представлява
истинско предизвикателство в теоретичен и в практико-приложен аспект. То е научна област
със силно подчертан интердисциплинарен характер и с концептуални основи, които са
изключително широки и комплексни. Тези основи обхващат фундаменталните социални
науки, които човешката цивилизация е градила с хилядолетия, но също така и множество
интердисциплинарни и гранични научни области, които са плод на последните десетилетия.
Потребителското поведение притежава всички характеристики на човешкото поведение
изобщо – то е сложно, противоречиво, многостранно, динамично и най-вече социално по
своята природа. От фундаменталните социални науки с най-съществено значение за
формирането и развитието на теорията на потребителското поведение са социологията,
психологията и разбира се, социалната психология.
В съвременния свят настъпват динамични и радикални промени, както в
икономическата, така и в социалната среда и те се отразяват пряко върху потребителите и
тяхното поведение. Всичко се променя – променят се хората, техните разбирания и ценности,
стилът им на живот и потребление. Променя се и начинът, по който специалистите изучават
потребителите и поведението им.
Днес, по-осезаемо от всякога, на полето на икономическата наука са поставени
множество сериозни и принципни въпроси, които нямат отговор или отговорите са
нееднозначни, непълни, грешни, незадоволителни от една или друга гледна точка. Поставят
се под съмнение много от досегашните аксиоми, като тези за homo economicus и неговата
рационалност, за суверенитета на потребителите, за устойчивостта на предпочитанията и
последователността на действията им и др.
1. Нормативни и дескриптивни теории
Съвременните психологически теории за поведението все повече се интересуват от
това, как хората осъществяват съзнателен и преднамерен избор, как вземат решения и
решават проблеми, как изразяват предпочитания към дадени действия или бездействия.
На практика хората много често реагират интуитивно, т.е. имат интуитивно и имИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017
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пулсивно поведение и действията им, както и резултатите от тях са по-скоро неоптимални.
По принцип, анализът на поведението и анализът на решенията имат два важни аспекта.
Първият се състои в това да се знае какво е оптималното действие при определени условия.
Това означава да се борави с формални методи и алгоритми и да се търси оптимум във
формално-математически смисъл. Вторият аспект се състои в това да се познава какво е
реалното поведение на хората, освен теоретично най-доброто. В зависимост от това, с кой от
двата аспекта се занимава дадена теория, тя се класифицира като нормативна (търсеща
оптимума) или дескриптивна (описваща наблюдаваното поведение)1. Дескриптивните теории
могат да се нарекат още емпирични, защото се базират на наблюдавани емпирични факти и
явления.
Би могло да се каже, че почти всяка нововъзникваща теория се опитва да обедини
нормативния и дескриптивния аспект, като първоначално преодолява затрудненията на
предишните теории, докато не се появят нови затруднения, изключения или парадокси. В
крайна сметка, новата теория обикновено се превръща в поредната нормативна теория.
Както отбелязва Нобеловият лауреат Daniel Kahneman: „Нормативният анализ се
занимава с природата на рационалността и логиката на вземането на решения. Дескриптивният анализ, за разлика от него, се занимава с убежденията и предпочитанията на хората
такива, каквито те са, а не каквито би трябвало да бъдат. Напрежението между нормативните
и дескриптивни фактори е характерно за изследването на оценката и избора.“2.
Целесъобразно е да се направи следното разграничение между нормативни и
емпирични теории. Нормативните теории са прескриптивни в смисъл, че те казват как хората
или икономическите субекти би трябвало да се държат. Те дават предписание за
икономически целесъобразното поведение. Емпиричните теории се занимават с въпроса, как
потребителите наистина се държат. Следователно, в този контекст можем да направим
следното разграничение между икономически и психологически теории. Класическите
икономически теории за избора са нормативни, защото се интересуват от оптималния начин,
по който може да се избира. Доминиращата неокласическа теория изхожда от
предположението, че човек е напълно рационален и последователно преследващ своя
материален интерес. Психологическите теории за избора са емпирични, защото се
интересуват от начина, по който хората действително правят избор. Маркетинговите теории
за потребителското поведение също са емпирични (дескриптивни), защото се основават на
фундаменталните психологически теории (бихейвиоризъм и необихейвиоризъм,
гещалтпсихология, когнитивна психология, ролева теория, интеракционизъм и др.).
Маркетинговото емпирично изследване се утвърждава в световната икономическа практика
към края на 60-те години на ХХ век и от тогава изучаването на потребителското поведение
става негова най-важна съставна част.
Логично е, в задълбочения анализ и в изучаването на потребителското поведение да се
търси взаимното допълване и взаимодействие на нормативния тип теории с емпиричния
(дескриптивния) тип теории. В действителност, нито един от двата типа теории не е
достатъчна база за сериозен анализ на феномена потребителско поведение, което е сложно,
динамично, противоречиво, многостранно, двойнствено по своята природа. На пръв поглед,
съществува противоречие между нормативните и емпиричните теории, респективно - между
икономическите и психологическите теории, но то не е с цел явна конфронтация и взаимно
1
2

Менгов, Г. Вземане на решения при риск и неопределеност. София, ИК „Жанет 45“, 2010, с. 24.
Канеман, Д. Мисленето. София, изд. „Изток-Запад“, 2012, с. 574-575.
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отричане. Напротив, това противоречие е основа, върху която изследванията на човешкото
поведение (в т.ч. и потребителското поведение) да се допълват и да приближат теорията до
реалността. Както отбелязва Joseph Schumpeter в големия си труд „История на
икономическия анализ“, при икономическите анализи съществуват проблеми, които могат да
бъдат успешно атакувани и решени от психолозите.3
2. Основни социално-психологически теории за поведението
Идеите, които доминират сред психолозите са, че поведението е адаптивно,
коригиращо се, променливо, зависещо от множество различни въздействия и ситуации.
Когнитивната психология разглежда човека като система, която кодира и интерпретира
наличната информация по съзнателен и рационален начин. Освен това обаче, различни
вътрешни стимули определят човешкото поведение - възприятия, убеждения, емоции,
нагласи, памет (или използване на предишен опит) и др.
Повечето съвременни социолози и психолози се консолидират около постановката, че
не бива да се противопоставят рационалното и емоционалното в опитите да се обясни
човешкото поведение. „Това, което ни прави човеци, е добавянето на рационалния разум над
съществувалата преди емоционална база ... Опитите да се разбере човешкото поведение като
резултат единствено от рационални когнитивни процеси е не само неправилно – то води до
фундаментални недоразумения по повод на човешката природа.“4.
Herbert Simon (Нобелов лауреат от 1978 г.) е един от първите учени, който отбелязва,
че хората не се държат напълно рационално в съответствие с икономическата теория за
избора. Следователно, не е реалистично да се разглеждат като напълно рационални, а трябва
да се разглеждат като ограничено рационални (или квазирационални)5. Simon разработва
т.нар. теория на ограничената рационалност (bounded rationality) като емпирично основана
теория, която скоро се превръща в една от основните социално-психологически теории.
Много автори6 приемат теорията на ограничената рационалност като основа за
концептуализиране на човека и неговото поведение в съвременните условия на динамична и
огромна по обем информация.
Същността на тази теория е в това, че не е възможно човекът, вземащ решение, да
постигне висока степен на рационалност, защото: той има ограничени възможности за
акумулиране и анализиране на информацията; познанията му са фрагментарни и несигурни;
възможните последствия от решението също са неизвестни. В реалните ситуации на избор
броят на алтернативите е толкова голям, а информацията, необходима за тяхното оценяване е
толкова сложна, разнородна и скъпа, че решаващият субект е принуден да прибегне до
опростяване на ситуацията. Избиращият обръща внимание само на няколко алтернативи и
игнорира по-голямата част останали алтернативи, тъй като е невъзможно да ги оцени. Така
се стига до силно опростена версия на обективната ситуация на избор, а за решаващия субект
(потребител) може да се каже, че притежава ограничена рационалност.

3

Шумпетер, Й. История на икономическия анализ. т. 1, София, изд. „Прозорец“, 1998, с. 125.
Massey, D. A Brief History of Human Society: The origin and Role of Emotion in Social Life. American Sociological
Review, ASA, vol.67, No1, 2002, p. 1-29.
5
Simon, Herbert. „Bounded Rationality“ in The New Palgrave: A Dictionary of Economics. London, Macmillan, 1987,
p. 266-268.
6
Уолас, Дж. Концептуализиране на човека, психологическо изследване на личността. Христоматия Социална
психология. София, 2001, с. 213-217.
4

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

47

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
Според Simon7 вземането на решение често изисква от човека отчитането на голям
брой фактори и търсене на разнородна информация, което може да стане само избирателно.
Тази избирателност се основава на приблизителни правила, наречени евристики, които
насочват търсенето на информация в най-подходящите области. В психологията към термина
евристика се добавя и още нещо – това са мисловни механизми за решаване на задачи, към
които са неприложими традиционната логика и теорията на вероятностите.
В своята теория Simon прави ясно разграничение между два различни процеса процес на максимизиране на ползата и процес на удовлетворяване. Максимизирането на
ползата има за цел да доведе до „най-добрия“ или „оптималния“ избор, следователно
избиращият изследва всички алтернативи и избира тази, която максимално го задоволява.
Процесът на удовлетворяване е този, при който човек изследва алтернативите една по една,
докато открие тази, която го задоволява. Следователно, удовлетворяването води до избор,
който е задоволителен, но не е задължително най-добрият възможен. Освен това, човешките
критерии се променят във времето. При по-добри условия те се повишават, а в понеблагоприятни условия могат да станат по-скромни.
Кой от двата процеса - за максимизирането на ползата или за удовлетворяването,
описва най-добре това, което човек действително прави в ситуации на избор? Това е въпрос,
чийто отговор, за съжаление, още не е ясен. Ползотворно и целесъобразно е, с оглед на
задълбочения анализ на поведението, да разглеждаме човека като способен поне на
ограничена рационалност.
Много психолози работят в областта на теорията на вземането на решения и на
евристиките. Повечето от тях се консолидират около идеята, че в условията на ограничено
време и недостатъчно знание, бързите и икономични начини за избор може да са толкова
добри, колкото сложните методи, ползващи пълната информация. Понякога простите
интуитивни механизми за вземане на решение с минимални умствени усилия, наречени
евристики, са единствено възможни. Те позволяват на хората да се адаптират към
заобикалящата среда, посредством приблизителни оценки и бързи действия в условията на
минимална информация. Приема се, че еволюцията е изградила у биологичните видове
(включително и в човека) механизми за ефективно преодоляване на често срещаните
проблеми и предизвикателства. Не става въпрос за животоспасяващите инстинкти, а за поабстрактни човешки способности, като оценяване на величини, сравнителни преценки,
откриване на причинно-следствени връзки и др.
През последните години, много актуално е изследването на една особена евристика,
наречена евристика Афект (Affect Heuristic)8, поради обстоятелството, че се отнася до
ролята на емоциите във вземането на решения. Психологията приема, че използването на
общото емоционално впечатление в редица случаи е много по-ефективно от рационалното
мислене или от анализа на запомнени примери. Това е в сила най-вече, когато търсеното
решение е твърде сложно. В този контекст, психичният механизъм, който използва емоциите
като двигател на решението, може да се охарактеризира като евристика. Казано по друг
начин, решението на потребителя „Аз избрах Х“ означава „Аз харесах Х“.
Широко известна е теорията на перспективите (Prospect Theory) на Kahneman и
Tversky от 70-те години на XX век, която обяснява някои интересни особености от
психологията на икономическия агент. Явленията, както Kahneman и Tversky обясняват, чрез
7

Simon, H. Rational decision – making in business organizations. Nobel Memorial Lecture, 8 December 1978,
Economic Sciences, p. 343-371.
8
Менгов, Г. Вземане на решения при риск и неопределеност. София, ИК „Жанет 45“, 2010, с. 177
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своята теория са следните9:
1) Ефект на сигурността – предпочитание към сигурна печалба пред по-голяма, но
несигурна. Когато се отнася за загуби се проявява като огледален ефект;
2) Надценяване на малката вероятност и подценяване на значителната. Става въпрос
за психологическата или субективна вероятност;
3) Стремеж към опростяване на информацията, с цел улесняване на решението;
4) Стремеж към цялостно елиминиране на даден риск;
5) Склонност към поддаване на положителни и отрицателни формулировки;
6) Ефект на псевдосигурността – надценяване на шансовете за успех;
7) Отчитане на печалбите и загубите спрямо отправна точка – при отчитане на полезността от нова печалба, икономическите агенти се ръководят от очакванията и навиците си.
Счита се, че отправната точка е сред най-важните открития в теорията на
перспективите. На този етап все още не е постигнат консенсус сред специалистите, работещи
в тази сфера, както относно проблема за отправната точка, така и относно общата валидност
на направените изследвания.
3. Принципи на съвременната психология на потребителя
Съвременният бизнес влага много ресурси и усилия в разработването и предлагането
на продукти и услуги, в привличането и задържането на клиенти, в установяването на
дълготрайни партньорски взаимоотношения с тях, в осигуряването на все по-нарастваща
стойност за своите клиенти и т.н. Всичко това обаче зависи от решението за покупка на
потребителите, т.е. най-важната част от бизнес начинанието е свързана с поведението на
потребителите. „Никой обаче все още не е наясно, как човешкият мозък прави този избор.“ 10.
Често самите потребители не знаят какво влияе на покупките им. Решенията за покупка се
вземат неосъзнато и потребителите общо взето не са много сигурни в отговора на
елементарния въпрос „Защо купихте точно това?“.
Следователно, маркетинг специалистите биха могли да избягват този въпрос и поточно – те биха могли да го преформулират, използвайки постиженията на съвременната
психология.
Съвременната психология на потребителя се основава на четири основни принципа,
взаимствани от антропологията и дълбинната психология или психоанализа, които очертават
рамката за приближаване до мотивацията на потребителя.11
Първият принцип е гещалтпринципът, който гласи, че хипотезите за потребителското поведение трябва да произтичат от най-общите културни рамки в обществото и от
футурологията, т.е. от бъдещите тенденции. Мотивите на потребителите са обекти от
тяхното „жизнено пространство“, а покупката на определен продукт трябва да се разглежда в
най-широката възможна културна рамка.
Гещалтпринципът означава също така, че икономическият утилитаризъм не е
достатъчен за анализиране и интерпретиране на поведението на потребителя. Широката
културна рамка задължително включва идеи, вярвания, символи, ценности, имидж, социален
статус и др. По този начин, гещалтпринципът неизбежно предпоставя принципа на
символизма, т.е. четвъртия принцип.
Вторият принцип е принципът на айсберга, който постулира, че нещо става под
9
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повърхността. Голяма част от поведението на потребителите се ръководи от дълбоко
вкоренени причини (това е една от тезите на дълбинната психология или фройдизма), т.е. поголямата част от айсберга е под водата. Приложен на практика този принцип означава, че
при изучаване на мотивацията на потребителите е целесъобразно да се избягва директния
въпрос „Защо?“. При този въпрос потребителите се изкушават и са склонни да обясняват
мотивацията си, при това - с рационални обяснения, а за съжаление, това често е
невъзможно. Следователно, въпросът „Защо?“ може да доведе до много погрешни
интерпретации на поведението.
Принципът на айсберга има още една проекция, а именно – при моделиране на
културата като съществен фактор, влияещ върху потребителското поведение. Моделът на
културата „Айсберг“ постулира, че културата е структурирана подобно на айсберг: поголямата част е под водата, т.е. е невидима, а по-малката част, която е над водата е видима.
Видимите компоненти на културата са изкуството, театърът, литературата, музиката, езикът,
националната кухня, обичаи, религия и др. Невидимите компоненти са неизброими:
разбирания за красота, справедливост, чест, отношения към другите, към природата, етикет,
невербални знаци, комуникации, роли според статута по възраст, пол, класа и още много
други12.
Третият принцип е динамичният принцип, който гласи, че човешката мотивация не е
статична, а е динамична категория. Икономически, социални, психологически и др. фактори
влияят върху потребителското поведение и те трябва да се проследяват в динамика.
Сред най-важните икономически фактори, влияещи върху потребителското поведение
е доходът на потребителите. Много по-съществено е да се знае каква е динамиката на дохода
на потребителя, т.е. увеличава ли се, намалява ли или стои на едно и също ниво. Тази
информация е по-релевантна за потребителското поведение, отколкото величината на
настоящия доход. Усилията на изследователите трябва да се насочат не само към настоящото
поведение, а най-вече към тенденциите на промяна, като се вземат под внимание
едновременно абсолютните и относителните изменения в действащите фактори, очакванията
за растеж или спад, очакванията за инфлация, безработица и др.
Четвъртият принцип е принципът на символизма и имиджа, който гласи, че
потребителите много често купуват имиджа, а не осезаемите предимства и ползи на даден
продукт. Осезаемата полезност на продукта се свързва с т.нар. икономически утилитаризъм,
т.е. стоките, които се купуват имат практическа полезност и задоволяват съществуващи
потребности. Но зад всеки продукт стои някаква идея и това, което потребителят запаметява
е най-вече имиджа на продукта – цялостния образ и цялостната конфигурация, заобикаляща
продукта. Символизмът по принцип е важна част от комуникацията и по-точно от
невербалната комуникация. Той осигурява чувство за принадлежност към дадена социална и
референтна група. Потребителите разбират невербалните комуникации в някои случаи подобре от вербалните или директните комуникации. В този контекст, принципът на
символизма може да се нарече и принцип на подражанието.
В научната литература от края на XX и началото на XXI век потреблението се
разглежда не просто като икономически утилитарен процес, но и като социален и културен
процес, включващ културни знаци и символи. Потреблението се обуславя не толкова от
основните потребности на хората, а от символическия смисъл, който културата в обществото
12

Кехайова-Стойчева, М. Потребителско поведение. изд. „Наука и икономика“, Икономически Университет –
Варна, 2009, с. 62.
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влага във вещите. Дори и най-елементарният предмет за потребление, удовлетворяващ
основна потребност, има символичен смисъл, а от друга страна – най-символическата вещ
(примерно фирмена), носи печата на утилитаризма13. С други думи, едното не може без
другото, утилитаризмът и символизмът в потреблението са взаимосвързани.
Заключение
В заключение на гореизложеното, трябва да се подчертае, че изучаването на
потребителското поведение изисква многостранен, интердисциплинарен и интегрален
подход, който да обединява подходите на различни типове теории и науки. Както вече бе
подчертано, нормативният тип теории се допълват и си взаимодействат с емпиричния тип
теории, с цел да се постигне по-задълбочен анализ на потребителското поведение и
доближаване до реалността. Следователно, в теорията на потребителското поведение се
използват в диалектическо единство и взаимодействие икономическите теории на
потребителското поведение, социологическите теории, психологическите теории,
антропологическите теории, маркетинговите теории и някои други допълнителни теории и
научни направления.
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Електронната търговия с храни и напитки – проблеми и перспективи
Десислава Гроздева
Food and Drink E-Commerce - Prospects and Challenges
Desislava Grozdeva
Abstract
In the last few years food and drink retailers more and more has taken advantage of the Internet to sell their
products. Food and drink sector comprises various participants – from local food producers in small agriculture
companies and farms, through fast food chains and online platforms for food shopping to specialized e-shops and
typical online supermarkets. The purpose of this study is to present the distinctive features of the online food and drink
sales, the advantages and disadvantages of the e-commerce in this sector, the challenges the industry faces when selling
online and based on that to present a brief overview of the food and drink e-commerce in Bulgaria. We also outline, on
the basis of this analysis, the prospects for growth and development in this sector.
Keywords: food and drink e-commerce, online supermarkets, food and drink e-sales, online platforms for food
shopping, Internet.

Въведение
Активното навлизане на новите технологии в живота на потребителите значително
улеснява тяхното ежедневие. Възползвайки се от предимствата на интернет, човек може от
всяко място и по всяко време да получава и изпраща съобщения, свободно да комуникира в
реално време, да извършва разплащания онлайн и дори да управлява и контролира различни
битови уреди и домашни системи, автоматично изпълняващи зададени процеси, което стои в
основата на т.нар. концепция „Интернет на нещата“. Възможностите на Мрежата се
използват все по-често и при извършването на онлайн покупка, в резултат на което се
повишават изискванията и в голяма степен се променя потребителското поведение.
Производителите и търговците бързо се адаптират към новия онлайн свят. Те
предлагат персонално обслужване и индивидуални оферти на клиентите, рекламират в
социалните мрежи, използват разнообразни методи за плащане и усъвършенстват веригата за
доставки. Стремят се да запазят или подобрят позицията, която заемат в съответния сектор,
прилагайки подходящ онлайн модел за продажба на своите продукти. Най-предпочитани от
българските е-купувачи са облеклото, обувките, спортните стоки, както и тези за дома и
градината. През последните години електронните покупки на храни и напитки също започват
да набират скорост, но все още не са толкова популярни у нас, а и в глобален мащаб.
Представляват атрактивна ниша за търговците, където те могат да развият своя потенциал,
разширявайки асортимента си от предлагани хранителни стоки, подобрявайки процеса на
доставката и взаимоотношенията с клиентите.
Във връзка с това, целта на разработката е да се представят характерните особености,
предимствата и недостатъците при онлайн търговията с храни и напитки, да се определят
основните проблеми, свързани с реализацията по електронен път на посочените продукти, и
на тази основа да се извърши кратък обзор на е-търговията с храни и напитки в България. На
базата на осъществения анализ се очертават перспективите за развитие в този бизнес.
В настоящото изследване са използвани резултати от представителното проучване на
GfK България през 2014 г., както и данни за периода 2011-2016 г. от репрезентативното
наблюдение на Информационното общество на Националния статистически институт и
пазарния мониторинг на компанията Euromonitor. Те съдействат в значителна степен за
открояване на картината за пазарното състояние на електронната търговия с храни и напитки
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в нашата страна и извеждане на по-важните закономерности в тяхното развитие.
1. Особености и проблеми при електронната търговия с храни и напитки
Електронната търговия с храни и напитки обхваща процеса на реализация по
електронен път на хранителни стоки и напитки за непосредствена консумация или
последваща кулинарна обработка, както и реализацията посредством електронен сайт на
готова кулинарна продукция, произведена в заведенията за хранене. Спецификата на тази
форма на търговия в значителна степен произтича от вида на участниците в търговските
транзакции и от особеностите на продаваните от тях продукти. Поради това, с цел извеждане
на генералните проблеми в посочения сектор, могат да се обособят три основни групи
участници, формиращи страната на предлагането относно продажбата на храни и напитки на
крайните клиенти – търговци, поддържащи традиционни онлайн супермаркети или
специализирани е-магазини за конкретна стокова група; земеделски стопани и фермери,
които директно реализират своята ограничена продукция на е-потребителите; собственици
на ресторанти и заведения за бързо хранене, които осъществяват доставки на готови ястия по
поръчка до дома или офиса.
Първоначално следва да бъдат разгледани особеностите при онлайн предлагането на
храни и напитки от електронните магазини и супермаркети. Целесъобразно е да се разгледат
накратко нормативните изисквания към продавачите на такива продукти онлайн. Съгласно
изцяло новия Закон за храните, действащ от м.август 2017 г., всеки интернет търговец на
хранителни стоки е длъжен да развива своята дейност само в обект, който е проверен и
регистриран по реда на закона (Закон за храните, 2017). Така се гарантира безопасността на
потребителите и се осъществява строг контрол върху дейността и продуктите, които се
реализират. Наличието на ясна рамка и изисквания към участниците в процеса на предлагане
на храни онлайн съдейства в значителна степен за повишаване на доверието у купувача
спрямо продуктите, които е поръчал.
По своята същност електронните сайтове нямат ограничения относно локализацията и
търговските площи в сравнение с конвенционалните търговци и имат големи възможности за
извършване на проучвания, комуникация с потребителите и поддържане на постоянни
контакти с тях. Продават различни хранителни продукти, подобно на традиционните
търговски обекти, но се отличават от тях със значително по-дълбокия и по-широк
асортимент. Това важи с пълна сила и за специализираните хранителни онлайн магазини,
които също превъзхождат своите физически аналози по продуктово разнообразие.
Освен наличието на богат асортимент, задоволяващ и най-взискателните клиенти, есупермаркетите спестяват много време, свързано с пътуване до и от магазина, както и чакане
на опашки в него. Не трябва да се пренебрегват и усилията, свързани с носенето на тежки и
обемни чанти, както и съобразяването на покупките с конкретно работно време, които
напълно се избягват при пазаруването по електронен път. В интернет пространството
купувачите могат сравнително бързо да открият стоки, които не се продават в близкия
магазин, като безглутенов хляб, органично кафе или сурови какаови зърна.
Представените по-горе характеристики улесняват в значителна степен потребителите,
но все още не са достатъчно основателни, за да могат електронните магазини в хранителния
бранш да се утвърдят като масово явление. Съществуват редица проблеми, които
ограничават използването на интернет при закупуването на храни и напитки. Един от тях е
наличието на консервативно потребителско поведение и недостатъчно развита култура на
онлайн пазаруване на тези стоки. За да се утвърдят в хранителния сектор, е-търговците се
нуждаят от значително повече време и средства с цел популяризиране на онлайн магазина,
тъй като хората все още нямат доверие към този тип търговия. Това се обосновава предимно
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с липсата на личен контакт с предлаганите хранителни продукти, при който клиентът може
да ги разгледа, да прочете етикета с тяхното съдържание и да провери срока им на годност. В
повечето случаи е възможно да има съществено разминаване между поръчаната и
действително получената стока. Подобно недоразумение може да се случи и при
недостатъчно описание на вида и големината на продукта или недобро качество на
изображенията в сайта особено, когато в него се предлагат над 5 000 артикула.
От своя страна, наличието на такова несъответствие води до възникването на друг
сериозен проблем – затруднения при връщането на закупената вече храна или напитка.
Трудностите се отнасят както до допълнителните разходи, които се заплащат при обратна
доставка на стоката до търговеца, така и до невъзможността повечето хранителни продукти
изобщо да бъдат върнати поради вероятността да влошат качеството си, поради краткия си
срок на годност или защото са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати
заради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (Закон за защита на
потребителите, чл. 55 и чл. 57, 2017).
Едно от големите предизвикателства пред българските онлайн търговци е логистиката
при хранителните продукти, чиято основна задача е „да бъде доставен точният продукт, в
точното количество и точното качество, на точното място, в точното време, на точния
потребител, с точните разходи“ (Благоев, и др., 2010, с.265). Разходите за доставка се
утвърждават като ключов фактор за успеха в този онлайн бизнес. От голямо значение за
участниците в сделката е кой от тях ще ги поеме. Често доставката на храни и напитки за
клиента е безплатна, при условие, че поръчката е над определена сума. В противен случай
купувачът заплаща сумата за транспортирането на пратката. Разбира се, не всички
хранителни стоки и напитки са подходящи за изпращане на далечни разстояния. Това зависи
предимно от основните характеристики на отделната стока като: размери, тегло, чупливост,
трайност, специален режим на съхранение и др. Затова малотрайните, тежките, замразените
продукти, както и тези с голям риск от счупване и влошаване на качеството при доставката
навлизат относително бавно в онлайн пространството. Удобни за доставка са опакованите,
по-трайните и нечупливи стоки.
Трябва да се има предвид, че достигането на поръчаните храни и напитки до
потребителя в рамките на обявения срок, се явява критична точка за извършване на
последващи покупки от е-магазина. Ненавременната доставка до купувача може да се окаже
съществен проблем, ако води до понижаване на качеството на закупените продукти и
намаляване на доверието към продавача. Подходящо решение е изграждането на собствена
служба за доставки, която търговците могат пряко да контролират и да спазват указаното
време за получаване на пратката. В действителност, това може да се осъществи само от тези,
реализиращи достатъчен обем продажби и обслужващи ограничени местни локации. Все още
за повечето онлайн магазини остава икономически по-изгодно да ползват услугите на
външна фирма за транспортиране на поръчката до по-отдалечените в териториален аспект
клиенти.
Макар, че са ограничени на брой и не са толкова популярни, интернет платформите за
продажба на храни от малки земеделски стопанства и ферми стават все по-атрактивни както
за местните производители, така и за нарастващия брой потребители, които търсят
натурални и пресни продукти. Хората все повече се ориентират към здравословен начин на
живот, консумирайки чисти продукти без пестициди, консерванти и ГМО. От своя страна,
малките производители търсят пряк контакт със своите клиенти. Той се реализира не само
чрез организираните фермерски пазари в молове и офис сгради в някои от големите градове
в страната, а и посредством онлайн платформите за продажба на храни от местни
производители. Тези сайтове осигуряват по-добър и лесен пазарен достъп на земеделските
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стопани и фермери до потребителите, предлагат богат избор на продукти от различни
производители и възможност за извършване на електронна покупка. „Моделите на доставки
са най-различни – до определени точки, до врата, с обикалящи автомобили“ (Генчева, Груев
2014).
Съществен проблем, свързан с реализацията по електронен път на на произведената
от земеделските стопани и фермери продукция, се явява цената на онлайн платформите.
Необходимо е не само първоначална инвестиция, но и средства за поддръжка и последващо
подобрение, което значително възпрепятства е-продажбата. Дори да се разполага с
необходимите финансови средства за развитие на платформата, нейният успех не е сигурен.
Изисква се регистрация на достатъчен брой стопани, за да се обезпечи висока посещаемост и
реални сделки. Значителна трудност за организаторите на сайта при онлайн търговията е, че
те трябва да гарантират качеството на продаваните продукти, тъй като откриването на някое
несъответствие може да се отрази пагубно върху всички участници, предлагащи продукцията
си в съответния сайт. Освен това малките производители не могат да предоставят системно
постоянни количества за продажба, което е възможно да предизвика недостиг. А част от
участниците ще присъстват сезонно, когато имат реколта. Това означава, че броя на
производителите ще бъде различен, което създава определена несигурност. Не на последно
място открояваме и проблема, че „изграждането на марка и доверие сред потребителите е
нелек процес, а за малките производители на занаятчийски храни той е още по-труден заради
липса на средства за маркетинг и реклама“ (Георгиева, 2017).
За разлика от интернет платформите за продажба на храни от местни производители,
сайтовете за поръчка на готови ястия се радват на значително по-голяма популярност.
Последните се утвърждават като изключително важни участници, формиращи страната на
предлагането при електронната търговия с храни. Към тях се отнасят сайтовете на
ресторанти и заведения за бързо хранене, които осъществяват доставки на готови ястия по
поръчка до дома или офиса, както и различните сайтове посредници между клиентите и
заведенията. Посредниците представляват онлайн платформи за поръчка на храна, които
събират всички оферти на заведенията заедно на едно място. От представените в тях менюта
интернет купувачите, търсещи атрактивни и изгодни предложения, могат да поръчат
директно по електронен път. Сайтовете дават възможност за бързо търсене и сортиране на
наличните оферти по различни критерии: ресторант, вид на ястието, срок на доставката, град,
в който се предлага офертата и др. Отличават се с локална ориентираност и така осигуряват
значително удобство на потребителите относно търсенето и откриването на желаната храна,
спестявайки време и усилия.
От своя страна, тези онлайн платформи се разграничават на два основни типа –
агрегатори и такива, които сами извършват доставката до съответния адрес. „И двата типа
позволяват на потребителите да сравняват менютата, да преглеждат и публикуват отзиви и
да правят поръчки от различни ресторанти с едно кликване“ (Hirschberg, Rajko, Schumacher,
& Wrulich, 2016). Агрегаторите приемат поръчки от клиентите и ги насочват за изпълнение
към ресторантите, без да се ангажират с тяхната логистика. Фокусират се предимно върху
персонализирането на услугата. Изграждайки своя потребителска база от данни, те
индивидуализират офертите си съобразно вкусовете и предпочитанията на купувачите.
Сайтовете печелят, като вземат процент за всяка взета поръчка. За разлика от агрегаторите,
другият тип онлайн платформи разполагат със собствен транспорт и съсредоточават
усилията си не само върху вземането на поръчка, но и върху организацията на доставката на
готова храна. Като възнаграждение те вземат определена сума както от заведението, така и
от клиента.
Основните проблеми, свързани с реализацията, с които се сблъскват сайтовете за
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

55

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
поръчка на готови ястия не са много по-различни от тези, които притесняват и
собствениците на е-магазини за храни и напитки: повишаване на доверието на клиентите към
тази форма на търговия и изграждане на лоялност, популяризиране на сайта сред
потребителите, организиране на доставката и др. От гледна точка на търговеца бизнесът с
доставка на готвена храна изобщо не е лесен – необходимо е да се реагира веднага, да се
приготви и занесе качествена продукция в рамките на ограничено време (най-често един час
или по-малко). Затова в този сектор критичен фактор за успеха се явява бързината. Това
изисква сериозна инвестиция в опитен персонал, транспорт и куриерски услуги.
Получаването на повторна поръчка от клиента е показател за неговата удовлетвореност и
добра оценка за бизнеса. Не трябва да се пренебрегва и съществуващата конкуренция в този
бранш. Повечето заведения с утвърден имидж и редовни посетители поддържат собствен
сайт за онлайн поръчки. Същевременно сериозна конкуренция е налице и при сайтовете
аграгатори, надпреварвайки се кой от тях ще привлече повече клиенти.
Извършеният теоретичен обзор на особеностите при електронната търговия с храни и
напитки и представените основни проблеми в този сектор, могат да бъдат полезни на етърговците при усъвършенстване на търговския процес и тяхната цялостна дейност. Следва
да се има предвид, че недостигът на време, навлизането на технологиите в еждневието и
възприетия традиционен модел на хранене вкъщи, създават предпоставки за благоприятно
развитие на онлайн търговията с храни и напитки в нашата страна.
2. Изследване на състоянието на електронната търговия с храни и напитки в
Република България
През последните няколко години електронната търговия в България се развива все поактивно. Разчитайки на натрупания до момента опит, предприятията прилагат различни
модели за онлайн търговия, като освен продажбите през класическия е-магазин, те използват
познатите вече интернет платформи за колективно пазаруване, аукциони, електронен мол,
поръчка на храна за дома и др. В условията на интензивна конкуренция между фирмите за
привличане на повече купувачи и осигуряване на необходимите ресурси, някои от тях
развиват в своята дейност мултиканалния или омниканалния подход.
Въпреки това, все още голяма част от българските търговци имат ограничено
присъствие в интернет под формата на т.нар. магазинни визитки, представящи е-каталог с
продаваните продукти и техните цени, а също и координатите на стационарния магазин,
откъдето могат да се закупят стоките. За съжаление родните фирми не се възползват
максимално от предимствата и възможностите, които предоставя онлайн търговията.
Доказателство за това е фактът, че през 2016 г. по данни на НСИ само 8,6% от тях са
получавали поръчки онлайн (НСИ, Предприятия, които са получавали поръчки онлайн
(продажби), 2017) спрямо 20% средно за държавите-членки на Европейския съюз (ЕС-28).
Показателно е, че българските фирми сериозно изостават в своето виртуално развитие. На
фона на тези незадоволителни данни, през същата година 91,3% от предприятията в страната
ни имат достъп до интернет, а всяко второ разполага с уебстраница (НСИ, Предприятия,
които имат уебсайт/уебстраница, 2017), което откроява наличието на подходящо изградена
инфраструктура, явяваща се важна предпоставка за бъдещото нарастване на онлайн
продажбите.
Трябва да се има предвид, че относно броя на електронните купувачи, България е
твърде назад спрямо останалите държави в глобален мащаб, включително и тези от
Европейския съюз. През 2016 г. е-купувачите в страната са по-малко от 17% от общото
население. В Европейския съюз (ЕС-28) този процент е 55, а във водещите в електронната
търговия държави като Великобритания и Дания той достига съответно 83% и 82% (Eurostat,
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Internet purchases by individuals, 2017). През периода 2011-2016 г. онлайн купувачите у нас
нарастват с 10%, което потвърждава становището, че електроннната търговия в страната все
още се намира в стадий на постепенен растеж, характеризиращ се със сравнително поинтензивно увеличение на потребителите, осъществяващи електронни транзакции. Важно е,
че през последната година на изследвания период 90% от лицата, поръчвали стоки онлайн,
живеят в градовете, като не се наблюдават значителни различия по отношение на половата
структура – мъжете, пазаруващи онлайн са 16,1% от населението, а жените са 17,1% (НСИ,
Лица, които са поръчвали/купували стоки или услуги по Интернет за лични цели през
последните 12 месеца, 2017).
По данни на компанията за пазарни проучвания Euromonitor към края на 2016 г.
интернет търговията в България генерира обем от 470,4 млн.лв., който представлява твърде
незначителна част от световния електронен търговски обмен, възлизащ на 1 161,680 млрд. щ.
д. (Euromonitor International, 2017). Този незадоволителен резултат се дължи на сравнително
ниските доходи на населението, липсата на доверие към тази нова форма на търговия,
високата цена на доставката, недостатъчното приложение на електронните методи за
разплащане, проблемите, свързани със сигурността и запазване конфиденциалността на
личните данни и др. Все пак за 6 години (2011-2016 г.) стойността на реализираните
интернет продажби у нас нараства двойно, което отразява все по-активното навлизане на
електронната търговия и приемането ѝ като удобна форма на търговски обмен. Сигнал за
това е голямото продуктово разнообразие, обект на продажба на електронния пазар.
Българските потребители пазаруват онлайн дрехи и обувки, електроуреди, мебели и стоки за
дома, книги и музика, билети за различни събития, правят хотелски резервации, поръчват си
храна и напитки.

Фигура 1. Интернет продажби на най-купуваните стокови групи в
България през 2016 г. (млн.лв)
Източник: Euromonitor International, 2017.
Сравнявайки Интернет продажбите през 2016 г. по отделни стокови групи, най-голям
размер от 116,5 млн.лв. е отчетен при реализацията на електроника (Вж. Фиг.1). След нея се
нареждат онлайн продажбите на облекло и обувки за 114 млн.лв. и на битова техника за 38,5
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

57

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
млн.лв. Интерес представлява четвъртото място, което се заема от стоковата група храни и
напитки с оборот от 26,4 млн.лв. Този продуктов сектор изпреварва по стойност на
продажбите групи като: стоки за дома и мебели, медийни продукти, продукти за красота и
лична хигиена и др. Относно честотата на купуване на различните категории продукти, близо
22% от българските е-купувачи са пазарували храни и напитки през 2016 г., което означава,
че всеки пети е-купувач е поръчвал такива онлайн (НСИ, Вид на поръчваните стоки и услуги
от лицата по интернет, 2017). Сравнително високата честота на този вид покупка в нашата
страна се обосновава с множеството извършени поръчки на готова храна за дома. Както бе
посочено в теоретичната част на разработката, е-продажбите на храни и напитки обхващат
реализацията на хранителни продукти от онлайн супермаркети, на готова кулинарна
продукция, произведена в заведенията за хранене и на храни от малки земеделски стопанства
и ферми.
Продажбите на дребно на хранителни продукти и напитки в интернет се увеличават с
2,3 млн.лв. или с 9,5% през 2016 г. спрямо 2015 г., а в рамките на изследвания период 20112016 г. нарастването е с 11,9 млн.лв. или 45% (Вж. Фиг.2). Най-голям абсолютен прираст на
реализирания оборот относно предходната година е налице през 2013 г. – 6,9 млн.лв.
Въпреки установения положителен растеж, размерът на онлайн продажбите на храни в
България е твърде малък. На този етап изследвания сегмент все още е недостатъчно добре
развит, но притежава значителен потенциал, от който търговците следва умело да се
възползват. В подкрепа на това становище са и резултатите в представената прогноза от
компанията за пазарни проучвания Euromonitor, според която през следващите 5 години се
очаква увеличаване на стойността на е-продажбите на хранителни продукти до 41,2 млн.лв. в
условията на разширяваща се интернет търговия (Вж. Фиг.2).

Фигура 2. Интернет продажби на храни и напитки в България
за периода 2011-2021 г. (млн.лв.)
Източник: Euromonitor International, 2017.
Към настоящия момент онлайн търговията с храни и напитки у нас, осъществявана
чрез е-магазини, се развива предимно от малко на брой независими сайтове като: shop24.bg,
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supermag.bg, 24open.bg, magazinplovdiv.com и др. По-голямата част от собствениците им не
поддържат склад и зареждат продуктите си от вериги супер- и хипермаркети, от "Метро" или
от различни дистрибутори. В териториален аспект онлайн магазините работят на местно
ниво и обслужват ограничени територии – предимно София, и някои големи градове като
Пловдив, Варна и др. Задължително е указана минимална сума на поръчката, за да се
извърши безплатна доставка или такава на фиксирана сравнително ниска цена. Предлагат се
редица допълнителни услуги – доставка в посочен от клиента часови слот, личен асистент,
онлайн връзка с оператор, гаранция за връщане на продукти. Основните целеви групи „в
резюме са заетите, хората без автомобили, възрастните и болните хора, майките с малки деца
от София и околностите“ (Генчева, Груев, 2014). Във виртуалната кошница за храна на
потребителите преобладават алкохолни напитки, кафе, захарни изделия, бебешки храни и
други пакетирани стоки. Голям интерес има към категорията на здравословните продукти и
биохрани, при които онлайн предлагания асортимент значително превъзхожда този в
реалния магазин.
На пазара присъстват търговци, които поддържат едновременно традиционен
супермаркет и негов електронен вариант. За съжаление големите търговски вериги в
България не присъстват в интернет пространството. Опитите на „Ramstore“ и „Пикадили“ да
развиват онлайн търговия с хранителни продукти претърпяват пълен неуспех. За сега
единствено българската верига „Фантастико“ извършва онлайн продажби чрез своя
ексклузивен партньор ebag.bg. Това може да се обоснове с факта, че в страната ни
преобладават предимно германски вериги, докато хибридната форма на търговия се прилага
по-често от американските и британските такива. Навлизането на някоя от големите вериги в
този бизнес ще окаже благоприятно влияние върху е-продажбите на храни и напитки, тъй
като значително ще повиши потребителското доверие към изследвания сегмент.
Оказва се, че въпреки своята атрактивност и предимствата, които предоставят на
производителите и потребителите, в българското интернет пространство не се откриват често
реално действащи платформи за продажба на храни от малки земеделски стопанства и
ферми. Въпреки съществуващите законодателни, финансови и логистични проблеми,
платформи като hrankoop.com, farmhopping.com и др. осигуряват пряка връзка между
земеделските стопани и фермери с крайните клиенти. Същевременно в интернет
пространството функционират редица е-магазини, специализирани в предлагането на
фермерски продукти, които се радват на изключителен интерес от страна на купувачите.
Посочените посреднически сайтове и е-магазини стоят в основата на развитието на
зараждащата се през последните години в България онлайн търговия с фермерски храни.
Важна роля за успешното развитие на родната онлайн търговия с храни имат
сайтовете за поръчка на готови ястия от заведенията. В забързаното ежедневие все повече
потребители се възползват от техните услуги. Според резултатите от проведеното
представително проучване на GfK България, през 2014 г. повече от половината българи са
поръчвали по интернет храна за дома или офиса (Маркова, Ватева, 2014). Най-често те са
използвали сайта на конкретното заведение. На втора позиция се нареждат т.нар. агрегатори,
обединяващи на едно място кулинарните оферти на различни ресторанти. Данните от
проучването сочат, че средната стойност на една такава поръчка възлиза на 27 лв., а
честотата на извършване на покупките е 22 на година или близо 2 пъти месечно. За
сравнение при закупуване на храни от онлайн магазин, средната платена сума за една
поръчка е 37 лв., а честотата на поръчките е 23 на година.
В сектора за поръчки на храна по интернет доминират няколко онлайн платформи
като Bgmenu, Foodpanda, Lakom.bg, Amam.bg, Gladen.bg и др. Сред тях водещо място заема
Bgmenu, който буквално преди няколко месеца се обедини с посредническия сайт Lakom.bg.
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В резултат на тази сделка обединените платформи се открояват като лидер със значителен
пазарен дял. На втора позиция остава техният основен конкурент Foodpanda. На национално
ниво се наблюдава процес на консолидация на сайтовете посредници, при която се открояват
няколко доминиращи участника, поради способността им да формират голяма потребителска
база. Следователно можем да обобщим, че глобалната тенденция за консолидация на
посредническите сайтове намира пряко отражение и в национален мащаб.
3. Бъдещо развитие на търговията с храни и напитки в българското интернет
пространство
Извеждането на основните насоки в бъдещото развитие на онлайн търговията с храни
и напитки в страната се базира на резултатите от извършения анализ на нейното състояние и
представената петгодишна прогноза за постепенно нарастване на стойността на епродажбите в изследвания сектор. Във връзка с това, се очаква:
1) Утвърждаване на електронната търговия с храни и напитки като удобна форма на
търговски обмен – с всяка година потребителите стават все по-благосклонни към онлайн
покупките на хранителни продукти. Интересът на българските е-купувачи е насочен
предимно към по-трайните стоки, пакетираните и тези, при които няма голям риск от
влошаване на качеството при доставката. Предпочитани са покупките на храни от малки
земеделски стопанства и ферми, здравословни и биопродукти, както и поръчката на готова
храна. Във връзка с това, приоритетно ще се развива секторът за поръчки на храна по
интернет и онлайн търговията с фермерски храни.
2) Навлизане на някоя от големите чуждестранни вериги в онлайн търговията с храни
и напитки – към настоящия момент единствено родната верига „Фантастико“ развива епродажби в българското интернет пространство. Въпреки значителните трудности, свързани
с реорганизация на процесите и инвестициите, които класическите търговски вериги трябва
да преодолеят, в близкото или по-далечно бъдеще се очаква тяхното включване в
електронната търговия. Онлайн участието им в продажбите на храни и напитки от своя
страна, значително ще трансформира този сектор.
3) Активно инвестиране в различни онлайн платформи – средствата ще бъдат
насочени към създаване на нови и усъвършенстване на функциониращите посреднически
сайтове за доставка на готова храна и за продажба на храни от местни производители.
Инвестициите ще бъдат вложени в предоставянето на технологично по-добра услуга за
клиентите с повече канали за поръчка - уеб сайт, приложение за смарт телефони, чатбот за
Facebook и телефон, което гарантира по-бързата им обработка и доставка. Усилията ще се
ориентират и към разширяване на мрежата от ресторанти или сътветно от производители на
фермерски храни в зависимост от типа на платформата.
4) Продължаване на процесите на консолидация в сектора за поръчки на готова храна
– при онлайн търговията с храни и напитки водещо място по размер на продажбите заемат
сайтовете за поръчки на готови ястия. През следващите няколко години те ще запазят
лидерската си позиция. В условията на интензивна конкуренция и борба за увеличаване на
пазарния дял се очакват възможни сливания на платформи за доставка на храна.
Евентуалните обединения ще доведат до настъпване на съществени трансформации в
сектора и пренареждане на участниците в него.
5) Усъвършенстване процеса на доставка при е-продажбите на хранителни продукти –
това ще разшири териториалния обхват на онлайн търговията с храни в страната. До сега
най-разпространеният начин на доставка у нас е класическият - доставка на адрес. През
следващите няколко години се предвижда популяризиране на доставката Click&Collect,
която е много подходяща за бързооборотните стоки. При нея потребителят купува продукти
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онлайн и посочва точка, от която да ги вземе персонално. Той може да получи покупката си
от специални шкафчета, намиращи се на общественодостъпни места: в магазини, пощенски
или метростанции, паркинги, спирки. В по-далечно бъдеще куриерите могат да бъдат
заменени с роботи, дронове или автономни автомобили. Необходимо е също да се въведат
подходящи модели за гъвкави доставки в посочено от клиента време, без това да натоварва
потребителите с високи допълнителни такси.
6) Използване потенциала на електронните методи на плащане – все още
предпочитаният метод на плащане при онлайн покупка е наложеният платеж.
Препоръчително е извършването на плащания чрез дебитни или кредитни карти, както и
ползването на мобилни портфейли, в които освен данните за картата, клиентът може да
запише адрес на доставка и личните си данни.
7) Подобряване персонализацията на клиентското преживяване – чрез обработката на
огромни масиви от данни за потребителското поведение и нагласи, интернет търговците ще
имат възможност да правят по-персонализирани продуктови оферти и предложения за
отстъпка в реално време. В резултат на това купувачите пестят усилия, време и финансови
средства, тъй като офертата и целият инструментариум за нейното осъществяване са
адаптирани към индивидуалните потребителски изисквания, а онлайн търговците реализират
по-малко разходи, поради автоматизацията на значителна част от процесите и свеждането до
минимум на дублираната информация и усилията, положени от персонала.
Тенденциите в развитието на електронната търговия с храни и напитки на българския
пазар не се различават съществено от глобалните, но разбираемо навлизат с няколко години
закъснение. В близкото бъдеще не се очаква някакво скокообразно развитие на онлайн
продажбите на храни. Те ще останат минимални като процент от общите продажби на
хранителни стоки. Търговците ще подобрят своите сайтове в технологичен, функционален и
съдържателен аспект. Ще усъвършенстват логистиката си, плащането и клиентското
обслужване. Офертите към потребителите ще са максимално персонализирани, продуктовият
асортимент ще се разшири, а комуникацията с клиентите ще се осъществява по всички
възможни канали.
Заключение
По своята същност електронната търговия с храни и напитки е сложна и
многопластова, поради разнообразните участници в нея от страна на предлагането и
разноцветната палитра от продукти, които се продават. Все повече потребители се осмеляват
да правят поръчки и остават удовлетворени, но критичната маса още не е достигната. Онлайн
продажбите на храни в България плавно нарастват и се увеличават търговците, които виждат
потенциал в тази неразработена ниша. На предна позиция се нареждат заведенията за бързо
хранене и ресторантите, които най-бързо и пълноценно се възползват от възможността да
увеличат приходите си, приемайки поръчки онлайн. В интернет пространството
функционират и електронни супермаркети, но те все още не са постигнали желаната
популярност сред потребителите. Фермерите също търсят пряка е-връзка със своите клиенти
посредством атрактивни онлайн платформи. Успехът на всички тези участници на
електронния пазар зависи в голяма степен от качеството на продуктите, бързината на
доставките и цялостното обслужване на клиентите.
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Управление на клиентски портфейли: концептуални основи и емпирични резултати
Виктория Станчева
Customer Portfolio Management: Conceptual Framework and Empirical Evidence
Viktoriya Stancheva
Abstract
Although nowadays marketers increasingly rely on customer relationships, the diversity of existing customer
portfolio models challenges the managers to choose the best possible option and ensure optimal decisions. The paper
offers a systematic view on the multifaceted nature of existing customer portfolio management models, discusses their
conceptual basis and reviews the empirical evidence from their application. Although the extant literature is addressing
different aspects of the applicability of customer portfolio models, there are identified persistent trends and several
clear periods in the development of empirical tests for the models. This study enriches previous researches on existing
theories of customer portfolio management and gives practical guidance for companies to encourage the use of an
optimal customer portfolio model.
Keywords: Customer Base; Customer Portfolio Management; CRM.

Въведение
Съвременните турбулентни бизнес условия провокират организациите да развиват
уникални конкурентни предимства при ефективно използване на ограничения ресурсен
потенциал. В посочения контекст възниква необходимостта от преосмисляне на традиционни
маркетингови дейности с цел своевременна адаптация към нуждите на потребителите. На
този фон популярност придобива управлението на взаимоотношенията с клиенти.
Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в областта
обуславят интереса към търсене и проектиране на инструменти, с чиято помощ клиентите и
взаимоотношенията с тях да се анализират, оценяват, развиват и управляват. Възможности за
това предоставя концепцията „клиентски портфейл“, която разглежда клиентите и
взаимоотношенията с тях като активи, способни да генерират стойност.
Оценката на стойността на клиентите привлича вниманието на редица учени и
практици още от 40те години на миналия век, а концепцията за клиентски портфейл, която
измества фокуса от индивидуалните взаимоотношения към отчитане на характеристиките на
клиентите като част от едно цяло, се появява като логична нейна рефлексия през 80те
години. С течение на времето тя еволюира значително, преплитайки се с различни
достижения на финансите, управленското счетоводство, математическото моделиране и пр.
И така до днес, когато се приема, че ефективното управление на клиентски портфейли и
диференцирането на стратегически значимите клиенти за компанията от останалите е
жизненоважно за успеха на компаниите (Kotler et al., 2015). Известно е, че балансирането на
клиентския портфейл е свързано с резултатите на компаниите (Stanimirov et al., 2016). Това
може да се обясни с наличието на разнообразни начини за създаване на стойност от страна на
клиентите (Kumar, 2017) което обуславя значимостта на изследванията в сферата на
оптималните решения по отношение на управлението на клиентски портфейли.
Цел на разработката е на базата на обобщение и анализ на основни теоретични
постановки и емпирични резултати от изследвания в областта на управлението на клиентски
портфейли да се проектира концептуален модел за управление на клиентски портфейли и да
се дефинират възможности за бъдещи изследвания.
За постигане на целта на изследването се поставят следните научно-изследователски
задачи:
 Да се систематизират, анализират и доразвият теоретико-методични
постановки за същността на клиентските портфейли;
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 Да се представи критичен ретроспективен обзор на познатите модели за
управление на клиентски портфейли и емпиричните резултати от тяхното
приложение;
 Да се проектира концептуален модел за управление на клиентски портфейли и
да се определят насоки за бъдещи изследвания.
1. Концептуални основи на управлението на клиентски портфейли
Може да се посочи, че разбирането на клиентския портфейл, неговата роля и значение
за бизнеса остава непълно поради оскъдните и фрагментирани знания по темата от различни
научни области. Следва да допълним, че това виждане се споделя и от други автори, които
считат, че в досегашните изследвания липсва систематичен набор от конструкти за
изследване на случайните и неслучайни зависимости при клиентските портфейли (Terho &
Halinen, 2007, p. 339).
Анализът на специализираната литература дава основание да се обобщят няколко
различни гледни точки към дефинирането на клиентския портфейл. Най-голяма е групата от
автори, които го определят като концепция за анализ на взаимоотношенията между купувач
и продавач (Eng, 2004, p. 49), като обаче се наблюдава различие по отношение на
възможните цели на анализа, в т.ч. се посочват: разпределяне на ограничените ресурси на
организацията, изследване на клиентската рентабилност, осигуряване на дългосрочна
рентабилност на взаимоотношенията с клиенти. Подобно е и виждането на Storbacka, който
използва дефиницията „мощен аналитичен инструмент за развитие на маркетингови
стратегии“ (Storbacka, 1977). Сходна идея заляга и в определението, предложено от Tikkanen
и колектив: “източник на приходи и знания, който улеснява разбирането на създаването на
стойност за клиентите и по този начин разработването на оферти на компанията“ (Tikkanen et
al., 2007, p.199). Може да се обобщи, че съществуващото разнообразие в посочените цели
свидетелства за комплексните възможности, които предоставя концепцията. Счита се, че
определянето на цел в дефиницията на конструкта не е необходима предвид съвременната
икономическа реалност, която изисква от организациите да бъдат гъвкави и бързо да се
адаптират към непрестанните промени в средата. В този контекст е възможно целите при
приложението на концепцията клиентски портфейл да са различни за отделните компании,
(групи) клиенти, пазари, периоди и пр. Като обобщаващо за различните гледни точки на тази
група автори може да се посочи и най-актуалното представено разбиране за клиентски
портфейл като „конструкт за управление на взаимоотношенията с клиенти като пазарнобазирани активи“ (Nenonen, Storbacka, 2016, p. 147). По-внимателното „дешифриране” на
тази дефиниция свидетелства от една страна за връзката на категорията с портфейлната
теория и релевантните й възможности за управление на пазарно-базирани активи1, а от друга
не противоречи на представеното в изложението по-горе предположение за различни (според
времеви период, група клиенти, ситуационни фактори) цели на организациите.
От извършения обзор до момента може да се направи заключение, че различнията в
становищата на отделните автори за същността на клиентския портфейл произтичат от
факта, че се поставя акцент върху различни аспекти от съдържанието на понятието. Това е
нормално предвид зараждането и развитието на концепцията на базата на резултати от
научни изследвания от средата на ХХ век от следните основни направления (Stancheva,
2017):
 Маркетинг на взаимоотношенията и управление на взаимоотношенията с
клиенти.
1

В т.ч. финансови активи, инвестиции в реални активи (недвижими имоти, злато и др.), продукти,
стратегически бизнес единици и др.
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 Теории за бизнес мрежи.
 Модерна портфейлна теория.
 Ресурсно-базиран подход в управлението.
 Стойностно-базиран подход в управлението.
Може да се обобщи, че посочените направления формират теоретичната рамка на
концепцията клиентски портфейл. Така представената гледна точка е без претенции за
изчерпателност и амбиции за безспорност на направените заключения, тъй като се отчита от
една страна взаимообвързаността между представените направления, а от друга - тяхната
комплексна природа и еволюция, проектирани в полето на пресичане на множество други
концепции и теории. Счита се, че подобен интердисциплинарен подход към дефинирането на
понятието „клиентски портфейл“ е в синхрон с констатираната „нова епистемологична
промяна в маркетинговите теоретични изследвания, изразяваща се в подчертаване
ограниченията на монопарадигмалния подход и развитие на маркетинговата теория в посока
към мултипарадигмални теоретически конструкции и практически приложения“ (Узунова и
колектив, 2010, с. 49) и допринася за по-пълното разбиране на феномена „клиентски
портфейл“.
2. Еволюция на моделите за управление на клиентски портфейли
Ефективното управление на портфейли от клиенти се приема за важна детерминанта
на успешното представяне на фирмите в дългосрочен аспект. Това обуславя наличието на
редица модели, които се базират на различни гледни точки към този процес. Обикновено те
визуализират графично клиентите (или клиентски сегменти) според няколко дименсии към
даден времеви период. В същото време обаче съществуват и модели, които предлагат други
функционалности, като например оптимизация по различни критерии, възможности за
прогнозиране на поведението на клиентите и ключови индикатори за тяхното представяне и
пр. Следва да се посочи, че са познати и модели за управление на портфейла от доставчици и
други заинтересовани страни на организацията, които макар да са сходни по своята същност,
етапи на приложение и използвани критерии, остават извън обхвата на изследването.
Разнообразието от модели и различният фокус на авторите затрудняват
формулирането на обща дефиниция, определянето на общовалидни структурни елементи и
извеждането на единна типология на моделите. Това е така, тъй като в различните
изследвания се използват различни подходи, които значително се различават по своите
теоретични предпоставки, цели на анализа, избрани критерии и възможности за практическо
приложение. Моделите могат да се систематизират в отделни категории според критерии
като:
(1) използвани показатели за анализ;
(2) използвани методи за анализ и визуализиране на резултатите;
(3) етапи на приложение;
(4) обосновка (концептуална или емпирична);
(5) използваните стратегии за разпределение на ресурси (отговарящи2 и развиващи3);
(6) използван статистико-математически апарат
(7) други.
Таблица 1 представя ретроспективен обзор на моделите за управление на клиентски
портфейли.
2

Включват дейности, които кореспондират на стойността, създавана от клиентите за компанията. Тук се имат
предвид например индивидуализирани оферти, приоритетно обслужване и пр.
3
Включват дейности, ориентирани към бъдещото развитие на клиентите. Търсят се отговори на въпросите кои
взаимоотношения да се развиват, в каква насока, на каква цена и пр.
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Таблица 1. Обзор на моделите за управление на клиентски портфейли
Номер
Авторски колектив, година
Hartley, 1976
1
Smackey, 1977
2
Cunningham, Homse, 1982
3
Canning, 1982
4
LaForge, Craven, 1982
5
Fiocca, 1982
6
Campbell, Cunningham, 1983
7
Dubinsky, Ingram, 1984
8
Shapiro et al., 1987
9
Krapfel, Salmond, Spekman, 1991
10
Pels, 1992
11
Rangan, Moriarty, Swatz, 1992
12
Yorke, Droussiotis, 1994
13
Storbacka, 1997
14
Elliot, Glynn, 1988
15
Gordon, 1998
16
Turnbull, Zolkiewski, 1997
17
Freytag, Mols, 2001
18
Ryals, 2003
19
Dhar, Gazer, 2003
20
Johnson, Selnes, 2004
21
Meyer, Schwager, 2007
22
Ryals, Berger, Dias, 2007
23
Buhl, Heinrich, 2008
24
Gök, 2009
25
Sepideh, Aaghaie, 2011
26
Ritter, Andersen, 2014
27
Tien, 2014
28
Groening et al., 2014
29
Thakur & Workman, 2016
30
Norouzi & Albadvi, 2016
31
Gärttner, Flath, Weinhardt, 2016
32
Източник: Таблицата е допълнена по данни от Кущ, Ребязина, 2011, стр. 51-53
От представената до момента информация може да се обобщи, че повечето от
посочените модели използват матрици, съдържащи 2 или 3 дименсии за визуализиране на
резултатите, и включват от 1 до 5 етапа на анализ. Показателите за анализ на клиентите
варират значително – от финансови и други „твърди“ метрики до субективни „меки“
критерии. По-ранните модели са насочени основно към категоризиране на съществуващите
клиенти на дадена компания по таксономични критерии. С течение на времето моделите
еволюират и използват значително по-сложен интердисциплинарен инструментариум.
Забелязва се, че приоритет се отдава на количествени показатели като обем продажби,
разходи за обслужване и пр. В същото време показатели като стойност на
взаимоотношенията, сила на връзката, стратегическо значение на клиента, удовлетвореност и
пр. остават на втори план. Значително по-рядко се използват и показатели като риск на
клиента, което може да се обясни с необходимостта от по-специфични математически
изчисления при тяхното калкулиране.
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3. Емпирични резултати от приложението на модели за управление на клиентски
портфейли
Прегледът на редица литературни източници показва, че могат да се систематизират
следните условни етапи при емпиричното тестване на моделите за управление на клиентски
портфейли:
(1) От 1980 до 1990 година – основно се предлагат модели за управление на клиентски
портфейли, емпиричните им валидации остават незасегнати или слабозасегнати (с
редица ограничителни условия и за конкретни непредставителни извадки).
(2) От 1991г. до 2000г. – обект на изследване е валидността на най-популярните в
академичните среди модели за управление на клиентски портфейли, предложени
през предходното десетилетие. Сравняват се резултатите от приложението на
различни модели при еднакви изходни данни и се предлагат модификации на
моделите.
(3) От 2001г. до 2010г. – развитието на научното познание позволява провеждането на
все по-мащабни и интердисциплинарни изследвания, в т.ч. се тестват
възможностите за приложение и адаптация на елементи от модерната портфейлна
теория при управлението на клиентски портфейли.
(4) От 2010 до момента – продължават изследванията от предходния етап, като
интерес за учените представляват възможностите за приложение на моделите за
развиващи се пазари, включването, операционализирането и оразмеряването на
различни качествени и субективни показатели при анализа, употребата на все посложни математически инструменти при управлението на клиентски портфейли и
възможностите за внедряване на разработените алгоритми в модерни и лесни за
употреба софтуерни продукти.
Може да се обобщи, че изследването на приложимостта и адекватността на моделите
за управление на клиентски портфейли привлича интереса на редица учени през последните
повече от 20 години. Въпреки, че различните автори разглеждат отделни аспекти на
проблема за приложението на моделите за клиентски портфейли, следва да се посочи, че се
забелязват устойчиви тенденции при развитието на емпиричните тестове. В същото време
наличието на база данни с информация за клиентите не предполага априори, че това е добра
основа за управление на взаимоотношенията с тях (Stanimirov et al., 2016). Това е така,
защото е възможно информацията да не съдържа поведенческа информация, да не отчита
изменението на някои от показателите или влиянието на възможни външни шокове,
изследваните конструкти да не са операционализирани адекватно и др. В тази връзка
възниква необходимостта от проектиране на единна концептуална рамка на процеса по
управление на клиентски портфейли.
4. Възможности за проектиране на бъдещи изследвания в областта на
управлението на клиентски портфейли
На базата на представения в изложението до тук литературен обзор е конструирана
концептуална рамка на управлението на клиентски портфейли (виж фиг. 1), като акцент се
поставя върху следните основни моменти:
Първо. Мястото на управлението на взаимоотношения с клиенти (в т.ч. CRM
стратегията) и връзката му с останалите процеси и стратегии в компанията остава извън
предмета на изследването, поради което не е представено детайлно на фигурата4. Споделя се
разбирането на Станимиров (2014, с. 65), че „CRM стратегията като кросфункционална
активност извежда въпроса за холистичния подход при нейното разработване, изпълнение,
контрол и модификация“. Това дава основание да се представи дедуктивното
предположение, че управлението на клиентски портфейли като част от управлението на
4

За повече информация и концептуална CRM рамка вж: Payne & Frow, 2005.
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взаимоотношенията с клиенти въобще, също е кросфункционална дейност, към която следва
да се прилага холистичен подход.

Управление на взаимоотношенията с клиенти
Управление на клиентски
портфейли
 Избор на равнище на анализ
 Избор на метрики
 Набиране на информация

Формулиране на цели

 Дефиниране на дългосрочни и
краткосрочни цели, съгласувани с
общите цели и ресурсите на
организацията

Оптимизиране на портфейла

 Избор
и
приложение
на
инструментариум за намиране на
оптимални решения по зададените
цели

Разработване и изпълнение на
стратегии и програми

Елементи на вътрешната среда

Елементи на външната среда

Анализ на клиентски портфейли

 Определяне на ресурсно обезпечени
дейности и осъществяването им

Мониторинг и контрол

 Избор на равнище и метрики
 Проследяване на критични фактори
за успех

Фиг. 1. Концептуална рамка на управлението на клиентски портфейл
Второ. Елементи на външната и вътрешната среда следва да бъдат анализирани и
отчитани. Това е така, тъй като те задават основните ограничителни условия, в чиито рамки
се извършва управлението на клиентски портфейли. Особености на компанията като
фирмена култура, ценности, организационна структура, достъп до ресурси и в това число
използвани бази данни и технологии поставят изисквания както към целите при
управлението на клиентски портфейли, така и към ресурсите, с които дейностите трябва
практически да се реализират. Това обстоятелство от своя страна насочва към употребата на
икономико-математически модели, които могат по обективен начин да достигнат до найдоброто възможно решение.
Трето. Връзките на управлението на клиентски портфейли с останалите
функционални активности в дадена организация се аргументират предвид необходимостта от
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обмен на информация в следните насоки5:
 С отдел „Финанси“ – налични финансови ресурси, планови парични потоци,
цели за ликвидност, рентабилност и др.
 С отдел „Счетоводство“ – отчетени резултати, възприети стандарти, политики
и др.;
 С отдел „Контролинг“ – бюджети, прогнози, методи за ценообразуване и други
калкулации;
 С отдел „Човешки ресурси“ – налични служители и техните знания, умения и
квалификации, възможности за тренинги, обучения и др.;
 С отдел “IT” – информационна архитектура в компанията, достъп до бази
данни и софтуер;
 С отдел „Продажби“ – организация на процеса по продажби, мотивация на
персонала, възможности за допълнителни възнаграждения, ценови листи и
условия за отстъпки и др.;
 С отдел „Дистрибуция“ – използвани канали и възможности за мултиканална
интеграция;
 С отдел „Право и нормативно съответствие“ – възможности и ограничения при
оформянето на договорни отношения с клиентите.
Счита се, че за постигане на желаните от организацията цели и резултати посочените
дейности следва да се отчитат и интегрират при управлението на клиентски портфейли. В
тази връзка се възприема характерната за системния подход необходимост от управлението
на дадена организация като система. Нито една система не може да бъде ефективна, ако
даден нейн елемент регистрира успех за сметка на друг. В същото време оптимумът на
системата не е равен на сбора от оптимумите на отделните нейни елементи поради
възможностите за синергия. В този контекст при оптимизирането на клиентски портфейли
връзките и взаимната обвързаност между представянето на клиентите и резултатите на
компанията са много по-важни, отколкото самите клиенти. Това е така, тъй като често
изменението на един параметър в дадена система води до промяната и на други параметри,
при това невинаги еднопосочно.
Четвърто. Представените етапи при управлението на клиентски портфейл са
систематизирани предвид извършения преглед на теоретични модели, емпирични резултати
от тяхното приложение и корпоративни практики в областта, които са налични в
изложението по-горе. Следва да се посочи, че етап 3 „Оптимизиране на портфейла“ и етап 5
„Мониторинг и контрол“ не са включени във всички разгледани в табл. 1 модели. Въпреки
това се счита, че интегрирането на подобни етапи в общата концептуална рамка на процеса е
обосновано и може да допринесе положително за общото представяне на компанията. В
допълнение приложението на икономико-математически методи и модели позволява анализа
на различни сценарии и съответно предприемането на някои превантивни мерки за
мониторинг и контрол преди изпълнението на дадена стратегия.
Така представената концептуална рамка дава основание да се идентифицират
следните въпроси, които могат да се разглеждат като насоки за провеждане на бъдещи
изследвания:
 Кои са най-адекватните метрики за анализ на клиентски портфейли и как да ги
определим?
 Кои са критичните фактори за успех при управлението на клиентски
портфейли?
 Възможно ли е иновативни достижения в областта на финансовите инвестиции,
5

Структурирането по отдели е примерно. Възможно е и друго разпределение на посочените дейности в рамките
на организацията.
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статистико-математическия инструментариум и/или IT технологиите да
допринесат за положителни ефекти при управлението на клиентски
портфейли?
Съществуват ли универсални решения при управлението на портфейли от
клиенти или спецификите на дадена организация, бранша, клиентите и цялия
контекст са ключови при избора на релевантни за целите на компанията
модели и софтуер, както и последващото им интегриране за постигане на
синергични ефекти с останалите системи в компанията?
Как дадена организация да организира своите дейности по управление на
клиентски портфейли?
Възможно ли е да се проучат и отчетат финансовите ефекти от управлението на
клиентски портфейли?
Как да бъдат оразмерени и операционализирани различни „меки“ маркетингови
метрики, които имат отношение към управлението на клиентските портфейли
на организациите и следва да бъдат отчитани?
Как се възприемат от клиентите различните предприети мерки за управление
на клиентски портфейли и съответно до колко и в каква посока тези
възприятия влияят върху ефективността на дейностите на дадена организация?
Счита се, че провеждането на подобни изследвания притежава потенциала да
задоволи интересите на различни заинтересовани страни.

Заключение
Интердисциплинарният теоретичен фундамент на концепцията „клиентски
портфейл“, който е систематизиран, прецизиран и анализиран в изложението по-горе,
предопределя както множеството възможности, които тя предоставя за отделните
организации, така и разнообразието от инструменти, които могат да се използват. Може да се
обобщи, че управлението на клиентски портфейли е непрекъснат и нестационарен процес,
който се свързва с постоянно обработване и анализ на информация за клиентите и средата с
цел вземането на адекватни за ситуацията решения. Той може да се извършва за различни
цели, което предопределя разнообразните възможности за структуриране етапите на процеса,
избора на подходящи инструменти, разработването на стратегии и пр. На базата на критичен
анализ на съществуващите модели и емпиричните резултати от тяхното приложение в
изследването е обоснован авторски концептуален модел на управлението на клиентски
портфейли, който може да се използва като основа за проектирането на релевантни за
конкретни ситуации и браншове модели.
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Електронните магазини и процеса на продажбите
Пенка Горанова
E-shops and Sales Process
Penka Goranova
Abstract
E-shops are a form that provides the customer with the opportunity to run through the Internet at all stages of
the purchase process, from the choice of the item and ends with the money transfer and delivery of the goods. "Using
websites, directories, blogs, databases, mobile devices, helps business organizations create more effective
communications to get feedback and manage customer relationships." For this purpose, maximum integration with the
database of the company or sales representative is required.
Keywords: internet shop, orders, products, quality, web-site.

1. Необходимост от създаване на интернет-магазин
Съществуваттриосновнирационални причини за създаване на интернет-магазин.
 Разширяване на пазара.
Това е най-често срещаната причина. Прилага се от утвърденитърговци или
производители, които желаят да разширят пазарния си дял. Тукнай-важното е да се определи
дали интернет-потребителитеса част от тозипазарендял, като се има предвид непрекъснатото
увеличение на тази група, както по количество, така и по покупателни способности.
 Липса на ресурс за откриване на реален магазин или нецелесъобразността от
съществуванетому.
При традиционните стоки, ако търговецът или производителят създава своя бизнес и
няма ресурс за поддръжка на реален офис и ако стоките му са продаваеми в Интернет, той
може да улесни стартирането на своя бизнес чрез създаване на Web-магазин. Ако стоките са
чисто виртуални (музика, снимки, филми, текст, информация и др.) е почти наложително да
се направи Интернет-магазин.
 Рационализиране дейността на фирмата и комуникацията с нейните
контрагенти.
Акоголяма част от клиентите на фирмата имат достъпдо Интернет и служителите й са
квалифицирани за неговото ползване, може да се направи магазин с цел оптимизация и
рационализация на комуникацията между тях. Може да се каже, че този вариант почти няма
реализация на пазара на този етап, но във времето именно той ще стане най-масов.
2. Структура на електронния магазин
Интернет магазинът се представя в интернет-пространството като Web-сайт, чрез
който се продават стоки и услуги. За да стане възможно това, неговата структура трябва да
притежава следните три основни функционалности:
 възможност за презентиране на продуктите – изисква Web-интерфейс, чрез
който потенциалните потребителимогат да разглеждат предложените продукти,
техните характеристики и съответните производители. Както посочва Р. Иванова,
„това предполага търсене и приложение на подходящи съвременни подходи и
методи
за непрекъснато подобряване на качеството и осигуряване на
конкурентоспособност на стопанските субекти”.1
1

Иванова, Р. Особености на съвременните концепции за управление на качеството // Управление и устойчиво
развитие. бр.1, София, 2013, с. 77
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 възможност за поръчка на продукти – включва цялостно изградена система от
волеизлиянието на клиента да закупи дадена стока до нейната физическа или
виртуална доставка. Разбира се, в интернет-магазина може да се извършва само
регистриране на процесите, свързани с развитието на дадена поръчка и доставка на
продукт.
 възможност за актуализация на информацията – тя се предоставя от система,
чрез която оператор или друга информационна система манипулира данните на
продуктите с цел те да са с актуални цени и характеристики.
Освен тези елементи, истински ефективният и работещ интернет-магазин обхваща и
допълнителни системи или модули, които да улесняват и привличат посетителите или
работата на самата система. Това са системи за промоции, свързване към разплащателни
системи, системи за търсене и сравнение, системи за насочване или подсказване, системи за
регистрация на клиентите и др.» Осъществяват се електронни транзакции за покупка или
продажба на стоки и услуги срещу определена парична стойност посредством мобилно
устройство и безжична мрежа.». 2 Интернет-магазинът съществува като Web-сайт, който
освен традиционните елементи съдържа допълнителни опции като:3
- взаимна връзка между системата за управление на ресурсите на предприятието с
базатаданни на Web-сайта (прилипса на такава система, същата може да се разработи);
- автоматично формиранена заявка за доставка до купувача;
- оформяне на безкасово заплащане и др.
Приреализацията на такъв магазин е добре да се подчертае значението на
презентационните функции на сайта, които не изискват честа актуализация.
3. Създаване на електронен магазин
В разработванетона Интернет-магазин могат да се обособят няколко основни фази:
 Първа фаза: Възникване на идеяза създаване на Интернет-магазин.
След“ вземането на решение за откриване на е-магазин е дефиниране на : продукти,
услуги, софтуер.“4 Създаването на такъв тип магазин налага да се резервира име на домейна,
което играе една от основните роли в живота на магазина. За тази цел се прилагат два
подхода: да се ползва името на фирмата или име, свързано с типа на предлаганите стоки.
Препоръчва се кратко и лесно запомнящо се име, което да ечесто срещано и лесно за
възприемане. Домейнът обикновено е елемент от дизайна на магазина.
 Втора фаза: Регистрация на домейн.
Следващият въпрос касае областта на регистрация – българското BG или световните
COM или NET. Проблемна, обаче е твърде бавната система и високите такси за регистрация
и годишна поддръжка. Поради тези особености засега от тази услуга се ползват
изключително големите компании. При избора наCOM или NET, обаче има голяма
вероятност името вече да е заето. В тези области вече няма свободни домейни с дължина 2, 3
и 4 знака. Регистрацията на домейни в тези области става леснопрез сайта DomBG.com.
 Трета фаза: Разработване на идеен проект за Интернет-магазина.
Идейният проект съдържа обхват на магазина, важни ограничения и условия. Желателно
е консултантът и изпълнителят да не са свързани, за да не се получава разминаване в
очакванията на поръчителя и изпълнителя.
2

Краева, В., Мобилната търговия- надстройка над платформата за електронна търговия, Сборник с доклади от
юбилейна международна конференция, 10-11 октомври, 2008, изд.“Наука и икономика“,ИУ Варна, с.193.
3
http://www.koralsoft.com/solutions_page.php?side_id=4
4
Илиев, П., М. Кашева, С. Сълова, Електронен бизнес, изд.“Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2011, с.70.
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 Четвърта фаза: Дизайн на сайта.
След написването му, идейният проект се предоставяна дизайнер, който прави един или
няколко варианта на входящата страница на сайта. Трябва да се има предвид, че дизайнът на
сайта е лицето, което вижда посетителя, определя в голяма степен решението на потребителя
дали да купи нещо и дали да се върне повторно в сайта. »Индивидуализираните съобщения
на уебсайтовете могат постоянно да се променят и приспособяват към поведението на
потребителя.».5
Сайтът е пряка зависимост от целите на магазина и затоватрябва да отговаря на
следните условия:
 Да са ясно дефинираниусловията за ползване – начини на заплащане, цени,
ДДС, цени и райони за доставки, контакти за запитвания и проблеми.
 Да дава максимална информация за продуктите, в момента, в който
посетителят я поиска.
 Категоризацията на продуктите трябва да е лесна за схващане и изчерпателна.
Операциите, които Интернет – магазинът трябва да изпълнява се разделят на:
 Основни операции: сортировка по цена, име и дата на обновяване на оферти в
категория; търсене по думи в имената и описанията на офертите; количка за
пазаруване.
 Спомагателни операции: система за регистрация и иденификация на
клиентите; система за известяване за новопоявили се стоки – Офлайн търсене;
филтрация по различни характеристики на оферите – например по марка,
производител и други; допълнителни сортировки по дата на актуализация,
посещаемост, и други.
4. Недостатъците на Интернет –магазините се свежат до:.
* Липса на непосредствения и непринуден контакт между посетителя и продавача,
който е налице при личната продажба.
Това в известна степен поражда известно недоверие и липса на инициативност от
страна на посетителя при решението му за покупка. При голяма част от потребителите в
процеса на пазаруване е характерна така наречената консултация от страна на продавача.
* Липса на потребителски навици от страна на посетителите, тъйкато те очакват
директни отговори в реалновреме на въпроси, за да подкрепят решението си за покупка –
публикуване на спецификации, инструкции и др: “смесен режим на покупка“6 (mixed mode
buying) – получаване на информация онлайн и закупуване в традиционните канали за
реализация. Потребителските навици определят поведението на купувача, който
обикновенно купува определени стоки от определени места по точно определено време.
Разбира се, това важи за стоките за масова употреба, но то влияе и при покупката на другите
видове стоки. Влияние оказва разбирането, че „творческото решение на познати проблеми
дава възможност за осигуряване на по-добро качество на продукта или извършваната услуга
и осигуряването на по-лесен достъп до тях.“7.
* Непрекъсната промоция при стартиране и постоянна поддържаща реклама,
персонализирани страници за отделните профили, за да се осигури удобство на клиентите
5

Маринов, К, Директен маркетинг. Концепции и творчески решения, Университетско издателство
“Стопанство“, С., 2011, с.173.
6
Chaffey, D. et al. Internet marketing: strategy, implementation, and practice. Pearson education, 2009, p.35.
7
Иванова, Р. Творческото мислене – основа за иновационното развитие на организацията. // Управление и
устойчиво развитие. бр.4, София, 2012, с.54
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за запознаване с продуктите.
Тези и други проблеми на Интернет-търговията се решават с активното участие на
потребителите при изграждане на система за рейтинг и оценка на Интернет-магазините,
като по този начин некоректнитетърговци постепенно отпадат. Тази система представлява
независим източник на информация за техните клиенти. Освен това самите магазини
получават обективна оценка за своятадейност. Системата дава възможност всеки потребител
безплатно и лесно да оценява и изказва своя опит при онлайн-пазаруването. Крайният ефект
е положителен и за двете страни, тъй като се повишава доверието на клиентите и се дава
възможност на търговците да подобрят дейността си. Тази система е неразделна част от
Интернет-търговията и подпомага нейното по-бързо развитие. Изискването е клиентите на
Интернет-магазините да са добронамерени относно нейното използване и да спазват
правилата на системата. В България такава система за оценка на българските Интернетмагазини създава BulStore.COM.
Заключение
Разработването на маркетингова концепция е неразривно свързано с потребителските
ориентации на всяка социална група за конкретната стока в Интернет-магазин. С
нарастването на доходите предпочитанията за покупки са насочени към продукти с високо
качество и голяма трайност. В днешната конкурентна среда отношенията с потребителите са
от важно значение за успеха на Интернет-магазина.
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Problems and Opportunities for Concessioning in the Water Supply and
Sanitation Sector in the Republic of Bulgaria
Todor Raychev
Abstract
The article analyzes the main problems in the development of the Water Supply and Sanitation sector in
Bulgaria on the basis of the study done by the author on the dynamics of this development for the period 2000-2015. It
is part of the scientific project of MES „The concession as a factor for development of the Water Supply and Sanitation
sector in the Republic of Bulgaria“, according to Ordinance No.9 of 08.08.2013 and No.НПИ-130/2014. The survey
shows that during the period under review, a large number of different problems and challenges have been
accumulated in the sector, which hinder its development. The main thesis of the author is that a complete restructuring
of the water sector is necessary. One of the possible solutions is the concessioning of WSS services by statistical regions
of the country, which will contribute to the sustainable development of the water sector in the long term and to the ever
fuller satisfaction of the interests of the society.
Keywords: water sector, WSS concession, study of dynamics.

Introduction
In recent years, countries in the world have faced the challenge of developing and
maintaining vital infrastructure by restructuring utilities and expanding private sector involvement
in infrastructure projects. Recognizing the importance of infrastructure services such as energy,
telecommunications, transport, water and sanitation, industry development and living standards, and
considering public budget constraints to finance rising infrastructure projects, countries are looking
for ways to carry part of the burden of new private sector investment.
The aim of this publication is to study the dynamics of the development of the WSS sector in
Bulgaria during the period 2000-2015 to identify the main problems and challenges that determine
the necessity of its complete restructuring by concessioning the WSS services by statistical regions
in the country.
1. Problems accompanying the development of the Water Supply and Sanitation sector
in Bulgaria during 2000-2015
The research carried out by the author is part of the scientific project „Concession as a
factor for the development of the Water Supply and Sanitation sector in the Republic of Bulgaria“,
according to Ordinance No.9 of the MES of 08.08.2013 and No.НПИ-130/2014. It shows that the
distribution of water services by statistical regions is uneven. With the smallest share of the
population related to public water supply, the South Central region is 98%, while for the North-East
region it is 99.9%. The largest share of the population with a water supply regime is the
Northwestern region – 9.2%, with the lowest share being the South Central region – 0.9%. In the
Northwest, the population associated with stations for purification has the smallest share – 32.9%,
while in the Southwest region this share is more than doubled and is 73.0%. In the Northwestern
region the population with public sanitation system has the lowest relative share – 56.6%, followed
by the North Central region with 63.1%, and in the Southwestern region it is the biggest – 87.9%.
The share of the population with public sanitation without purification is the largest for the South
Central region – 30.0%, and for the North-East region.
Drinking water quality by physical, chemical and radiological indicators is the lowest in the
South-East region – 90.8%, followed by the North Central region – 95.2%. The drinking water
quality by microbiological indicators is the lowest in the South-East region – 89.1%. The lowest
indicator is the water and sanitation system in Sliven – 85.1% and Yambol – 88.6%.
The Northwestern region is with the largest share of water supply interruptions – 28.4%,
followed by the South-East region – 26.8%, followed by Southeastern region with 26.8%. With
extremely high values of this indicator are WSS Ltd., Pleven – 100%, WSS Ltd., Stara Zagora –
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91.5%, WSS Ltd., Smolyan – 71.7% and WSS Ltd., Montana – 61.1%.
Losses of water in the water supply system are over 50% – in the Northeast region they are
the largest and amount to 68.9%, followed by the Southeastern region with 65.1%. With very big
losses of water are WSS Ltd., Dobrich – 82.5%, WSS Ltd., Shumen – 68.3%, WSS Ltd., Varna –
64.0%, WSS Ltd., Targovishte – 60.6%. Also in the Southeastern region all district WSS operators
have high losses in the water supply system. For WSS-Sliven Ltd., Sliven they are 85.2%, for WSS
Ltd., Yambol – 73.3%, for WSS Ltd., Burgas – 51.3% and for WSS Ltd., Stara Zagora – 50.7%. In
the other statistical regions with large water losses are WSS Ltd., Montana – 72.2%, WSS Ltd.,
Pernik – 66.5%, Kyustendilska voda Ltd., Kyustendil – 64.2% and WSS Ltd., Sofia (Sofia District)
– 59.7%.
The level of sanitation services coverage is the smallest for the North Central region and
amounts to 44.4% and the biggest for the Southwestern region – 77.9%. Sofiyska voda PLC has the
biggest level of sanitation services coverage, which is 96.1% annually. With a very low level of
sanitation services coverage are WSS PLC, Lovech – 35.6%, WSS Ltd., Vidin – 47.6%, WSS–
Sliven Ltd., Sliven – 37.4%, WSS Ltd., Silistra – 50.5%, Water supply-Danube Ltd. Razgrad –
51.1%, WSS Ltd., Pazardzhik – 52.8% and WSS Ltd., Pleven – 53.2%.
The management of employees providing water and sanitation services is ineffective. The
indicator measuring the ratio between the number of employees providing water supply services to
the total number of building plumbing deviations (BPD) is the largest for the North-East region –
670:10000. For WSS Ltd., Dobrich it is the biggest – 1570:10000, and for WSS Ltd., Varna it is
940:10000.
The comparative analysis of the financial and economic indicators shows the unsatisfactory
results of the WSS operators during 2010-2015. The ratio of operating costs to operating income is
the largest in the North-East region – 100.7%, due to the unsatisfactory performance of all WSS
operators in large districts – for WSS Ltd., Dobrich it is 103.9%, for WSS Ltd., Shumen – 101.5%
and WSS Ltd., Varna – 100.5%. With such a negative result is the South Central region – 100.2%.
This result is contributed by the WSS operators in WSS Ltd., Kardzhali – 104.6 and WSS Ltd.,
Plovdiv – 104.2%. With similar negative results around the country are WSS Ltd., Blagoevgrad –
102.2%, WSS Ltd., Sofia, (Sofia District) – 101.7%, WSS-Yovkovtsi Ltd., Veliko Tarnovo –
100.6%, WSS Ltd., Pernik – 100.1%.
The relative share of wage costs over operating costs in some areas exceeds 50%. For WSS
Ltd., Kardzhali this share is 55.7%, for WSS Ltd., Blagoevgrad – 51.5%, WSS-Yovkovtsi Ltd.,
Veliko Tarnovo – 50.6%, WSS Ltd., Smolyan – 48.5% and WSS Ltd., Vidin – 47.6%. The main
reason for this, according to the author, is the lack of reform in these companies and the unachieved
reduction of staff. The relative share of the cost of the activity in terms of staff numbers is the
highest for the Southeast region – 30832.7 BGN/person average per year. Among the WSS
companies, with the highest operating costs, the annual average per employee is Sofiyska voda PLC
– 44620.1 BGN/person, WSS Ltd., Ruse – 39011.3 BGN/person, WSS Ltd., Plovdiv – 36712.6
BGN/person, WSS Ltd., Burgas – 36364.3 BGN/person.
The indicator measuring the relative share of operating costs in relation to the invoiced
water quantities has abruptly negative values for the North-East region, including for each WSS
operator in it. The total metric for the region is 2.17 BGN/m3. For WSS Ltd., Dobrich it is 2.59
BGN/m3, for WSS Ltd., Shumen – 2.29 BGN/m3, and for WSS Ltd., Targovishte – 2.01 BGN/m3.
The uncollectibility of operating income is the highest in the Southwest region – it is 28.5% on
average per year. For WSS Ltd., Pernik it is 44.7%, for Ryustendilska voda Ltd., Kyustendil –
33.8%. Also, the uncollectibility of incomes is very high for WSS Ltd., Sliven – 59.2%, followed
by WSS Ltd., Montana and WSS Ltd., Haskovo each – 30.3%. For the concessionaire Sofiyska voda
PLC the uncollectibility of income is the lowest – 29.3% (calculated by the author according to data
from [1] and [7]).
The main problems in the Northwest region are related to the lack of drinking water with the
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necessary qualities, the insufficient development of the sanitation network and especially the high
amortization of the water supply networks, resulting in extremely high water losses. All settlements
are water-supplied, but much of the grid is obsolete and amortized, built mainly from eternit pipes.
The construction of sewerage networks is lagging behind (see Table1).
The relative share of the population affected by interruption of water supply totally for the
regions is 28.4%. It is the highest for WSS Ltd., Montana – 61.1%, followed by WSS PLC, Lovech
Table 1. Indicators for effectiveness of WSS services in Northwest region for the period
2010-2015
Indicator
Level of coverage with water
supply services (%)
Quality of drinking water by
physical,
chemical
and
radiological indicators (%)
Quality of drinking water by
microbiological indicators (%)
Discontinuity of water supply
(%)
Loss of water in water
transmission system (%)
Level
of
coverage
with
sanitation services (%)
Waste water quality (%)
Efficiency
performance
indicator of water supply
services (1:10000)
Efficiency
performance
indicator of sanitation services
(1:10000)

Total
average1

WSS
Ltd.,
Vidin

WSS
WSS
WSS
Ltd.,
PLC,
Ltd.,
Vratsa Lovech Montana

WSS
Ltd.,
Pleven

98.6

99.2

99.7

98.9

95.6

100.0

97.6

100.0

95.2

91.5

98.5

86.4

95.6

95.1

95.8

99.9

97.2

96.7

28.4

0.0

0.0

32.9

61.1

100.0

56.6

48.7

63.3

51.7

72.2

56.7

50.3

47.6

55.7

35.6

0.0

53.2

54.6

16.7

98.3

89.3

0.0

61.2

0.0052

0.0074

0.0051

0.0040

0.0036

0.0065

0.0036

0.0040

0.0040

0.0057

0.0000

0.0085

Source: according to SEWRC data and author’s calculations.
– 32.9%. The total losses of water (non recorded water/water in the water transmission
system) for the reported period are 56.6%. They are the highest for WSS Ltd., Montana – 72.2%
and WSS Ltd., Vratsa – 63.3%. The level of coverage with sanitation services is low – 53%. The
lowest is for WSS PLC, Lovech – 35.6% and WSS Ltd., Vidin – 47.6%. The waste water quality in
Northwest region is very low – 54.6%. The highest is for WSS Ltd., Vratsa – 98.3% and the lowest
is for WSS Ltd., Vidin and Asparuhov val Ltd., Knezha – 16.7%.
The results obtained confirm the assessments made in the Northwest Regional Development
Plan for the period 2014-2020 [3, p. 109-112].
In the North Central region during the period 2010-2015 the problem with the regime of
water supply for WSS Ltd., Gabrovo is extremely big – 22.6% (calculated by the author according
to data from [1]). The problem with water loss (non recorded water/water in the water transmission
system) is serious as well at WSS Ltd., Gabrovo – 63.1%, WSS-Yovkovtsi Ltd.,Veliko Tarnovo
and WSS Ltd., Silistra – each 62.6%. The analysis also shows low coverage of sewerage services
1

The average values are calculated based on the results of all WSS companies in the region.
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for the area – 44,4%, for WSS Ltd., Silistra – 50.5%, for Water supply - Danube Ltd., Razgrad –
51.1%. The quality of waste water is also low – 63.0% for the area and 3.9% for WSS Ltd., Silistra
(see Table 2).
The implemented study complements the assessments made in the Regional Development
Plan of the North Central region for the period 2014-2020. The lack of sanitation grids in the area
is a reason for discharging wastewater directly into rivers and gullies or septic tanks [2, p. 58].
This is typical of almost all the villages in the area and even some of the cities.
Table 2. Indicators for efficiency of WSS services in North Central region for the period
2010-2015

Indicator

Level of coverage with
water supply services (%)
Quality of drinking water
by physical, chemical and
radiological
indicators
(%)
Quality of drinking water
by
microbiological
indicators (%)
Discontinuity of water
supply (%)
Loss of water in water
transmission system (%)
Level of coverage with
sanitation services (%)
Waste water quality (%)
Efficiency performance
indicator of water supply
services (1:10000)
Efficiency performance
indicator of sanitation
services (1:10000)

Total
average2

WSSWSS
Yovkovtsi
Ltd.,
Ltd.,Veliko
Gabrovo
Tarnovo

Water
supply Danube
Ltd.,
Razgrad

WSS
Ltd.,
Ruse

WSS
Ltd.,
Silistra

99.8

99.7

99.3

99.7

100.0

100.0

95.2

95.7

91.7

85.8

92.9

99.3

93.2

97.3

94.6

97.7

99.9

97.4

9.2

7.8

8.3

9.9

7.2

3.0

56.5

62.6

63.1

53.2

41.6

62.6

44.4

60.0

77.3

51.1

61.2

50.5

63.0

98.0

93.1

99.5

82.0

3.9

0.0069

0.0071

0.0102

0.0073

0.0074

0.0075

0.0063

0.0150

0.0020

0.0043

0.0039

0.0012

Source: according to SEWRC data and author’s calculations.
In the Northeast region the total losses of water are 68.9%. They are high also in all WSS
companies – for WSS Ltd., Dobrich – 82.5%, WSS Ltd., for Shumen – 68.3%, WSS Ltd.,Varna –
64.0%, WSS Ltd., Targovishte – 60.6% (see Table 3).
The level of coverage with sanitation services is 60.3%. It is the lowest in WSS Ltd.,
Targovishte – 52.6% and WSS Ltd., Dobrich – 54.3%.
The efficiency performance indicators for human resources in the Northeast area show, that
the number of employees providing water supply services to the total number of building plumbing
deviations is very high – 670:10000. This indicator is very high for WSS Ltd., Dobrich –
2

The average values are calculated based on the results of all WSS companies in the region.
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1575:10000, for WSS Ltd., Varna – 94:10000 and for WSS Ltd., Shumen – 79:10000. Тhe number
of employees providing sanitation services to the total number of building plumbing deviations is
also very high – 78:10000. For Varna this indicator is the highest – 121:10000, for Wss Ltd.,
Shumen – 53:10000 and for WSS Ltd., Dobrich is 36:10000.
Table 3. Indicators for efficiency of WSS services in Northeast region for the period
2010-2015
Indicator
Level of coverage with water
supply services (%)
Quality of drinking water by
physical,
chemical
and
radiological indicators (%)
Quality of drinking water by
microbiological
indicators
(%)
Discontinuity of water supply
(%)
Loss of water in water
transmission system (%)
Level of coverage with
sanitation services (%)
Waste water quality (%)
Efficiency
performance
indicator of water supply
services (1:10000)
Efficiency
performance
indicator
of
sanitation
services (1:10000)

Total
average

WSS
Ltd.,
Varna

WSS
Ltd.,
Dobrich

WSS Ltd.,
Targovishte

WSS
Ltd.,
Shumen

100.0

100.0

99.9

100.0

100.0

96.6

95.1

91.0

94.1

94.7

93.7

96.1

93.0

97.5

99.8

8.0

3.4

0.3

20.4

310.8

68.9

64.0

82.5

60.6

68.3

60.3

73.9

54.3

52.6

60.5

74.8

79.2

80.9

41.2

97.7

0.0670

0.0094

0.1575

0.0080

0.0079

0.0078

0.0121

0.0036

0.0011

0.0053

Source: according to SEWRC data and author’s calculations.
In the Regional Plan for development of Northeast region 2014-2020 is given that a key
problem in the area is the outdated WSS network, causing many accidents and large losses of
drinking water. This problem leads to maintaining the highest levels of water price in the country
[4, p. 30].
In the Southeast region the coverage of the population with WSS services is 99.8% (see
Table 4). Complete coverage of 100% has only WSS-Sliven Ltd., Sliven. The indicators for quality
of drinking water by physical, chemical and radiological features and by microbiological features
are indicators 90.8% and 89.1% – they are lower than the necessary level of 99%. There are
problems with the provision of a continuous water supply to some settlements. The relative share of
the population affected by disruption of the water supply is high – 26.8%, and for WSS Ltd., Stara
Zagora it is really very high 91.5%. Problems with water supply are not due to drought, but to
problems with drinking water provision. In some municipalities, the water supply network is
heavily depreciated and the water supply regime is due to current damages to the WSS grids [5, p.
85].
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Table 4. Indicators for efficiency of WSS services in Southeast region for the period
2010-2015

Indicator

Total
average

WSS
Ltd.,
Burgas

WSS
Ltd.,
Sliven

WSS
Ltd.,
Stara
Zagora

WSS
Ltd.,
Yambol

Level of coverage with water
99.8
100.0
99.5
99.9
99.8
supply services (%)
Quality of drinking water by
physical,
chemical
and
96.5
90.2
95.5
74.0
90.8
radiological indicators (%)
Quality of drinking water by
92.2
85.1
97.1
88.6
89.1
microbiological indicators (%)
Discontinuity of water supply (%)
2.6
6.0
91.5
7.0
26.8
Loss of water in water
51.3
85.2
50.7
73.3
65.1
transmission system (%)
Level of coverage with sanitation
75.5
37.4
74.1
59.9
61.7
services (%)
Waste water quality (%)
82.6
87.8
96.8
0.0
66.8
Efficiency performance indicator
of
water
supply
services 0.0064 0.0065 0.0060
0.0060
0.0069
(1:10000)
Efficiency performance indicator
0.0060
0.0015
0.0043 0.0046 0.0050
of sanitation services (1:10000)
Source: according to SEWRC data and author’s calculations.
From the study implemented by the author it can be seen that the total losses of water in the
region are very high – 65.1% average per year. For WSS Ltd., Sliven they are 85.2%, for WSS Ltd.,
Yambol – 73.3%. The level of coverage with sanitation services is 61.7%. It is the lowest in WSS
Ltd., Sliven – 37.4% and WSS Ltd., Yambol – 59.9%. Measures are needed to improve the water
supply of settlements that are in seasonable regime with the provision of additional quantities of
potable water in order to be able to undergo a permanent water supply regime throughout the year.
The Southwest region has significant water resources, but this is not enough for seamless
water supply. The coverage of the population with WSS services is 99.4%, as only at Sofuyaska
voda PLC, Sofia it is 100%. The relative share of the population affected by interruption of water
supply is very high – 16.9%, as it is very high for Kyustendilska voda Ltd., Kyustendil – 52.2% and
WSS Ltd., Pernik – 33.6%. Much of the water supply network has been depreciated and the water
transmission losses are very high – 62.7%. For WSS Ltd., Pernik they are 66.6%, for Kyustendilska
voda Ltd., Kyustendil – 64.2%, for WSS Ltd., Sofia (Sofia district) – 59.7% (see Table 5).
In the South Central region the share of water supplied population is the lowest for the
country - 95.0%. The indicator showing the quality of drinking water by physical, chemical and
radiological features for the region is 98.1%. It is the lowest WSS Ltd., Haskovo – 73.4%. This
WSS operator has the lowest indicator for quality of drinking water by microbiological features –
97.5% (see Table 6).
The relative share of the population affected by disruption of the water supply is high –
17.9%. With the biggest number of disruptions of the water supply is WSS Ltd., Smolyan – 71.7%.
The total losses of water (not recorded water/supplied water in the water transmission system)
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55.1%. They are the biggest for WSS Ltd., Pazardzhic (company in liquidation) – 61.7% and WSS
Ltd., Plovdiv – 60.8%.
Table 5. Indicators for efficiency of WSS services in Southwest region for the period
2010-2015

Indicator

Level of coverage with
water supply services
(%)
Quality of drinking
water
by
physical,
chemical
and
radiological indicators
(%)
Quality of drinking
water
by
microbiological
indicators (%)
Discontinuity of water
supply (%)
Loss of water in water
transmission system (%)
Level of coverage with
sanitation services (%)
Waste water quality (%)
Efficiency performance
indicator
of
water
supply
services
(1:10000)
Efficiency performance
indicator of sanitation
services (1:10000)

Total
average3

WSS
Ltd.,
Blagoevgrad

Kyusten
dilska
voda
Ltd.,
Kyusten
dil

WSS
Ltd.,
Pernik

Sofiyska
voda
PLC,
Sofia

WSS
Ltd.,
(Sofia
district)

99.4

99.9

99.3

98.2

100.0

99.1

97.2

97.0

99.8

99.2

97.8

99.0

98.5

92.8

98.9

97.0

97.3

97.4

16.9

0.8

52.2

33.6

0.2

7.4

62.7

57.8

64.2

66.6

53.8

59.7

77.9

73.0

57.7

74.4

96.1

69.1

96.8

99.4

100.0

100.0

98.0

84.6

0.0066

0.0132

-

0.0060

0.0056

0.0040

0.0027

0.0023

-

0.0020

0.0034

0.0020

Source: according to SEWRC data and author’s calculations.
2. Challenges facing the water sector in the country
There are many challenges to the development of the WSS sector in the country. One of
these is demographic change. The decrease in the number of the population in the country, except
for Sofia-city and Sofia district, the increase in the number of the working-age population, the aging
of the labor force, the migration of the population, especially the young people from the villages
and the small towns to the capital and the larger district centers have a negative impact on the
development of the WSS sector [7]4.
3
4

The average values are calculated based on the results of all WSS companies in the region.
See for more details: Demographic and Social Statistics and the Labor Market.
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Table 6. Indicators for efficiency of WSS services in South Central region for the period
2010-2015
Indicator
Level
of
coverage
with
water
supply
services (%)
Quality
of
drinking water by
physical,
chemical
and
radiological
indicators (%)
Quality
of
drinking water by
microbiological
indicators (%)
Discontinuity of
water supply (%)
Loss of water in
water
transmission
system (%)
Level
of
coverage
with
sanitation
services (%)
Waste
water
quality (%)
Efficiency
performance
indicator of water
supply services
(1:10000)
Efficiency
performance
indicator
of
sanitation
services
(1:10000)

Total
WSS Ltd., WSS Ltd.,
5
average Kardzhali Pazardzhic

WSS
WSS
WSS
Ltd.,
Ltd.,
Ltd.,
Plovdiv Smolyan Haskovo

95.0

80.9

100.0

100.0

91.7

98.5

98.1

99.9

97.3

97.8

99.8

73.4

91.1

99.1

99.3

98.9

99.7

97.5

17.9

9.8

18.4

1.6

71.7

0.9

55.1

50.5

61.7

60.8

46.9

50.4

64.2

41.1

52.8

73.2

74.0

64.6

76.2

9.7

83.2

95.0

98.4

70.6

0.0086

0.0133

0.0040

0.0049

0.0122

0.0070

0.0023

0.0016

0.0010

0.0025

0.0029

0.0010

Source: according to SEWRC data and author’s calculations.
The deterioration of the technical state of the infrastructure in the water sector is due to the
use of obsolete and unsuitable for the current conditions plumbing and sewerage facilities, the lack
5

The average values are calculated based on the results of all WSS companies in the region.
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of purification stations and facilities. Renovation of the depreciated plumbing network, construction
of new, modern wastewater treatment plants and other facilities is needed, which will contribute to
the reduction of water transport losses.
The Strategy for Development and Management of Water Supply and Sanitation for the
period 2014-2023 expressly emphasizes that „poor financial viability and lack of efficiency prevent
WSS companies from financing and executing major capital investment programs that are needed
to meet compliance requirements and the required long-term service levels“ [6, p. 24]. The chronic
shortage of financing is due both to the level of development of the country's economy and to
specific problems related to the organization of the water sector. The financial estimates for the
period 2014-2023 show that the water sector in Bulgaria needs investment amounting to BGN 12.2
billion, of which BGN 5.0 billion are for water supply (mining, purification, transmission and
distribution), BGN 4.4 billion – for wastewater discharge and BGN 2.8 billion – for wastewater
treatment. The necessary costs of nearly BGN 7.5 billion must guarantee the provision of
continuous and safe water-supply and sanitation services.
At the lower levels of government and territorial division there are not enough competent
specialists in the country. It is necessary to overcome the disproportions in knowledge, information,
technical expertise and executive capacity between levels of government so that water management
can be achieved more effectively. The institutions dealing with the problems of WSS sector are
extremely numerous and highly fragmented. They implement different policies, have a different
organizational structure and culture. The parties interested in their policies often have a different
profile and express different personal interests. They defend narrow sectoral interests and compete
for financial resources in the sector.
Conclusion
According to the author the systemic shortage of public funds to support the WSS sector, as
well as the limited possibilities for accumulation of own funds by the WSS companies, require a
decision to restructure the sector by attracting private investors. The concession is the most
appropriate form of public-private partnership in the water sector. It offers a comprehensive
solution to the problems in the provision of water services. The concession company is responsible
for the overall operation, maintenance and modernization of the water supply systems. It can invest
in tangible fixed assets and at the same time assume a large part of the accompanying risks. The
approach to consolidation at the regional level (NUTS 3) adopted in the Strategy does not provide a
complete solution to the problems in the sector. It is necessary that the territorial scope of the WSS
operators corresponds to the statistical regions of the country (NUTS 2). It will allow for
significantly greater economies of scale and will enable investment flows to be targeted at places
with long-standing water supply problems.
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Methodology Estimating the Efficiency of the Services in Water Supply and
Sanitation Sector under Concessioning in the Republic of Bulgaria
Todor Raychev
Abstract
The present article submits a methodology for estimation of the service efficiency in Water Supply and
Sanitation Sector under concessioning in Bulgaria as per the statistic regions in country. The methodology represents a
part of entire research in a scientific project, pursuant to Decree No.9 of the Ministry of Education and Science dated
08.08.2013, with No.НПИ-130/2014 on subject: The concession as a factor for the development of the Water supply
and Sanitation sector in the Republic of Bulgaria. The methodology was created as a result of an analysis by the author
of the dynamics of the development of the WSS operators in the country during the period 2003-2015. The main thesis
of the author is that the solution of the long-term problems in the Water supply and Sanitation sector as well as the
improvement of the efficiency of the WSS operators can be achieved by attracting private initiative and private
investments in the water sector.
Keyword: water sector, water and sanitation concession.

Introduction
The development of the Water supply and Sanitation (WSS) sector in Bulgaria during the
period 2003-2015 is carried out by 66 WSS companies in the country [1, p. 4], which are
characterized by different forms of ownership, number of serviced population, type of services
provided, as well as different opportunities and development potential1. They operate in a specific
environment – in a sector with critical infrastructure and their activities are important for the
national security of the country [2, Appendix].
According to Art.1, par. 1 of the Water Supply and Sanitation Services Regulation Act [3],
the operating companies for water supply and sanitation services, accept the status of WSS
operators, performing the following WSS services: purification and supply of water for drinking
and other needs, wastewater treatment and purification. Currently, only one of these WSS operators
is a concessionaire and this is Sofiyska Voda PLC which has 77.1% private participation and 22.9%
participation of Sofia Municipality. The Company exploits and maintains WSS assets – public
municipal property, on the basis of a concession contract concluded with Sofia Municipality and
has a separate territory within the meaning of the Water Act.
The author has done a multiparametric study and analysis of the development of 34 WSS
operators, that make up about 52% of all operators in the country by statistical regions and districts
in terms of their future concession. The following five sets of indicators are analyzed:
- indicators for water resources provided – seized water, water input, total water
consumption, household water consumption, water loss;
- indicators defining the development of the water infrastructure - the state of the water
supply and sewerage networks of a country, the possibilities for reconstruction, replacement,
construction of new pipelines and purifying stations;
- indicators for water services provided – relative share of the population related to the
public water supply and water regime, relative share of the population related to public sanitation
and water treatment plants, used drinking water l/person/day;
- indicators for water quality assessment of Water and Sanitation services – level of
coverage with water supply services, relative share of samples complying with the physical,
chemical and radiological requirements, as well as microbiological indicators, the relative share of
the population affected by interruption of the water supply, the relative share of the water not
1

This Statement is part of a full study of a scientific project under the order of MES Decree No.9 dated
08.08.2013, with No.НПИ-130/2014, on the topic: „The concession as a factor for the development of the Water supply
and Sanitation sector in the Republic of Bulgaria“.
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injected, the number of accidents in the intake and distribution pipes and pumping stations, the level
of cover with sanitation services, the quality of the waste waters, the number of employees
providing water supply and sanitation services;
- financial and economic indicators – the ratio of total operating costs to total operating
income, the ratio of wage costs to operating costs, the ratio of operating costs to the number of staff,
the ratio of operating costs to water input at the water system input, the ratio of operating costs to
invoiced water quantities, the ratio of uncollected revenues to operating income, the ratio of the
number of personnel providing water services to the total number of users, the ratio of the number
of staff providing sewerage services to the total number of users.
Despite of its completeness, the multiparametric, comparative analysis carried out, does not
provide united, aggregated assessment of the activity and the state of the exploited technical
infrastructure by the water and sewerage operators in the territorial scope of the individual statistical
regions of the country.
In order to compile a summary assessment of the activities of WSS operators by statistical
regions and districts, this article propounds a methodology assessing the potential for water
services concessioning offered by them.
1. Concessioning Potential
„Concessioning potential“ should be understood as a multi-layered rating category that is
reflected in the activity of the individual public service operator and encompasses the impact of
both external (including public) and internal (at the micro level) factors.
The concessioning potential in the WSS sector is determined by the combination of the
following two distinctive features:
- existence of factors determining long-term problems in the WSS system and
- low efficiency of the WSS operator's activity.
These features are consequence of the following long-term problems:
- the inability of the public authorities to systematically allocate investment resources
guaranteeing the quality and efficiency of the public service provisions;
- public economic operators providing this public good, are low-performing or
unprofitable, which prevents from sustainable exploitation, maintenance and
development of the system;
- the financial and economic inefficiency of WSS operators is largely determined by the
professional and qualitative qualities and skills of management and control authorities
rather than by political (non-market) factors;
- the system unjustifiably draws un extra or considerable natural resources and/or
generates substantial losses in the very process of providing the public service to the
population;
- lack of system reforms through a complete restructuring and reorganization of the
publicly implemented activity;
- the system allows abuses and illegal business activities at different management and
organizational levels;
- the ineffective functioning of the WSS system creates additional, unreasonable burdens
for taxpayers.
Each of the problems considered is a sufficient condition for the formation of a
concessioning potential.
2. Algorithm for assessment of the concessioning potential of Water Supply and
Sanitation companies in the country
The methodology itself, determining the concessioning potential is based on a single,
aggregated, average assessment of the state of the activity and the technical infrastructure serviced
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by the WSS operators, falling into the territorial scope of the individual statistical area (hereinafter
referred to as the „WSS area“. It is expressed in the following:
1. Choice of method for analysis and evaluation of the heterogeneous financial-economic
and operational indicators – definition of a single, aggregated assessment on the basis of the
determined approach (see Table 1). In theory [4, p. 173] are known cases of application of the
determined approach by WSS companies.
2. Selection of indicators that take into account the efficiency of the business activity and
the state of the technical infrastructure used by the separate WSS or group of operators and their
differentiation in groups. Measurements of efficiency are known [5, pp. 84-104] in the water sector.
3. Determining, in an expert way, the minimum period of investigation in different cases for
the potential use of this methodology.
4. Drawing up a list of indicators to prepare the assessment (for example, the four groups of
indicators proposed by the author).
5. Processing of collected reporting data for WSS operators. Examples [6] for the use of
Euromonitor data for WSS operators and their subsequent analysis are known.
7. The results obtained are described in tables in a summary form by statistical regions,
administrative areas and individual WSS operators.
8. Preparing a summary table of indicators organized by groups (see Table 1).
9. Determination of relative coefficients for each indicator. Their amount should be 1.0000.
10. Developing and adopting of normative or referential references, average values, for each
of the benchmarks set out in absolute terms or with minimum and maximum limit values for
conditional unit 1 (per 1, per 100, per 1000, per 10000, etc.).
11. Scale and assessment levels selection – in our case, based on a 3-step scale with „Under
the average“, „Average“ and „Above average“ qualitative estimates with assigned quantity values
of 2, 4 and 6.
12. The maximum negative aggregated assessment that a WSS area (WSS operator) can
obtain for their activity is 2 and the maximum positive – 6.
13. The relative ratios and scale levels are determined by expert assessment.
14. The average scores obtained are compared with the normative (reference) values. A
mark () indicates what qualitative assessment has been obtained for each of the criteria.
15. The united, aggregated, average assessment for the WSS area is obtained by multiplying
the values corresponding to the qualitative assessments by the relative importance coefficients
corresponding to the intersection points for each of the indicators and the sums produced are
summed up.
16. A comparison is implemented, for example, with the selected „average“ of the received
single, aggregated, average assessment of the state of the activity and the technical infrastructure
served by the WSS operators, falling into the territorial scope of the individual statistical area. In
this case, the „average“ is equal to 4.
If the value of the single, aggregated average assessment for the individual WSS area is less
than the average or reference value, then the provided utilities in the water sector of the given
statistical area fall into the critical zone that determines its concessioning potential.
17. A public list is drawn up of the problem WSS areas (in particular Water supply and
sanitation companies) and a protocol is drawn up and signed by the members of the evaluation
committee.
The proposed algorithm for assessment of the concessioning potential of the activity of
public WSS companies in the country is also applicable for the determination of the efficiency of
the business activity of concessions in force. In this way, the proposed methodology serves in a
more general way – to evaluate the efficiency of concessioning services in the WSS sector.
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3. Assessment of concessioning service performance in the „Water Supply and
Sanitation“ sector.
The results of the applied algorithm for assessment of the concessioning potential
based on the four groups of indicators, are presented in Table 1.
Table 1. Assessment of Concessioning Efficiency in „Water Supply and Sanitation“
Sector

Indicators

І. Water Resources provided
А)
Water
resources
by
statistical areas
1. Fresh water taken from the
WSS sector (million cubic
meters/year)
2. Used water from the WSS
sector
(million
cubic
meters/year)
3. Drinking water used by
households
(million
cubic
meters/year)
4. Supplied water (million cubic
meters/year)
5. Total water consumption
(invoiced and not invoiced)
6. Losses of taken water (%)
7. Losses of supplied water (%)
B)Water Supply and Sanitation
Networks
8. Length of the existing water
supply/sanitation network
9. Length of built-up water
supply/sanitation network
10. Length of the repaired water
supply/sanitation network
ІІ. Provided water services
А) Population related to public
water supply
11. Relative share of the
population related to public
water supply (%)
12. Relative share of the
population related to purifying
stations for drinking water (%)
13. Relative share of the

Index of
relative
importance
of the
indicator

Assessment against the normative or
recommended reference value
Under the
On the
Above the
average
average
average
level
level
level
2
4
6

Product

0,3500
0,2091


0,0014

0,0014



0,0028


0,0004
0,0014

0,0016



0,0028


0,0015
0,1015
0,1015

0,0056




0,0090
0,2030
0,2030

0,1409


0,0009

0,0054

0,0700



0,1400

0,0700



0,1400

0,1500
0,0140


0,0020


0,0060
0,0060
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population related to purifying
stations for wastewater (%)
B) Share of the population
related with water supply
regime
14. The population related to
year-round water supply regime
over 180 days (%)
15. The population related to
seasonable water supply regime
under 180 days (%)
C) Share of the population
related with public sanitation
(%)
16. Population with public
sanitation – total (%)
17. Population with public
sanitation without purifying (%)
18. Population with own waste
water treatment
D) Share of generated waste
water
19. Waste water generated in the
household sector (%)
20. Waste water generated by
households (%)
Е) Share of discharged waste
water
21. From municipal purifying
stations (%)
22. From public sewerage
without purification (%)
ІІІ. Indicators measuring the
quality of WSS services
23. Level of covering with WSS
services – Number of population
using
Water
supply
services/Total
number
of
population in the area serviced
by the operator (%)
24. Quality of drinking water by
physicochemical
and
radiological indicators – number
of samples complying with the
regulatory requirements/Total
number
of
samples
by
physicochemical
and
radiological indicators (%)

90

0,0408


0,0204

0,0204

0,0816



0,0408

0,0905


0,0301
0,0302

0,1204



0,0604


0,0302

0,1812

0,0019
0,0009



0,0036

0,0010



0,0040

0,0028


0,0014
0,0014



0,0084
0,0028

0,1500

0,0010



0,0060

0,0010



0,0060
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25. Quality of drinking water by
microbiological indicators –
number of samples complying
with
the
regulatory
requirements/Total number of
samples by microbiological
indicators (%)
26. Water supply disruption –
Number of population affected
by
disruption
of
water
supply/Number of serviced
population (%)
27. Loss of water in water
supply system (WS) – Non
encashed water/Supplied water
in water system (%)
28. Number of accidents of
incoming water pipelines –
Number of accidents/Length of
incoming water pipelines
29. Number of accidents of
distribution water pipelines –
Number of accidents/Length of
distribution water pipelines
30. Number of accidents of
Building
Plumbing
Deviations/Total number of
ВPD
31. Number of accidents of
Pumping Stations/Total number
of PS.
32. Level of covering with
Sanitation services – Number of
population using Sanitation
services/Total
number
of
population in the area serviced
by the operator
33. Quality of waste water –
Number of samples eligible for
discharging/Total number of
samples for the quality of waste
water.
34. Operational indicators for
efficiency of water supply
services – Number of employees
providing water services/Total
number of Building Plumbing
Deviations
35. Operational indicators for
efficiency of sanitation services



0,0010



0,0200

0,0060

0,0800

0,0100



0,0200

0,0100



0,0200



0,1011

0,0010

0,4044



0,0020

0,0010



0,0040

0,0009



0,0036



0,0010

0,0060

0,0010



0,0020

0,0010



0,0020
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– Number of employees
providing sanitation services/
Total number of Building
Sanitation Deviations
ІV. Financial and Economic
indicators
А) Financial and Economic
indicators for efficiency
36.
Costs
for
the
activity/Incomes
from
the
activity (%)
37. Remuneration costs/Costs
for the activity (%)
38.
Costs
for
the
activity/Number of staff
39.
Costs
for
the
activity/Supplied water at the
entrance of the Water System
40. Costs for the activity
/Invoiced water quantities
41. Not collected incomes/
Incomes from the activity (%)
B) Indicators for effective use
of human resources
42. Number of employees
providing
water
supply
services/Total
number
of
consumers (1:10000)
43. Number of employees
providing sanitation services/
Total number of consumers
(1:10000)
Total

0,3500
0,1968
0,0220




0,0410
0,0010

0,0440



0,1640
0,0020

0,0100



0,0400

0,0021



0,0084



0,2414

0,0766



0,1532

0,0766



0,1532

0,1207
0,1532

1,0000

Single, aggregate, average grade:
2,6326
Resource: composed by the author.

Since the author does not have specific normative or recommended reference, average
values for comparison, the coefficients of relative importance of the indicators, the qualitative
assessments made and the single, aggregate, average score obtained in Table 1 are exemplary and
serve only to illustrate the methodology
For the development of the average normative or recommended values for comparison (in
absolute size or in the corresponding „min-max“ limits per unit conditional measure), it is also
necessary to develop a specific methodology. The average reference values should also comply with
already established standards of analogous indicators in the EU countries and in the best world
practices.
Conclusion
The methodology proposed by the author is a tool for:
- more objective assessment of the activities of the WSS areas or individual operators and
identification of their problems in the provision of water utilities;
- selection and ranking of WSS operators for concessioning on an objective basis;
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- transparent and reasoned explanation of the choice or operation of the concessionaire
before civil society on the basis of factual activity data;
- control of the economic activity of the concessionaire according to clearly defined
parameters;
- encouraging the development of the business of the concessionaire.
The system of evaluation indicators is open for expansion and can be amended by decision
of an expert council at the Ministry of Regional Development of Bulgaria.
The methodology should be used by the Energy and Water Regulatory Commission and the
newly established Regional WSS Associations as a tool for assessing the effectiveness of the
business activity, the condition of the exploited technical infrastructure and the quality of the water
services provided by the WSS operators. On this basis, the public control authorities will take more
reasoned decisions related to the refinement and/or approval of the investment intentions proposed
by the water operators, specific business plans and, in particular, production, repair, investment and
social programs [3, art. 10].
This methodology should contribute to the development of the potential of the
concessionaires in the WSS sector in a positive direction, in accordance with the legal basis for
terminating concessions in case of poor economic results.
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Перспективи в отглеждането на зърнено-бобови култури в България и
съпоставка с други страни в света
Гергана Славова
Perspectives for the Cutting of Legumes in Bulgaria and Comparison with Other
Countries in the World
Gergana Slavova
Abstract
The long term Agricultural Politics of the European Union is geared to supporting certain types of crop
farmers and rural development as a whole. The new scheme of coupled support for protein crops forms part of the
direct payments scheme and consists of additional support for areas covered by protein crops such as beans, lentils,
chickpeas, peas, peanuts, soya, beans, alfalfa, safflower, pheasant , clover, lupine and lotus. In order to obtain support
for these areas, the size of the area with protein crops should be at least 1/4 acre. The budget for protein crops is fixed
each year, and it is divided into all eligible protein crops for the given year. It is important to note that some of the
financed crops are widely used in the European Union and Bulgaria, while others are less known. The purpose of this
article is to determine the extent to which the production of leguminous crops in Bulgaria and their types have been
influenced by the introduction of the new scheme of tied EU protein crop support and to compare our country to other
major countries producing legumes.On the basis of the analysis of the leguminous crops produced before and after the
introduction of the support based on direct payments, a summary of how the operational programs and the direct
payments by the European Union contribute to the real increase of the bean crops in the country and on the basis of
comparison with other countries it is established which leguminous crops are most widely used for production and what
are the possibilities for their future development in Bulgaria.
Keywords: legumes, Agricultural Politics, direct payments, protein crops

Въведение
Зърнено-бобовите култури са основна група от културни видове растения от
семейство бобови. Те се отличават с високо съдържание на протеини и се отглеждат
предимно заради бобовите семена, но част от тях се използват и за фураж за животните.
Основните представители на тази група растения използвани за хранителна суровина са:
фасул, леща, нахут, грах, соя, бакла, фъстъци, а по-малко известните, използвани за фураж за
животните са: еспарзета, фий, детелина, лупина, бурчак, секирче и звездан. Също за фураж в
България и Европейския съюз от бобовите култури се отглежда и люцерната, но тъй като тя е
широко известна и приложима на практика култура не можем да я приравним, към понепопулярните фуражни видове бобови култури. В настоящата статия акцента ще попадне
основно върху зърнено бобовите култури, които през последните две години получават
подпомагане чрез директни плащания от страна на европейския съюз. Това подпомагане е
обвързано пряко с размера на парцела с протеинови култури, които не трябва да е по-малък
от 1 дка и трябва да е засят с конкретни видове бобови култура. Ставката за подпомагане на
площите с протеинови култури се определя за всяка отделна година, като фиксираните по
бюджетната схема се разделят на допустимите за подпомагане декари с протеинови култури
за конкретната година.
Целта на настоящата статия е да се установи до каква степен е повлияно
производството на зърнено- бобови култури и на кои видове от тях в България след
въвеждане на новата схема на обвързано подпомагане на протейновите култури от страна на
ЕС и да се направи съпоставка на страната ни с други основни страни производителки на
бобови култури.
1.
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Преди въвеждане на директното подпомагане за протеиновите култури от страна на
ОСП на ЕС, площите с бобови култури в България са намалели до десет пъти за последните
10 години, според директорът на Добруджански земеделски институт доц. Иван Киряков.
Той се позовава на данни, публикувани в годишните бюлетини на отдел агростатистика към
Министерство на земеделието, храните и горите, като спрямо тях през 2001 г. в България са
отглеждани 107 604 дка с фасул, а през 2011 г.– едва 15 414 дка. По неговите думи преди
директното подпомагане стопаните отглеждат по малко фасул,и предимно за задоволяване на
личните си нужди. Големи полета с грах и бобови култури през тези десет години според
него в страната липсват. Културите бакла и леща почти не се гледат [1] и според него
бобовите култури които консумираме в България са предимно от внос. От 2015 г. стопаните,
които отглеждат протеинови култури - грах, боб, нахут, бакла и леща, получават 2% повече
субсидии за обвързана подкрепа по линия на директните плащания. Поради това се
провокира нашият изследователски интерес да установим, дали това ще промени значително
произвежданите количества бобови култури за зърно в страната, като за целта съставихме
следната таблица:
Таблица 1. Отглеждани зърнено-бобови култури в България за периода
2013-2015 година
Бобови култури
по

Общо бобови 2013
Общо бобови 2014
Общо бобови 2015
Фасул зърно (2013)
Фасул зърно (2014)
Фасул зърно (2015)
Леща (2013)
Леща (2014)
Леща (2015)
Град. грах (2013)
Град. грах (2014)
Град. грах (2015)
Фасул зелен(2013)
Фасул зелен(2014)
Фасул зелен(2015)
Нахут (2013)
Нахут (2014)
Нахут (2015)
Соя (2014)
Соя (2015)

Реколти
рани
площи
(ха)
5 579
2 439
9 221
1 034
880
3 314
1 282
219
1 449
899
457
1 064
340
334
361
2 024
547
2 466
12
37

Производство (тона)
Общо
От
Оранжер
открити
ийно
площи
производ
ство
11 976
11 948
28
6 881
6 868
13
15 439
15 436
3
1 125
1 125
954
954
3 262
3 262
1 302
1 302
220
220
1 860
1 860
3 886
3 886
2 424
2 424
3 400
3 400
2 573
2 545
28
2 630
2 617
13
2 323
2 320
3
3 090
3 090
633
633
3 100
3 100
0,7
0,7
55
55
-

Среден
добив
(кг/ха)

1 088
1 084
984
1 016
1 005
1 284
4 323
5 304
3 195
7 485
7 835
6 427
1 527
1 157
1 257
1450
1 500

Източник: Аграрни доклади на Министерство на земеделието, храните и горите от 2013 до 2016 г.

Реколтираните площи със зърнено-бобови култури през 2013 г. са в размер на 5 579
ха. С най-голям относителен дял от общите площи с тези култури е нахутът (36,3%), следван
от лещата (23%).Общото производство на зърнено-бобови култури през 2013 г. нараства с
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36,4% спрямо 2012 г. до 12 хил. тона. По-значително годишно увеличение се наблюдава при
производството на градински грах-зелен – със 140,3% и нахут – със 71,5%. Свиване на
продукцията се отчита при фасул-зърна и леща, съответно с 30,6% и 24,7%[8].
Производството на соя бележи значителен ръст – от 0,7 хил. тона през 2014 г. до 55 хил. тона
през 2015 г. Повишеният интерес към отглеждането на тази култура се обяснява с новите
правила за подкрепа по линия на директните плащания, като производителите на соя могат
да се възползват от зелени плащания за култура, обогатяваща почвата с азот, както и от
обвързана подкрепа за производство на протеинови култури.
През последните две години субсидиите за протеинови култури дадоха изключителен
стимул за производството на боб, фасул, леща, грах, соя и нахут в резултат на което само за
една година земеделските стопани отчитат рекорден ръст на повишаване на добивите от тези
култури[3]. Данните на отдел „Агростатистика“ към министерството на земеделието,
храните и горите за 2015 година показват, че реколтата от зърнено-бобови култури е
достигнала 21 900 тона, което е 12 пъти повече спрямо 2014 г. [3]. Този изключителен
икономически ръст може да се обясни с това, че тези култури са предпочитани, защото са
отлични предшественици за всички зърнено житни култури [7], както и с девет кратно
увеличените площи, които през миналата година са били 106 хиляди декара. Основното
увеличените е при площите с фуражен грах за зърно – 91 хил. дка, от които са получени 19,1
хил. тона зърно. През 2015 година засетите площи със соя бележат значителен ръст и от 329
ха за реколта спрямо 2014 година и достигат 36 хил. ха. [4]. Най-голямо увеличение на
производството спрямо 2014 година се наблюдава при бобовите култури с цели 278% [5] .
През последните години се наблюдава и тенденция на увеличаване на площите с бобови
култури. През 2016 година те са с 22% повече спрямо предходната. С най-голям относителен
дял от реколтираните сухи бобови култури е нахутът (41%), следва лещата (34%) и зрелият
фасул (21%). Увеличение на производството спрямо 2015 година се наблюдава и при лещата
– с цели 227%, а при нахута – с 96% [6]
Най-значително е увеличението на реколтираните площи със зърнено-бобови култури
(фасул-зърно, леща, грах-зелен, фасул-зелен, нахут и др.) През 2015 г. те са 9 221 ха, близо
четири пъти повече спрямо предходната година. С най-голям относителен дял от площите с
тези култури са фасулът за зърно - 35,9% и нахутът –26,7% (за 2016)[3]. При бобовите
култури през 2015 г. се наблюдава чувствително увеличение на реколтираните площи – от
над два пъти при зеления грах до над шест пъти при лещата.
Общото производство на зърнено-бобови култури през 2015 г. бележи ръст от над два
пъти спрямо 2014 г., до 15,4 тона. При почти всички от наблюдаваните зърнено-бобови
култури се регистрира увеличение, в границите от 40% при зеления грах до над осем пъти
при лещата то е чувствително по-малко. Намаление се наблюдава само при производството
на зелен фасул – с 11,7%, но то се свързва най-вече с пренасочване на производителите към
други бобови култури, за които има обвързано заплащане от страна на европейския съюз и
чийто производство е по-лесно и не толкова трудоемко.
За периода 2011-2015 г. реколтираните площи със зрял боб за зърно са най-големи в
Северна и Югоизточна България. Те се увеличават значително през 2015 г. в Северозападен
район и възлизат на общо стойност от 362 ха. [11] Южен централен район и Югозападен
заемат площи около 350-400 ха през последните три години от изследването. Необходимо е
да отбележим и промените в площите в Северен централен регион, където се наблюдава
увеличение с 200 ха за една година през 2012 г., а след това спадат значително до 22 ха през
2014 г. и 32 ха през 2013 г. [13]. Това може да се види в таблица 2.
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Таблица 1. Площи, производство и средни добиви на фасул на зърна по зони и
райони на страната (2011-2015 г.)
Площи, производство и средни добиви на фасул на зърна по зони и райони на страната
(2011-2015 г.)
Открити реколтирани площи (ха)
Зони, райони/година
2011
2012
2013
2014
2015
Северна и Югоизточна България
397
511
356
220
2613
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападна и Южна България
Югозападен
Южен централен
България

25
27
26
88
288
32
203
87
135
81
109
163
557
1030
678
279
367
378
278
663
300
954
1541
1034
Производство в тонове
Северна и Югоизточна България
393
511
416
Северозападен
31
30
34
Северен централен
98
340
47
Североизточен
205
56
180
Югоизточен
59
85
155
Югозападна и Южна България
618
1112
709
Югозападен
341
369
395
Южен централен
277
743
314
България
1011
1623
1125
Средни добиви от открити площи (кг/ха)
Северна и Югоизточна България
989
999
1169
Северозападен
1230
1115
1308
Северен централен
1114
1179
1469
Североизточен
1009
647
1333
Югоизточен
730
776
951
Югозападна и Южна България
1109
1078
1046
Югозападен
Южен централен
България

1220
997
1059

1005
1119
1052

1045
1047
1088

36
22
114
48
660
408
252
880

362
506
1519
226
701
359
342
3314

306
82
38
135
51
648
410
238
954

2556
445
493
1388
230
706
320
386
3262

1391
2278
1727
1184
1063
982

978
1229
974
914
1018
1007

1005
944
1084

891
1129
984

Източник: МЗХГ, отдел “Агростатистика” – Анкета „Производство на бобови култури и зеленчуци–
реколта’2011,2012,2013,2014,2015”

От средните добиви от открити площи за 2011-2015 г. Най-големи са добивите в
Северозападен, Югоизточен и Южен централен район. Въпреки това, в повечето райони
средните добиви са се свили през 2015 г. спрямо 2014 г. [6] Най-голяма е разликата в
Северна и Югоизточна България от 1391 кг/ха на 978 кг/ха. В Югозападна и Южна България
средните добиви са относително постоянни около 1000 кг/ха[13].
Прави силно впечатление, че производството е най-голямо в Северна и Югоизточна
България или общо 2556 тона за 2015 г. [11], това е логично тъй като климатичните и
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географски условия в тези райони са по-благоприятни и предразполагат отглеждането на
тези протеинови култури. Откроява се Североизточен район с 1388 тона, при него промяната
в обема е най-значителна за изследвания период, тъй като се повишава близо 10 пъти за една
година. Не бива да пропускаме факта, че в този район е разположен Добруджански
земеделски институт, който освен пшенични и слънчогледови сортове, разработва и бобови
култури. Секция “Селекция на бобовите култури” в Добруджанския институт създава
селекция на нови сортове от зрял фасул (от 1978 г.), леща (от 1980 г.), пролетен фуражен
грах (от 1990 г.), нахут (от 1985 г.) и пролетен фий (от 1995 г.). Досега в научното звено към
Селскостопанска академия са създадени и признати общо 19 сорта зрял фасул, 13 сорта
леща, 4 сорта пролетен фуражен грах, два сорта нахут и един сорт пролетен фий. През 2013
година в ИАСАС са дадени за изпитвани три нови сорта зрял фасул.
В Южен централен район най-богат добив има през 2012 г., а през останалите четири
години около 240-380 тона за година. В Югозападен обемите не се изменят в значителни
размери, а остават постоянни средно около 350 за година. Големи повишения в произведения
фасул в рамките на една година има в Северозападен и Северен централен. Зрелият фасул е
отличен предшественик за повечето култури [9]. Земеделските стопани трябва да имат
предвид, че той оставя в полето 5 до 6 кг на дка азот за следващата засявана култура. Затова
аграрните специалисти препоръчват поне 10% от обработваемите площи да се засаждат с
бобови култури [10], което е и основно направление за подпомагане от страна на Европейски
съюз на база директните плащания за отглеждани протеинови култури. Според нас, а и
според директорът на Добруджански земеделски институт в България единствено те
произвеждат качествени зърнено-бобови семена, които се конкурират с вносните хибриди
соч от страна на транснационалните компании внасящи растителни хибриди и семена.
Родното производство на протеинови семена от страна на Добруджански земеделски
институт край Генерал Тошево и Институтът по земеделие и семезнание в"Образцов
чифлик" край Русе, обаче е високо ефективно и доказало се успешно с годините, като
високодобивно и устойчиво на болести и неприятели. Цената на сертифицираните бобови
семена е 5 лв., а за засяване са нужни около 10-15 кг. на дка. Трябва да се подчертае факта, че
зрелият фасул една от най-рентабилните култури в страната, разбира се след зърненожитните, при това тази култура е с висока валутна възвращаемост, в порядъка на 550-600
$/тон. Това прави зрелия фасул важна експортна култура за България с неограничени
пазарни възможности за развитие, особено след като има подпомагане от страна на ЕС за
нейното отглеждане.
2.
Производство на бобови култури по света
Производството на грах, като една от основните алтернативни бобови култури е
застъпено в 87 страни в света.[2] Половината от световното производство на тази култура е
съсредоточено в Канада, Франция, Китай и Русия. Грахът е една от най-старите култури,
познати в света успоредно с просото и лещата. В Европейския съюз площите с грах през
последните години са над 800 хил. ха, като Франция произвежда около 60 % от
Европейското производство на тази култура, следвана от Германия и Англия. Испания и
Дания също увеличават отглежданите площи с грах, но въпреки това дефицита на
протеинови култури в ЕС е над 25 млн. тона. В следващата таблица 3 са представени найголемите страни производителки на грах в света, като безспорен лидер от тях се откроява
Канада, следвана от Китай и Франция. Русия и Индия са също сред страните големи
производителки на грах, като се вижда от фиг. 1
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Фигура 1. Най-големи производители на грах по страни в света в мил.
м. тона за 2015
Най-големият дял от производството на зърнени култури в Русия се пада на грах и
възлиза на 75%. Грахът се отглежда практически във всички селскостопански райони на
Русия. Грахът е предназначен за фураж в повечето западноевропейски страни. Общият обем
на културите, събрани в ЕС-28 през 2014 г., е 1,28 милиона тона, в който Франция е
произвела 526 900 метрични тона. Великобритания произведе 126 000 тона сух грах през
2015 г., следвана от Испания. Русия е най-големият износител в Европа и вторият по
големина износител на сушен грах в света. През 2015 г. страната изнася 570 752 метрични
тона грах на световния пазар, което е с 258 957 тона повече от предходната година. Италия и
Унгария имат 0,2% и 1,3% от световния пазарен дял на износ на грах, но не влизат в първите
десет най-големи страни производителки на тази култура. По отношение на единичната цена
грахът от Унгария и Италия се оценява повече от този на най-големите износителки като
САЩ, Канада, Русия и Франция, тъй като е произведен в биологично чисти райони.
Германия е най-големият вносител на грах в Европа, който има пазарен дял от 1,7% на
световния пазар на вноса на грах, с това можем да обясним и нейните намалени
производствени добиви от грахова продукция през 2015 г. и неблагоприятните климатични
условия в страната също. Белгия притежава пазарен дял от 1,6%, следван от Италия (1,4%) и
Великобритания (0,9%) на световния пазар на вноса на грах. За съпоставка в България
фуражния грах за зърно и зелена маса заема площ около 560 000 дка през последните пет
години, а градинския грах се включва в структурата на бобовите култури с около 14% от
засетите площи ( за 2016 г.), а годишния обем на производство при него възлиза на 5 975 т.
годишно.
Най-големия производител на фасул в света има в района на Азия, Африка и Америка.
В Европа размерът на площите се увеличава за последния петгодишен период с около 10 % и
достига 259 997 ха през 2013 г. По-осезаема разлика се наблюдава за района на Америка,
където площите намаляват с всяка следваща година като от 2009 до 2013 г. свиването е с
около 900 000 ха. За Азия след стабилните увеличения на откритите реколтирани площи през
2010 и 2011 г. следва съкращаване с около 2 000 000 ха. В района на Африка тенденцията е
към увеличаване на площите за засяване на фасул с около 250 000 ха на година. Площите в
Океания се разширяват почти двойно през 2010 и 2011 г., в сравнение с предходните две
години, но през 2013 г. намаляват с около 20 000 ха. Страните с най-големи площи засети с
фасул през последната анализирана стопанска година (2015-2016г.) са Бразилия (2,813,506
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

99

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
ха), Мианмар (2,700,000 ха), Мексико (1,754,843 ха), Танзания (1,151,376 ха) и Кения
(1,083,604 ха). Те могат да се видят на следващата фигура:

Фигура 2. Най-големи страни в света производители на боб за зърно в мил. м. тона за 2015 г.
Следващата бобова култура, която ще разгледаме е известна, като „месо от полето” в
Америка, тъй като е изключително богата на белтъчини. Става въпрос за соята, чийто
световен лидер по производство е Америка. Соята съставя 90% от производството на
маслодайни семена в страната, а спрямо останалия свят в САЩ се произвежда 34% от цялото
световно производство на соя. Освен това 42% дял от световния износ на соята се пада
отново на Северна Америка. Втора в производството на соя се нарежда Бразилия с 30 % дял
от световното производство, следвана от Аржентина с 18% дял за 2015 г. Китай е с 14 % дял
от производството на соя в света, но е важно да отбележим, че страната осъществява 60% от
световния внос на соя [12].Индия е една от най-големите страни производители на соя в
Азия, а Украйна е най - големият европейски производител на соя и то не само за
анализираната година, но за много по-дълъг период от време. На следващата фигура могат да
се проследят десетте най-големи производители на соя в света за 2015 година.

Фигура 3. Най-големи страни в света производители на соя в мил. м. тона за 2015 г.
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За съпоставка с нашата страна и за анализирания период можем да обобщим, че от
култура много малко отглеждана в началото на анализирания период от 0.7м. тона,
продукцията се увеличава на 55 м. тона. Нейното нарастване след въвеждане на обвързаното
подпомагане от страна на европейски съюз е значително, но не достатъчно според нас, което
може да се обясни със страх на вносни генно модифицирани семена от страна на
американски транснационални компании, каквито са Монсанто, Дюпон и Пионер.
Следващата бобова култура която ще разгледаме е нахута. Спрямо другите бобови
култури нахутът е по-малко отглеждан в Европа и в много по-голяма степен в Азия [8].
Спрямо другите бобови култури, той има следните предимства: Много по-малки изисквания
към почвеното плодородие, възможност за рана сеитба и то при ниски температурни
амплитуди. Изключително устойчив е на високи температурни амплитуди през вегетацията,
кратък вегетационен период, едновременно узряване на зърната [9]. Най-големи
производители на нахут, като страни в света са представени със следващата фигура 4. От
фигурата ясно може да се анализира, че Индия е безспорен световен лидер в производството
на тази култура, следвана от Австралия, Турция и Бирма. За съпоставка с нашата страна след
1990 г. площите и производството на нахут, намаляват в значителна степен, като чак през
2012 г. са реколтирани 105.5 хил дк. и са получени 1802 тона нахут със среден добив от 170.8
кг/дка. През последната анализирана година (2015) в страната ни са произведени 3100 тона
от 2466 реколтирани дка, което показва значително увеличен интерес към производството на
тази култура в страната ни.

Фигура 4. Най-големи страни в света производители на нахут в мил. м. тона за 2015 г.
Следващата основна бобова култура, която ще разгледаме е лещата. Тя е едно от найстарите културни растения, отглеждани от дълбока древност в страните на Югозападна Азия
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[7]. Египтяните, евреите, римляните и гърците са познавали много добре тази ценна зърнено
бобова култура. Тя се отглежда и до днес в тези земи, като най-голям производител на леща в
света е Канада, следван от Индия и Турция ( фиг. 5) [12]. В България са разпространени два
подвида леща – едросеменна и дребно семенна. Широко разпространение има дребно
семенната леща, която е с по-добри вкусови качества и по-невзискателна към почвеноклиматичните фактори[10]. В страната ни през последните години се отглежда 1860 тона за
2015 г., което е седем пъти повече от предходната 2014 г.(приблизително 220 тона).

Фигура 5. Най-големи страни в света производители на леща в мил. м.
тона за 2015 г.
Заключение
От осъществения анализ в настоящата статия можем да изведем следните основни
изводи в заключение: Най-голямо е световното производство на соя от всички бобови
култури, като основни нейни производители са САЩ, Бразилия и Аржентина. Следващите
основни бобови култури в света по обем на производство са нахута, с най-голямо
производство в Индия и боба за семена с най-големи производители, отново Индия и
Мианмар. В България всички бобови култури са нараснали, като обем на производство,
спрямо годините предшестващи въвеждането на директните плащания за бобови култури.
Най-голямо производство от бобовите култури се наблюдава при зрелия фасул за семена.
След въвеждане на директните плащания за тези култури се забелязва, че реколтата от
зърнено-бобови култури е достигнала 21 900 тона, което е 12 пъти повече спрямо 2014 г.
Изключително висок е скокът при производството на нахут и соя в страната, което още
веднъж недвусмислено подчертава пряката релация на въведените директните плащания за
тези култури и тяхното производство. Дали тази тенденция ще се задържи, можем да
предвидим за сега трендa на нарастване ще се запази поне през следващите три години.
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Технологичните карти като фактор за оптимизиране производството на
растениевъдна продукция
Радмил Николов
Technological Tables as a Factor in Optimizing the Production of Crop Production
Radmil Nikolov
Abstract
Technological tables are an important organizational and economic document that serves both as a major
source of analytical information and for solving tasks related to the optimization of economic performance in plant
production. This article aims to clarify the nature and importance of the technology tables in the process of planning
and organizing the crop production, and also as a tool for decision-making.
Keywords: technological tables, organization of production, crop production.

Въведение
Научно-техническият прогрес (НТП) представлява усъвършенстване на техниката,
технологииите, производствените методи, развитие на производителните сили на основата на
прилагане на научно-техническите достижения. Така, научно-техническият прогрес се явява
основа за интензификацията на общественото производство, в това число и на повишаване
ефективността на селското стопанство и аграрния сектор като цяло. Последователната
интензификация на производството предполага коренна промяна във всичките му съставни
части- техника, технологии, икономически механизми, работници и тяхната квалификация,
както и психология на самите стопани.
Особености на интензивните технологии
Интензивната технология (от лат. Intension – напрежение, усилие), в
растениевъдството означава прилагането на най-ефективните средства за производство
(интензивни сортове и хибриди, ефективни пестициди, растежни регулатори и торове,
биологични и агротехнически растителнозащитни методи, съвременна техника и др.) и
технологични а процеси използващи добри практики в организацията на труда и
достиженията на НТП. За успешното прилагане на интензивни технологии се изисква високо
ниво на квалификация от земеделците, умения бързо да вземат единственото правилно
решение, от което зависи съдбата на добивите в техните полета. Интензивните технологии
изискват надеждна материално-техническа база и съответстващо и ниво на организация на
производството (висока технологична дисциплина). Разликата между традиционна и
интензивна технология се състои в това, че при интензивните технологии в по-висока степен
се отчитат биологичните особености и потребности на културите, като стремежът е да бъдат
удовлетворени изцяло с помоща на препоръките на научни звена, съвременна техника и
добри практики на всеки етап от производството на продукцията. За пълно осъществяване на
една интензивна технология, е нужна висока култура на земеделие, тази технология ще бъде
ефективна, когато всички организационно-технологични операции се изпълняват
своевременно и висококачествено на основата на технологични карти. Понятието
„технология“ в растениевъдството означава съвкупност от мероприятия и вложения при
отглеждането на селскостопанските култури, започвайки от обработката на почвата и
подготовката на семената до прибирането на реколтата. Технологията за разлика от
агротехниката включва и материално техническите средства и икономически показатели
отразени в технологичните карти.
Технологичните карти – средство за ефективно планиране в аграрното
предприятие
Технологичната карта представлява план за агротехнически и организационно104
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икономически мероприятия по отглеждането на една или група еднородни по технология
култури, с разчет на себестойността на крайната продукция от растениевъдството.
На база технологичните карти могат да се определят редица показатели, имащи
важно значение при последващия анализ на дейността като:
 Преки разходи за труд
 Разходи на финансови средства
 Потребности от работна сила
 Потребности от предмети на труда
 Потребности от торове,семена,препарати
 Потребности от горива и др.
Технологичните карти са първичен документ за планирането и анализа на аграрното
предприятие и служат като основа за разработването и внедряването на конкретни
управленски решения в растениевъдството, в производствено-финансовите и плановете за
бъдещо развитие на предприятието.
Те се съставят от екип специалисти в т.ч. агрономи,инженери по механизацията,
аграрикономисти, счетоводители и се утвърждават от ръководството на предприятието.
В растениевъдството могат да се разработват следните видове технологични карти:
1. Типови (примерни) технологични карти по агроекологични райони, и
микрорайони;
2. Оперативни (съставят се на база наличната техника в стопанството):
 Технологични карти за текущата година – по култури, по участъци и
териториални подразделения на предприятието;
 Технологични карти по коплекс от подготвителни или спомагателни работи;
 Технологични карти по основни видове селскостопански работи.
3. Перспективни:
Съставят се за бъдещ период примерно 3-5 год. В тях се предвижда обновление на
машинно-тракторния парк с очаквани нови модели машини които ще бъдат пуснати в
производство през плановия период. Тези технологични карти са важна част от плановете за
техническо обновление на материалната база, внедряването на комплексна механизация на
всички производствени процеси и внедряването на нови алтернативни технологии. На база
перспективните технологични карти може да се планира потребността от техника, както и да
бъдат залагани планови икономически показатели на един или друг продукт, което прави
внедряването им важен фактор за усъвършенстване на технологията и организацията на
производството в растениевъдството с отражение върху икономическата ефективност на
стопанството.
Технологичните карти се разработват :
 по отделни култури;
 по вид продукция с различно предназначение(многогодишни треви за
сено,зелена маса, силаж);
 по вид продукция с различна технология на производство;
 по вид селскостопанска работа в т.ч. незавършено производство (създаване на
трайни насаждения, мелиоративни дейности и др.).
Технологични карти могат да се съставят за 1, 10, 100 дка или хектара, или за
конкретна планирана площ за дадена земеделска култура.
Съвкупноста от технологични карти за различни възможни нива и варианти на
технологията е първия етап от обосновката на най-оптималния вариант на технологията от
икономическа, организационна и технологична гледна точка.
На база технологични карти се определят различни ограничения и показатели,
използвани при съставяне на компютърни модели за оптимизация на технологичното
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равнище на растениевъдството, като се отчитат голям набор от различни критерии:
 икономически – ограничения на максималната сума на разходите по отглеждане
на културите, ограничение на максимална себестойност на единица продукция,
осигуряване на максимална рентабилност на производството и др.;
 организационно-технологични – осигуряване на необходимата техника, торове и
препарати, работна сила и др.
 агрономически – изпълнение на операциите в подходящи срокове, спазване на
структурата на сеитбооборота и др.
Технологичните карти се разработват в табличен вид, като броя на колоните зависи от
показателите които трябва да бъдат включени при описанието на технологията и
формирането на пряката себестойност на продукцията от земеделски култури, и толкова на
брой редове колкото е необходимо да бъдат описани всички операции по отглеждането на
съответната култура според приетия технологичен вариант (минимална обработка, нулева
обработка, поливни условия и др.) В една подробно разработена технологична карта
обикновено има залегнати три групи показатели:
 агротехнически – технологичните операции, качествени показатели (дълбочина
на обработка, норми за разход на материали: семена; вода; торове и др.), срокове
за извършване на операциите и др.
 технико-експлоатационни – състав и брой на машинните агрегати, часова и
сменна производителност, общ обем работа, и др.
 икономически – разход на труд, норми и разценки, разход на средства за
единица площ, единица продукция , по операции и др.
Добре е формулярът да бъде разработен под формата на електронна таблица, с
обвързани с формули клетки съдържащи цифрова информация, като това би допринесло за
лесно актуализиране на данните при всяка една промяна в цените на ресурси, размер на
площи, промяна в норма за изработка и др.
Етапи в процеса на разработване на технологични карти в разстениевъдството
Разработването
на
технологичната
карта
преминава
през
определена
последователност:
1.
Подготвителен етап – на този етап трябва да бъде осигурена следната
информация:
 да се определят възможните варианти, и равнище на технологията;
 да се обоснове очаквания добив за всеки технологичен вариант;
 да се уточнят нормите за разход на ресурси влагани в производството –
ниво на торене, разход на семена, горива и др.
 да се подготвят данни за наличните ресурси и за тези които трябва да
бъдат набавени;
 да се определи политиката за разпределение на разходите и формиране на
себестойността;
 да се разпредели работата по съставяне на технологичната карта по
специалисти в съответните области (агрономи, инженери, счетоводство).
2.
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Съставяне на технологичната карта – технологичната карта включва в себе си
следните раздели :
I. Уводен;
II. Технологичен;
III. Технически;
IV. Разчетен;
V. Заключителен
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Уводният раздел съдържа следната информация:
 име на предприятието и подразделение за което се разработва картата;
 култура, сорт, хибрид;
 площ на културата;
 предшественик;
 добив на основна , допълнителна и обща продукция;
 посевна норма;
 норми на торене (по видове торове);
 норми за разход на средства за растителна защита.
Очакваният добив може да бъде определен на база средногодишен ръст на добива по
култури, биологичен потенциал на избрания сорт или хибрид и провеждането на всички
агротехнически мероприятия в оптимален срок , по количество и качество на планираните
вложения ( торове и др.). Важно е да се спазват предписанията на производителите на
посевен материал, както и на средствата за растителна защита, като последните трябва да
бъдат задължително сред разрешените за употреба на територията на страната в списъка на
Националната служба за растителна защита.
Технологичният раздел включва агротехнически комплекс от работи за
получаването на готова продукция, с указани агротехнически срокове и качествени
характеристики за изпълнението им (дълбочина на обработка, начин на сеитба и др.)
Записването на технологичните операции се извършва с отчитане на почвените
разновидности и техните особености, сеитбооборота, наличието на техника и работна сила
както и на прогресивна организация на труда. Записването на еднородни операции,
изпълнявани от различни машинно-тракторни агрегати, в различно време или с различна
технология на изпълнение се извършва на отделни редове в технологичната карта, като
различен вид работа. Това се налага поради различната производителност на агрегатите,
както и разликите в относителния им дял в разходите по отглеждането на културата.
Физическият обем работа се установява за всеки вид работа, на база планираната площ,
приетата технология, разхода на материали и се изразява в такава мерна единица, каквато е
установена е нормата за изработка за съответната работа. Обема на работата по обработка на
почвата, торене, пръскане, прибиране на реколтата и др. полеви дейности се определят в
декари или хектари. Обема на товаро-разтоварни работи, подготовка на торове и семена и
работни разтвори се определя в тонове. Обема на транспортните работи се определя в тонкилометри.

Фиг.1 Технологичен раздел на технологичната карта
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Технически раздел – тук се отрязява състава на машинно-тракторния парк , състава
на механизираните и транспортни агрегати приложими при дадения вариант на технологията
за отглеждане на културата, необходимата работна ръка със съответната квалификация, с
отчитане на агротехническите срокове за изпълнение на работите и организацията на
тяхното провеждане. В технологичната карта се записват най-ефективните за провеждането
на дадена работа агрегати. Правилният подбор на трактори и селскостопански машини
позволява високопроизводително изплзване на техниката и понижаване на разходите за
механизираните работи. При определянето на птималния състав на агрегатите е необходимо
да бъдат отчетени следните по-важни моменти:
 наличието на техника по видове и марки в стопанството;
 натоварването на техниката по дни за календарния период;
 производителността на агрегатите;
 разход на гориво и смазочни материали по марки машини.
Съставът и броят на изпълнителите за всеки вид работа се определя, така че да се
осигури безпроблемно функциониране и обслужване на агрегатите. Сложните агрегати, или
работи при които нормата е групова (разсадо-посадъчни машини) изискват участие на
работници с различни професии (трактористи-машинисти и спомагателни работници).

Фиг. 2 Технически раздел на технологичната карта
Разчетен раздел - в този раздел се записват разходите за труд, както и разходите по
видове работи и за културата като цяло в натурални и стойностни измерители. Нормите за
труд могат да бъдат определени на базата на справочници със „типови и зонални норми за
производителност в земеделието“ или да се определят конкретно за даденото стопанство на
базата на наблюдения и др. процедури по нормиране на труда. Заплащането на труда се
определя съобразно приетите форми на заплащане в конкретното предприятие и
националното законодателство. Както трудовите норми така и средствата за заплащане на
труда са диференцирани за механизатори и за спомагателни работници. Разхода на гориво се
определя по видове техника и за конкретна технологична операция, съобразно признатите
разходи по техническа документация на машините, или на база данни от монтирани на
машините системи за навигация и контрол. Сумарните стойности на показателите в
разчетния раздел на технологичната карта служат за основа при калкулирането на плановата
108

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
производствена себестойност на единица продукция в заключителния раздел.

Фиг. 3 Разчетен раздел на технологичната карта
Заключителен раздел – в заключителния раздел на технологичната карта се
определя:
 общата сума на разходите по статии на калкулацията за производство на готова
продукция;
 изчислява се плановата производствена себестойност на единица основна и
допълнителна продукция.

Фиг. 4 Заключителна част на технологичната карта
Заключение
В заключение можем обобщим някои основни предимства носител на които са
оргганизационно-технологичните карти за отглеждане на земеделски култури:
1. Представляват планов документ, който разработен в електронна форма позволява
бързото коригиране на плановите показатели при настъпили промени в
икономическите или екологични фактори касаещи производствения процес.
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2.

3.

4.

Позволяват на мениджъра на земеделското стопанство да следи динамиката на
себестойността на очаквания добив и да взема гъвкави решения спрямо пазарните
условия.
Технологичните карти дават синтезирана информация за необходимостта от
фактори на производството, подпомагайки по този начин оперативното и
стратегическо планиране, както и процесите по снабдяване.
Информацията от технологичните карти може да бъде използвана като данни за
компютърни модели за оптимизация на производството, което би повишило
ефективността на стопанствата.
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Влияние на климатичните промени върху развитието на аграрния сектор адаптация и мерки за смекчаване
Дамян Киречев
Impact of Climate Change on the Development of the Agrarian Sector –
Adaptation and Mitigation Measures
Damyan Kirechev
Abstract
The EU's Common Agricultural Policy (CAP) has a significant potential to mitigate the climate change
consequences and adaptation to the results. Farmers can choose more rational weapons to manage their climate risk.
The objectives of CAP become more and more important with each following programming period. In the current CAP
(2014-2020), climate concerning actions are main priorities of Rural Development Programme. The article discusses
the effects that the Paris Climate Change Agreement (COP21) causes to the agriculture sector and the relevant political
proposal. The article investigates how the CAP is supporting the climate actions and the future policy development in
2020. Necessary action will increase the sector's efforts to minimize the contribution to gas emissions and aid pollution
in the next decades. There is a need for changes in the policy tools and mechanisms for its implementation in terms of:
reducing the soil carbon loss; increasing the share of organic farming; improving farmers' understanding of climate
change; more efficient management of agricultural land; monitoring system optimization, etc.
Keywords: climate change; mitigation; adaptation; agriculture; Common Agricultural Policy (CAP), COP 21.

Въведение
Климатът на Земята постоянно е подложен на периодични промени, които влияят
непрекъснато на живота на планетата. Тези промени са възниквали както в относително
кратки периоди от време, така и за по-дългосрочни периоди на планетарно затопляне и
охлаждане. Терминът „климатични промени“ характеризира колебания или изменения, които
съществуват в климатичната система, настъпили за периоди от време по-дълги от 10 години,
независимо от причината. Според Национални институт по метеорология и хидрология към
Българската академия на науките, измененията на климата представляват „преминаване на
климатичната система в ново равновесно състояние, характеризиращо се с различни от
предходното многогодишни средни стойности на климатичните параметри“ 1. Терминът
„изменение на климата“ се е развил в употреба, след изясняване на факта че промените в
климата са проблем, повлиян от човешката дейност, на който трябва да се обръща все поголямо внимание. След признаването, че човешките дейности имат потенциал да променят
климата и природните явления, терминът „климатични промени“ бе въведен от
Междуправителствената група от експерти по изменение на климата през 1990 година
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), която публикува Първия доклад за
изменение на климата. През есента на 1990 г., въз основа на напредъка в работата по
Световната климатична програма и на изводите в Първия доклад за оценка на промените в
климата, Втората Световна климатична конференция на Световната метеорологична
организация призовава за предприемане на незабавни политически действия за спиране на
бързото увеличаване на парниковите газове в атмосферата. Втората световна климатична
конференция поставя и научните основи на политическо съгласие за преговори по Рамкова
конвенция на ООН за изменението на климата (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC), която е подписана през 1992г. по време на Конференцията на
ООН по околна среда и развитие в Рио де Жанейро.
Климатичните модели и причините за климатичните изменения са изследвани в
продължения на десетилетия. Все по-широк интерес сред обществеността промените в
температурата на въздуха и океаните, концентрацията на атмосферните газове, динамиката
на слънчевата радиация, промените в земеползването, честотата на екстремните
1

Климатични промени (2010), Брошура по редакцията на проф. д-р. ф.н. В. Александров, НИМХ-БАН, с. 5
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метеорологични и климатични явления, увеличаващия се недостиг на вода и др. Според
IPCC (2014)2, промените в климата водят до въздействия върху природните и човешките
системи на всички континенти и в океаните. Доказателства за това се търсят в много аспекти:
промени в географски характеристики на някои видове; повишаване на температурите,
особено в северните райони, където причиняват топене на ледената шапка; повишаване на
нивото на световния океан; увеличаване на честотата на наводненията и сушите, циклоните,
горските пожари; повишава се устойчивостта на инвазивните видове и болести, с потенциал
да оказват влияние върху естествените и продуктивните системи; намаляване на снежната
покривка; намалява наличието на вода при по-екстремни климатични условия и др. Тези
идентифицирани рискове няма как да не се отразят върху земеделието и използването на
земята. За аграрния сектор различно и сериозно въздействие имат промените в
температурата, наличието на вода, увеличаващите се рискове от разпространение на болести
и вредители, рисковете от пожар и др.
Неизменен факт е, че климатичната система се влияе от широк спектър от фактори –
някои от тях са вътрешни за климатичната система и се приписват на естествени причини,
докато други са външни за климатичната система и могат да имат естествен характер (напр.
колебанието в слънчевата радиация) или антропогенен характер (напр. увеличено отделяне
на парникови газове в атмосферата). Тези фактори оказват влияние на климатичната система
на земята по различни начини. Антропогенните причини за изменението на климата са
резултат от увеличаването на емисиите на парникови газове в атмосферата от човешка
дейност, като изгаряне на изкопаеми горива, отстраняване на растителността и окисляване на
почвите3. Но увеличението на парниковите газове в атмосферата има две страни – от една
страна, повишената скорост на емисиите, а от друга намалява улавянето на тези газове от
почвите и растителността. По този начин се променя естествения баланс в климатичната
система, което води до промени в климата. Възстановяването на естествения баланс на
климатичната система предполага развитие на политиката в две посоки – от една страна
внедряване на действия в посока намаляване на емисиите парникови газове, а от друга, чрез
промени в използването на земите и горите да се създадат условия за подобряване на
поглъщаемостта на тези газове от растителността. В този смисъл, политиките на
международните организации и страните са насочени към приемане на пакети мерки за
адаптация към промените в климата. В по тесен смисъл, „адаптацията“ се разглежда като
действия, предприемани за намаляване на уязвимостта спрямо действителните или
очакваните промени в климата. В по-широк смисъл, „адаптацията“ към промените в климата
се разглежда като корекция на естествените или човешките системи в отговор на
действителните или очакваните климатични стимули или техните ефекти, които намаляват
вредата или експлоатират полезните възможности. Според IPCC адаптивността чрез промени
в "процеси, практики или структури" е от решаващо значение като действия за намаляване на
потенциалните неблагоприятни въздействия или засилване на благоприятното въздействие
на изменението на климата. Адаптацията може да се приеме за жизненоважен компонент на
въздействията на изменението на климата и оценка на уязвимостта. Тя може да се разглежда
като ключ за укрепване на местния капацитет за справяне с прогнозираните и неочакваните
климатични условия.
2

IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A:
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea,
T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R.
Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY,
USA, pp. 1-32.
3
По данни на IPCC (2014), антропогенните емисии на парникови газове са най-високите в историята и
атмосферните концентрации на въглероден диоксид (СО2), метан (CH4) и азотен оксид (N2O) са безпрецедентни
за през последните 800 000 години. Нарастването на емисиите на парникови газове е било по-голямо в периода
от 1970 до 2010 г., като най-голямо абсолютно увеличение се наблюдава между 2000 г. и 2010 г., въпреки
нарастващия брой политиките по смекчаване на проблема.
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През 2013 г. Европейската комисия приема Стратегия на ЕС за адаптиране към
изменението на климата4, представяща основните предизвикателства и предложения за
политически насоки за тяхното разрешаване. Стратегията се основава на приети цял пакет от
документи в посока на адаптационни мерки5. В България през 2013 е приет Трети
национален план за действие по изменение на климата 2013-20206. Политиката на България в
областта на изменението на климата се основава на международните ангажименти и
европейското законодателство в тази област. С националния план за действие се очертава
рамката, която си поставя страната в борбата с изменението на климата и се насочват
усилията на страната към действия, водещи до намаляване отрицателното въздействие на
климатичните промени.
Адаптацията към климатичните промени предполага използването на мерки за
смекчаване на промените в климата. В по-тесен смисъл „смекчаването на климатичните
промени“ се разглежда като действия а намаляване на източниците или увеличаване на
поглъщателите на парникови газове. В по-широк смисъл, понятието се разглежда като
антропогенна намеса за намаляване на човешкото влияние върху климатичната система, като
включва стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове начини за подобряване на
поглъщателите на парникови газове. Аграрния сектор може да помогне за смекчаване на
промените в климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове от секторни
дейности (например повишена ефективност), както и чрез увеличаване на абсорбцията на
въглерод в почвите и биомасата, и увеличаване на приноса на сектора за производство на
енергия от възобновяеми източници и др. Общата селскостопанска политика (ОСП) на
Европейския съюз (ЕС) е мощен инструмент смекчаване на климатичните промени и
адаптацията към сектора към тях.
Земеделието има специално място сред останалите сектори с голям потенциал за
смекчаване на климатичните промени както чрез намаляване на емисиите, така и чрез
поемането им от земята при ефективно управление. Освен това, секторът е основен за
препитание на милиарди хора по света и е критичен за устойчивото развитие в много страни
и региони. Той е източник на храна и продоволствия за населението. Земята от своя страна
осигурява множество екосистемни услуги. Съществуват силни доказателства и висока степен
на съгласие7, че смекчаването на промените в климата е много важно за човешкото
благосъстояние, следователно, възможностите на сектора и политиките регулиращи
практиките в него, трябва да бъдат оценявани и изучавани, доколкото това е възможно.
Целта на настоящата статия е насочена към проучване на последиците от
промените на климата върху аграрния сектор и изясняване на ключови политически мерки и
предложения за смекчаване на влиянието на тези промени върху адаптацията на сектора.
Постигането на тази цел предполага:
 изясняване на промените в климата и влиянието върху аграрния сектор;
 проучване ролята на аграрната политика за смекчаване и адаптация на
земеделието;
 извеждане на предложения за развитие на политиката на ЕС и България и сектора
след 2020, като се спазват международните договорености във връзка с климатичните
промени.
4

An EU Strategy on adaptation to climate change, COM (2013) 216 Final
SWD(2013) 131-139 Final
6
Трети национален план за действие по изменение на климата, 2013-2020 г. Министерство на околната среда и
водите, София, 2012
7
Smith P., M. Bustamante, H. Ahammad, H. Clark, H. Dong, E. A. Elsiddig, H. Haberl, R. Harper, J. House, M. Jafari,
O. Masera,C. Mbow, N. H. Ravindranath, C. W. Rice, C. Robledo Abad, A. Romanovskaya, F. Sperling, and F.
Tubiello, 2014: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate
Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S.
Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)].
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA., p. 816
5
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1. Промени в климата и влияние върху аграрния сектор
Влиянието на промените на климата върху аграрния сектор е предмет на обширни
проучвания, които се фокусират най-вече върху уязвимостта на сектора8. Преобладава
мнението, че степента на уязвимост на селскостопанския сектор зависи от широк кръг
фактори на местната околна среда и начини за управление. Основни характеристики в тази
посока са промените в местните биологични условия (почва, видове култури), степента на
знания и осъзнаване на очакванията от промените в климата от фермерите, вида и целите на
режима на управление, преобладаващ в земеделието, степента на подкрепа от страна на
правителството, способността на заинтересованите страни да предприемат необходимите
действия за справяне с проблеми и др. Повишаващата се несигурност от климатичните
въздействия е допълнителен проблем и създава рискове, които земеделските стопанства
трябва да осъзнаят.
През следващите десетилетия аграрния сектор ще бъде повлиян от изменението на
климата както на световно равнище, така и в ЕС. Въпреки че селското стопанство на ЕС се
основава на развити технологии, способността му да произвежда хранителни продукти и да
допринася за развитието на екосистемните услуги за европейското общество зависи пряко от
климатичните условия. Европейските земеделски стопани ще бъдат изправени пред
необходимостта да очертаят своите стратегии за производство, управление на стопанството и
инвестиции в условията на нарастваща несигурност. Според Европейската комисия 9
климатичните промени са един от множеството фактори, които влияят върху облика на
европейското селско стопанство и селски райони.
Аграрния сектор на Европейския съюз е както засегнат от климатичните промени,
така и оказва положително и отрицателно въздействие върху тези промени.
В дългосрочен план, климатичните промени ще оказват голямо влияние върху
биофизичните процеси, на които са основани земеделските системи, което ще доведе както
до отрицателни, така и до положителни последици в различните региони на ЕС.
Увеличението на концентрацията на CO2 в атмосферата, по-високите температури,
промените в режима на годишните и сезонните валежи и в честотата на екстремните
метеорологични събития ще влияят все по-силно на обема, качеството и постоянството в
производството на храни и на естествената среда, в която се упражнява селското стопанство.
Климатичните колебания ще се отразят върху наличието на водни ресурси, върху
вредителите, болестите и почвите, което ще промени значително условията за земеделско
производство и животновъдство. В някои крайни случаи деградирането на
селскостопанските екосистеми би могло да означава запустяване, което да доведе до
цялостна загуба на производствения капацитет на въпросната земя.
В краткосрочен план честотата и интензитетът на екстремните метеорологични
събития и сезонните колебания в режима на валежите са факторите, които вероятно ще
предизвикат най-тежки последици за селското стопанство. Очакваните климатични условия
през следващите години ще варират широко в зависимост от географските региони. В някои
райони въздействията ще бъдат едновременно отрицателни и положителни с неизвестен
нетен резултат, тъй като поведението на културите спрямо климатичните колебания все още
не е добре проучено. Цялостното чисто отражение върху селскостопанските дейности ще се
различава както в рамките на ЕС, така и между различните видове стопанства в един и същи
регион.
По отношение на въздействието на селското стопанство върху климата,
селскостопанските дейности в ЕС имат едновременно въздействие чрез емисиите на
парникови газове (пряко и косвено) и чрез отстраняването им от атмосферата (улавяне на
8

Kurukulasuriya, P. S. Rosenthal (2003). Climate Change and Agriculture. A Review of Impacts and Adaptation.
World Bank. Washington D.C.
9
Адаптиране спрямо изменението на климата: предизвикателство за европейското селско стопанство и селски
райони. Работен документ на службите на Комисията придружаващ Бялата книга „Адаптиране спрямо
изменението на климата: към европейска рамка за действия“, COM(2009) 147 Final
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въглерод). Чрез провеждане на разумна политика и ефективно управление, аграрният сектор
може да има значителен принос да намалява въздействието си като източник на емисии на
парникови газове и да увеличава ролята, която играе в премахването на емисиите на тези
газове чрез задържане на въглерода. В допълнение, ефективното земеползване може да даде
важен принос към усилията за смекчаване на последиците върху климата в други сектори
(например възобновяеми енергийни доставки), които също ще трябва да се адаптират към
въздействията от изменението на климата.
Проучване на уязвимостта на секторите на българската икономика показва, че
отглеждането на земеделските култури, тяхната производителност и качество, са пряко
зависими от климатичните фактори10. Счита се, че изменението на климата вече оказва
въздействие върху селското стопанство и е сочено като един от факторите, които водят до
намаляване на добивите от зърнени култури в някои части на Европа, въпреки непрекъснатия
растеж на технологиите по отглеждането им. Очаква се променливостта в добивите от
земеделските култури да нарасне вследствие зачестяване на екстремни климатични събития
и разпространението на болести и вредители, като ефектите от изменението на климата
върху селското стопанство в бъдеще могат да бъдат различни в отделните части на Европа.
Селското стопанство е сред най-уязвимите сектори на последиците от изменението на
климата, тъй като промените в температурата и валежите, по-честите екстремни
метеорологични явления, както и нарастването на въглероден диоксид (CO 2) в атмосферата
имат предимно негативни ефекти върху производителността. В същото време, нарастването
на населението в света поставя сериозни предизвикателства пред осигуряването на храна,
което изисква повишаване на производителността.
За оценка на въздействието на климатичните промени върху селското стопанство се
предлагат следните по-важни индикатори11:
 Продължителност на вегетационния период на земеделските култури.
Индикаторът продължителност на вегетационния период показва броя на дните с
температура на въздуха над определени биологични минимуми, които са различни за
отделните видове. Най-често, в агрометеорологичната и агрономическата литература за
оценка на вегетационния период се използват показатели като температурни суми. Очаква се
затоплянето на климата да доведе до по-ранно начало на вегетация през пролетта и по–дълга
вегетация през есента. Топлолюбивите видове ще изпитат по-благоприятен, температурен и
светлинен режим, което би повишило продуктивността им. Ще се създадат условия за
внедряване на сортове и хибриди, изискващи по-дълъг вегетационен период, както и на
втори култури. Нарастването на продължителността на вегетационния период ще създаде
условия за увеличение на топлинния потенциал и би довело до разширяване на север и в повисоките места на подходящи условия за отглеждане на нови видове. Но продължителният
вегетационен период ще повлияе в по-голяма степен на разпространение на вредители, което
ще увеличи риска за културните растения. Данните от фенологичните наблюдения12 показват
изпреварване в развитието със 7-15 дни в различните климатични райони, което
недвусмислено свидетелства за затопляне на климата през последните 30 години в сравнение
с предишни периоди на оценка. Според резултатите от климатични модели13 при отделните
емисионни сценарии продължителността на вегетационния период при температури над 5˚С
ще нарастне през периода 2013-2020 г. средно с 10-20 дни, в средата на века с 30-40, а в края
на века с над 40 дни.
 Дати на настъпване на отделни фенологични фази (агрофенология). Този
индикатор проследява промените във времето на жизнения цикъл на земеделските култури
10

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени –
специална част (2014), Министерство на околната среда и водите.
11
Пак там, с. 7
12
Климатични промени, Брошура по редакцията на проф. д-р. ф.н. В. Александров, НИМХ-БАН, 2010, с. 16
13
Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени –
специална част (2014), Министерство на околната среда и водите, с. 9
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или преминаването на отделните фенологични фази или стадии от развитието на растенията
и е важен показател за регионалното изменение на климата. С прогнозираното затопляне на
климата, може да се очаква намаляване на дните между цъфтежа и узряването, което може да
се отрази върху добивите, особено при зърнените култури. При овощните и трайните
насаждения се забелязват подобни промени, но те най-често са повлияни от прилаганите
технологии за отглеждане. Това предполага пренастройване на прилаганите технологии по
отношение на времето за извършване на отделните агротехнологични мероприятия, за да се
отговори на променящите се климатични условия.
 Добив от културите. Индикаторът отчита потенциалните промени в добива на
реколтата, причинени от промени в температурата, валежите и концентрацията на
атмосферния въглероден диоксид. Особено внимание се обръща на възможностите за оценка
на добиви при недостиг на влага. Промените в добивите в следствие на промените в климата
в рамките на един регион зависи и от комбинацията с другите фактори – екологични,
икономически, технологични, управленски. В условията на засушаване, измененията на
климата могат да доведат до намаляване на реколтата и промени в добивите в райони с ниска
надморска височина. Негативното влияние може да се усили и от зачестилите природни
бедствия (суша, горещина, наводнения), особено за пролетните култури, които имат нужда
от влага в периода на формиране и узряване на зърното
 Изискване към напояване. Оценяват се нуждите от вода за поддържане на
максимални добиви, като по този начин се сравняват влагообезпечеността и
водопотреблението, както и нуждите от адаптиране към наличната почвена влага.
Напояването е най-важния фактор за преодоляване на въздействието на засушаването върху
земеделските култури и гарантирането на производителността през различните в климатично
отношение години. Водата е от съществено значение за растежа на растенията и има връзка
между производството на биомаса и транспирацията на растенията. От една страна
увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата ще доведе до повисока ефективност на използване на водата чрез намаляване на транспирацията на
растенията и повишаване темповете на фотосинтезата, но от друга, по-високите температури
и по-ниската относителна влажност ще повишат нуждите от вода за евапотранспирацията в
селскостопанските насаждения. В резултат от изменението на климата ефектът върху
водопотреблението ще е резултат от комбинацията от промени в температурата на въздуха и
концентрацията на CO214. Нуждите от вода за земеделието ще се конкурира с нуждата от
вода за градовете и индустриите. Ето защо, най-вероятно намаляването на валежите в
бъдеще ще се отразява и ще въздейства върху развитието на културите в посока на
намаляване на добивите и влошаване на качеството на продукцията поради недостиг на влага
в почвата през вегетационния период. По данни на НИМХ-БАН15, от началото на XX-ти век
насам валежите над Северна Европа са се увеличили с 10 до 40%, докато валежите в някои
региони от Южна Европа са намалели с около 20%. Въпреки че след средата на 1990-те
години годишните валежи показват тенденция към повишение в повечето райони на
страната, съществува тенденция за увеличаване на недостига на вода в почвата в резултат на
повишения разход на вода, която се изпарява от повърхността на почвата и посредством
транспирацията на растителността.
В резултат на изменението на климата съществува риск от разпространението и
увеличаването на популациите и числеността на редица селскостопански плевели, болести и
вредители. Промяната в температурата, влагата и концентрацията на атмосферни газове
могат да стимулират растежа и възможността за генериране на растения, гъби и насекоми,
промяна на взаимодействието между вредители, техните естествени врагове и
гостоприемници. Разпространението на вредители и болести, може да доведе до увеличение
на количеството на пестициди, които да попаднат в храните и да причинят фатални
последици за хората.
14
15

Пак там, с. 15-16
Климатични промени, Брошура по редакцията на проф. д-р. ф.н. В. Александров, НИМХ-БАН, 2010, с. 13-16
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Последиците от изменението на климата върху тези фактори, трябва да се оценяват
индиректно чрез използване на агрометеорологични показатели и чрез статистически
анализи между климатичните променливи и добива от селскостопански култури. Според
Olesen et al., (2011), предположенията за изменението на климата и адаптацията в селското
стопанство се основават главно върху математичното моделиране, при което често
съществуват редица неопределености, свързани главно с емисионните сценарии за
изменение на климата, намаляването на мащаба и оценката на въздействие16.
По-сухите климатични условия и покачващите се температури ще се отразят върху
отглеждането на селскостопански животни по различни начини, включително чрез
последствия върху здравословното състояние и благополучието на животните. Изменението
на климата има комплексно влияние върху сектора на селскостопанските животни поради
голямото разнообразие на производствените системи в ЕС. Затоплянето и екстремните
метеорологични събития, например периоди на големи горещини, ще въздействат пряко
върху здравословното състояние на животните (стрес), техния растеж и продуктивност,
както и върху тяхното възпроизвеждане. Ще има и непреки последици посредством промени
в продуктивността на пасищата и фуражните култури (фуражни и пасищни ресурси), както и
в разпространяването на болести по животните. Вероятно е екстензивните пасищни системи
да пострадат тежко от неблагоприятните въздействия, тъй като са пряко зависими от
климатичните условия за предоставяне на храна и заслон.
Селските райони също са подложени на много различни въздействия от климатичните
колебания, които се простират отвъд въздействията, засягащи пряко селското стопанство.
Сред тях са повишеният риск от наводнения, както и рискът от щети върху
инфраструктурата, причинени от други екстремни климатични събития. Нарастващото
съперничество за водни ресурси за задоволяване на различните видове нужди засяга също
селското население и селските икономики. Горските екосистеми и горското стопанство са
важни в много селски райони. Климатичните промени ще повишат риска от смущения,
причинени от бури, пожари и нашествия на вредители и болести, които ще засегнат растежа
и продуктивността на горите. Това ще се отрази върху икономическата рентабилност на
горското стопанство, особено в традиционно горещите райони, както и върху способността
на горите да предоставят екологични услуги, в това число да изпълняват своята функция за
поглъщане на въглерода. Тенденцията към намаляване на снежната покривка в планинските
райони ще има отрицателни последици за зимния туризъм и за икономиките на селските
райони, зависещи от доходите от туризма. Това може да се случи и в райони, застрашени от
недостиг на вода, докато по-топлият климат може да създаде нови възможности за туризъм в
други селски райони.
С евентуалните промени в селската среда вследствие на изменението на климата
аграрният сектор ще трябва да се адаптира и най-вероятно да се промени. Необходимите
отговори могат да бъдат свързани с промяна на растителните видове и животинските породи,
изграждане на устойчивост в производствените системи, осигуряване на достатъчно
планиране при извънредни ситуации, ранно предупреждение при бедствия, развитие на
застраховането и др. Земеделските производители вероятно ще се нуждаят от някаква форма
на подкрепа при разработването на подходи за приспособяване, които могат да включват
подобрения в предсказуемостта и надеждността на световната система за търговия,
подобряване на достъпа до кредити, управление на финансовия риск и застраховането и др.
Естеството на въздействията на климата върху земеделските стопани означава, че ще трябва
да се предприемат мерки за адаптиране на местно и регионално равнище.
2. Подходът на ЕС към смекчаване на изменението на климата и адаптиране към
него

Емисиите парникови газове от аграрния сектор възникват до голяма степен от

16

Olesen, J. E. et al. (2011) Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European
Journal of Agronomy 34(2), 96–112.
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парникови газове, различни от СО2 – азотен окис (N2O) и метан (СН4), като приноса на СО2 е
сравнително малък. По данни на IPCC (2014) селското стопанство допринася за около 10% от
общия принос на парникови газове извън ЕС, като тази стойност не по-казва значителните
разлики между държавите членки. Най-голям дял от невъглеродните емисии газове има
азотния оксид – 58% (предимно от прилагане на торове, от пасищата и от разлагане в
почвите), а 42% се пада на метанът (от животновъдството и производството на ориз).
Емисионния принос на газове от селското стопанство възниква от три източника – от чревна
ферментация, управление на земеделските почви и управление на оборския тор. Това
предполага внедряването на управленски дейности, насочени към ограничаване на емисиите
парникови газове. В динамика се наблюдава намаление на емисиите на невъглеродни газове
от 1990 г. насам с повече от 21%, което се дължи основно на намаляване на броя на
животните в ЕС, увеличаване на производителността, както и чрез въвеждане на подобрени
практики за управление на земята, но темповете на намаление на тези емисии през
последните години намаляват. В същото време, приносът на аграрния сектор на различните
страни е различен – най-голям дял в емисиите имат Ирландия, Франция, Германия и
Великобритания, а най-малък – Малта.
Съществуват много начини за намаляване на отпечатъка на ЕС на емисии парникови
газове чрез подобряване на селскостопанските практики, оптимизиране на потенциала за
изолиране на въглерода в почвите и биомасата, използване на енергия и др. През последните
десетилетия са се развили значително възможностите за смекчаване на измененията на
климата чрез използването на земеделската земя, внедряване на практики позволяващи
съхраняване на въглерода в почвите и развитието на инфраструктурата за възобновяема
енергия, но практика нито един от тези начини няма да е достатъчен сам по себе си да
осигури нетен баланс на емисиите. McArthur (2016)17 извежда три направления за смекчаване
на климатични промени, в следствие селскостопанска дейност:
 Разглеждане на аграрния сектор като източник на емисии на парникови газове.
Практически стъпки за намаляване на емисиите могат да включват по-добро управление на
пасищата, възстановяване на деградирали земи (чрез затревяване, внедряване на практики
насочени към намаляване на броя на обработките на почвите, опазване на водите), подобрено
управление на обработваемата земя (чрез рационални сеитбообращения, използване на
покривни култури, намаляване на изгарянията на остатъци, подобрено приложение на торове
и по-добро управление на водата и хранителните вещества за ориза). Емисиите на метан в
животновъдството могат да бъдат намалявани чрез корекции в храненето, подобрено
управление на оборската тор, дори чрез усъвършенстване на развъдната дейност.
Намаляването на загубите на храна след прибиране на реколтата е от жизнено важно
значение за намаляване на обема на храната, която трябва да бъде произведена.
 Трансформиране на селскостопански дейности. Улавянето и задържането на
въглерод в почвите и чрез растежа на биомаса има значителен потенциал за намаляване на
емисиите парникови газове от аграрния сектор. Това може да се постигне чрез дейности като
преобразуване на обработваема земя в постоянни пасища или чрез постоянно залесяване.
Използването на земеделската земя за биоенергийни суровини и инсталации също може да
има важна роля в тази посока.
 Повишаване на приноса на аграрния сектор за генериране на възобновяема
енергия. Производството на енергия от възобновяеми източни в земеделските райони е
възможност за намаляване на потреблението на изкопаеми горива. Селските райони могат да
се възползват от възможността да предоставят място за изграждане на инфраструктура за
възобновяема енергия. Възможности за това са подобрено използване на биомасата за
отопление, оползотворяване на селскостопанските остатъци от растениевъдството,
изграждането на сонарна, вятърна или хидроенергийна инфраструктура, подобряване на
земеползването, подобряване на управлението на оборския тор за производство на
17

McArthur J.W. (2016), Agriculture in the COP21 Agenda
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биоенергия и др.
Действията за смекчаване на климатичните промени в аграрния сектор и земеделските
земи изискват висока степен на балансираност с останалите политики насочени към
устойчивостта. Това предполага необходимостта от внедряването на нови технологии и
управленски практики, които да имат по-голяма поддържаща роля.
Промяната в климата е трансграничен въпрос с дисбаланс в приноса и въздействието
на изменението на климата между страните и регионите. Признаването на изменението на
климата като проблем за обществото на планетата се простира от десетилетия от първата
идентификация на връзките между промяната в парниковите газове и повишаването на
температурата на Земята. В последните четири десетилетия, дейностите по управление на
промените в климата се ръководят от по-голямо международно сътрудничество и създаване
на специализирани органи за наблюдение и управление.
Първото забележително постижение на международната общност в областта на
климата беше протоколът от
Първото забележително постижение в развитието на действията в областта на климата
беше Протоколът от Монреал за борба с веществата разрушаващи озоновия слой. През
ноември 1988 Световната метеорологична организация (WMO) и Програмата на ООН за
околна среда (UNEP) създадоха Междуправителствения комитет по изменение на климата
(IPCC) и по-малко от 10 години по-късно се постигна историческото постижение с
приемането на Протокола от Киото – първият световен договор за намаляване на емисиите
на парникови газове. От края на 90-те години насам се наблюдава постепенно увеличаване на
политиките и подкрепа на действията, насочени към справяне с изменението на климата – за
да се достигне до приемането на климатичната и енергийна рамка на ЕС до 2030 г. през 2014
г. и Споразумението от Париж за изменение на климата през 2015 г.
Приемането на "Парижкото споразумение" (UNFCCC COP21, 2015) представлява
ориентир в постигането на международния ангажимент за справяне с изменението на
климата. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 Ноември 2016 г., тридесет дни след
датата, на която най-малко 55 страни по Конвенцията отчитат най-малко 55% от общите
емисии на парникови газове в световен мащаб. ЕС ратифицира споразумението през
октомври 2016 г. Амбицията на споразумението е да се поддържа "повишаването на средната
глобална температура под 2°C спрямо прединдустриалните нива и да се стремят да
ограничат увеличението на температурата до 1,5°C спрямо равнищата отпреди
индустриализацията, [...] "и да осигури" мост между днешните политики и неутралност на
климата преди края на века"18. Целите на споразумението трябва да бъдат изпълнени чрез
подход "отдолу нагоре", чрез предвидените национално определени вноски. Индикаторите за
определяне на нивото на емисиите на парникови газове определят нивото на намаленията на
емисиите на парникови газове, които всяка страна се ангажира да достави, за да постигне
глобалната цел. Парижкото споразумение укрепва вече поетите от ЕС ангажименти за
намаляване на емисиите парникови газове с 40% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. и с 80%
до 2050 г.
Политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката създава допълнителни
изисквания към Парижкото споразумение, като определя национално намаляване на
емисиите от конкретни сектори (селско стопанство, горско стопанства, управление на земи).
Дългосрочните цели на Парижкото споразумение предполагат, че ще са необходими
дългосрочни усилия в секторите селско стопанство, горско стопанство и земеползването в
световен мащаб. Приоритетът за действие по отношение на климата в сектора на селското
стопанство е силно свързан с неговия дял в дадена държава или регион. Поради това
селското стопанство се характеризира с висок приоритет. Макар основните насоки за
намаляване на емисиите газове от ЕС да са насочени към енергетиката, промишлеността,
транспорта и жилищния сектор, усилията насочени към селското стопанство ще стават все
18
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по-важни във времето. Възприет е подхода до 2050 година емисиите на парникови газове от
аграрния сектор да са неутрални, което ще постави сектора в устойчива траектория за
развитие.
Действията на ЕС по отношение на адаптирането към промените в климата се
съдържат в Стратегията на ЕС за адаптиране към климатичните промени 19 и са включват три
основни цели:
 Насърчаване на действията на държавите-членки за развитие на стратегии за
адаптация;
 Насърчаване на по-информиран процес на вземане на решения, като се
преодолеят пропуските в знанието.
 Насърчаване на адаптирането в ключови уязвими сектори чрез интегриране на
адаптационни действия в секторните политики
Стратегията за адаптиране не определя задължителни цели или изисквания за
държавите към процеса на адаптиране, а се съсредоточава върху подпомагане на инициативи
от страна на държавите и постигане на съгласуваност. Финансирането на адаптацията е
ключов елемент, като финансовият ангажимент е определен поне 20% от бюджета на ЕС да
се насочват за дейности за смекчаване изменението на климата и адаптиране чрзе
многогодишната финансова рамка. С особено значение за ОСП на ЕС е дейностите насочени
към смекчаване влиянието на климата да са поне 30% от финансирането.
В рамките на глобалната и европейската рамка за действие, по отношение на климата,
държавите-членки на ЕС възприеха различни подходи за смекчаване и адаптация,
отразяващи структурата на селскостопанските и горските системи и дела на емисиите на
селското стопанство в общите емисии. По отношение на селското стопанство, процесът на
адаптация доведе до реформиране на ОСП, в частта на стълб 1 и стълб 2. Съществува
разбиране, че прилагането на адаптационни мерки в областта на селското стопанство,
горското стопанство и земеползването изискват сериозна подкрепа. Статусът на адаптацията
показва, че всички страни членки прилагат адаптационни действия в земеделието20.
3. Влияние на ОСП в посока адаптация на аграрния сектор и смекчаване на
промените в климата
Общата селскостопанска политика е ключов инструмент за осигуряване на финансови
средства за подкрепа прехода на аграрния сектор към по-устойчиво бъдеще с ниски
въглеродни емисии. ОСП има значителен потенциал за смекчаване на климатичните промени
и адаптирането на сектора към променящия се климат. Земеделските стопани могат да
изберат как да управляват своята земя, земеделски култури и селскостопански животни, как
да използват материалите (енергия, торове, вода). ОСП е единственият източник на
финансиране от ЕС, който предлага стимули за екологично залесяване и създаване на
агролесовъдни системи на земеделска земя.
В периода 2000-2007 г. климатичните промени не бяха заявен приоритет в ОСП, но
част от използваните инструменти имаха известен ефект за смекчаване на промените в
климата. Такава мярка е кръстосаното съответствие въведена 2003 г., изискващи всички
стопанства получаващи директни плащания и плащания за площ да отговарят на изисквания
за управление на земите и стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).
Въведените от 2005 г. стандарти са насочени към опазване на почвите от ерозия, поддържане
на органичната материя, запазване на структурата и др., като по този начин се увеличава
способността на почвата да поглъща въглерод. В рамките на кръстосаното съответствие се
въведоха правила за защита на постоянните пасища, което влияе на загубите на въглерод в
почвата. По стълб 2 се въведоха мерки насочени към агроекологията и горското стопанство.
Агроекологичните мерки бяха предназначени за: насърчаване използването на земеделската
19
20

An EU Strategy on adaptation to climate change, COM (2013) 216 Final
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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земя по начини, съвместими със опазването и подобряването на околната среда и ландшафта;
по-рационално управление на пасищни системи; опазване на земи с висока природна
стойност; поддържане на ландшафта и историческите особености на земеделската земя;
използване на екологично планиране в земеделските практики; подобряване на хуманното
отношение към животните. Въпреки че агроекологичните и горските мерки не бяха насочени
директно към климата, те безспорно са имали положителен ефект върху запазването на
въглеродните запаси в селскостопанските почви и ландшафта. През този период се обърна
повече внимание на потенциала на енергийните култури да допринесат за изменението на
климата, макар по-късно да се оказа, че приносът им не е бил толкова ефективен за
заместване на въглеродния диоксид.
След 2007 г. климатът става формален приоритет за ОСП. Политиката за развитие на
селските райони е съгласувана с кохезионната политика и политиката по околна среда. В Ос 2
на Програмата за развитие на селските райони (подобряване на околната среда и селските
райони) за първи път се подчертава, че средствата трябва да допринесат за биологично
разнообразие, опазване на ценни селскостопански и горски системи и изменение на климата.
Действията насочени към опазване на климата са насочени към устойчивото използване на
земеделска и горска земя, в т.ч.: плащания за природни неблагоприятни условия в
планинските райони; плащания по Натура 2000; агроекологични плащания; за хуманно
отношение към животните; непродуктивни инвестиции; залесяване на земеделска земя и др.
Държавите бяха задължени 25% от бюджетите си да заделят по тази ос.
В рамките на прегледа на ОСП през 2009 г. ЕС реши по-категорично „да адаптира
своите политики в светлината на съображенията, свързани с изменението на климата“ 21, за да
отговори на ангажиментите поети с Протокола от Киото. Отпуснат беше допълнителен
бюджет от 3 млрд. евро насочени към справяне с приоритетите в областта на изменението на
климата. През 2009 ОСП се коригира и в посока преустановяване на подпомагането на
енергийни култури и преустановяване на задължителното залесяване на обработваема земя.
С реформирането на ОСП през 2013 г. климатът стана основна хоризонтална цел – „да
спомогне за опазването на околната среда, чрез внедряването на селскостопански практики
благоприятни за климата и околната среда“ (Регламент (ЕС) № 1307/2013). Тази цел обхваща
и двата стълба на ОСП. Екологизирането на ОСП има за цел да гарантира, че работата на
всички земеделски стопани в ЕС, които получават подпомагане на доходите, влияе
благоприятно на околната среда и климата като част от тяхната селскостопанска дейност.
В рамките на Стълб 1, директните плащания трябва да осигуряват по-добри
екологични резултати, поради което съществува задължителен „зелен“ елемент. С новите
правила, 30% от директните плащания са подчинени на три задължения:
 изискване за диверсификация;
 опазване на постоянно затревени площи
 най-малко 5% от земята да е екологично насочени площи.
Екологично насочените площи и опазването на постоянно затревените площи са с найголям потенциал за смекчаване на промените в климата.
В рамките на този програмен период се запазват изискванията за кръстосаното
съответствие. Всички стопани, които получават плащани по Стълб 1 и плащания на базата на
площ по Стълб 2 трябва да отговарят на изискванията за кръстосано съответствие в цялото
земеделско стопанство. Системата е изградена въз основа на:
 законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) - определят от
законодателството на Европейския съюз в следните области: обществено здраве, здраве на
животните и на растенията, околна среда, хуманно отношение към животните;
 условията за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) – прилага се при:
опазване на почвата; поддържане на естествените местообитания; опазване на водите;
В рамките на Стълб 2, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
21

преамбюл 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета
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(ЕЗФРСР) насърчава устойчивото развитие на аграрния сектор в ЕС по начин, който допълва
другите инструменти. ЕЗФРСР определя шест приоритета на ниво ЕС, от които всяка ПРСР
трябва да включва най-малко четири, както и на всеобхватните цели на иновациите, околната
среда и смекчаване на климатичните промени и адаптиране. Приоритет 5 е този, който е
изрично насочен към климата, чрез насърчаване на ефективността на ресурсите и
преминаване към икономика с ниски въглеродни емисии и икономика устойчива на
изменението на климата, чрез: увеличаване ефективността от използването на водите;
увеличаване ефективността от използването на енергия; увеличаване на доставката и
използването на възобновяеми енергийни източници; намаляване на азотния окис и емисиите
от метан и насърчаване на запазването на въглерода; насърчаване на съхранението на
въглерода и улавянето му от селското и горското стопанство.
Регламентът на ЕЗФРСР предлага общо 19 мерки и множество подмерки, които
държавите-членки могат да избират да прилагат чрез своите ПРСР. Всички държави обаче са
задължени да прилагат мерки насочени към смекчаване на влиянието на климата, като наймалко 30% от приноса на ЕЗФРСР за всяка ПРСР трябва да бъде насочен към мерки в тази
насока. Мерките за ПРСР, за които се счита, че имат най-голям потенциал за смекчаване и
адаптиране към изменението на климата са:
 Мярка 10. Агроекология и климат. Насочва към селскостопански практики с
положителен принос за околната среда. Основните цели на мярката са: запазване и
поддържане на затревени площи с висока природна стойност и свързваните с тях видове;
опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на
благоприятния статус на местата от Натура 2000; опазване на застрашените от изчезване
редки породи и традиционни сортове растения; предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им; повишаване на почвеното плодородие. Мярката ще
допринесе основно за постигането на целите на приоритетна област 4 свързани с намаляване
на парниковите газове произтичащи от земеделска дейност и насърчаване на опазването и
съхранение на въглерод в селското и горското стопанство.
 Мярка 11. Биологично земеделие. Насочена към подпомагане на биологично
растениевъдство, пчеларство и животновъдство. Насърчаването на биологичното
растениевъдство, пчеларство и животновъдство ще доведе до намаляване на използването на
минерални торове, пестициди, намаляване на замърсяването на почвите и водите и като цяло
до земеделие, съобразено с добрите екологични практики. Въвеждането на екстензивни
земеделски практики ще намали нитрификацията и отока на биогени в естествените и
полуестествени екосистеми особено тревните съобщества и водните местообитания, с
кумулиращ се положителен ефект върху флората и фауната и като цяло върху естествените и
полу-естествени екосистеми. Това ще допринесе и за поддържане на видове и местообитания
– целеви за зоните, в благоприятно природозащитно състояние. Очаква се мярката да има
положителен ефект и принос към устойчивото развитие на селските райони, като допринася
за околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата и подкрепата на
малки и средни ферми, повечето от които са семейни.
Допълнителна роля в приноса за смекчаване и адаптация могат да имат Мярка 8 –
Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите и
Мярка 4 - Инвестиции в материални активи; както и мерките за сближаване и изграждане на
капацитет, в т.ч. Мярка 16 – Сътрудничество; Мярка 12 – Плащания за площи включени по
Натура 2000 и рамковата директива на водите; Мярка 1 – Трансфер на знания и
осведомяване; Мярка 2 – Консултантски услуги, слуги по управление на стопанство и услуги
по заместване в стопанство.
4. Перспективи за развитие на аграрния сектор на ЕС и България след 2020 в
светлината на поетите международни споразумения свързани с климата
В светлината на споразумението от Париж за измененията на климата от 2016
селското стопанство ще играе голяма роля в приноса към дейности за смекчаване на
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последиците от изменението на климата и постигането на нулеви емисии от всички сектори
след 2050 г. Но постигането на тази цел трябва да бъде хармонизирана с продоволствената и
енергийната политика на ЕС. Управлението на земите ще играе все по-голяма роля в
намаляване на емисиите парникови газове в атмосферата и повишаване на поглъщателната
им способност. Но за да се отговори на съвременните предизвикателства са необходими
промени в два аспекта – текущо преосмисляне на мерките и инструментите за въздействие и
предприемане на специфични мерки и въздействия от отделните страни, в зависимост от
техния екологичен отпечатък. Понастоящем не съществуват ясни цели за намаляване на
емисиите парникови газове или за улавянето на въглерод от аграрния сектор на равнище ЕС.
Необходимо е да се подобри информираността на обществото за поетите ангажименти
свързани с екологизацията на политиката и да се създадат механизми за отчитане приноса на
различните селскостопански практики за смекчаването на промените в климата.
В средносрочна перспектива Парижкото споразумение утвърждава ангажимента на
ЕС за намаляване с поне 40% до 2030 г, на емисиите газове. Това предполага да се обърне
по-голямо влияние на ролята на аграрния сектор за постигането на тази цел. Необходими са
големи усилия за това, аграрния сектор да се справи с поемането на нови емисии въглерод от
другите сектори, но и трябва да компенсира собствените си емисии парникови газове. Това
предполага въпроса доколко аграрния сектор може да изпълнява тази роля.
Политиката за смекчаване на влиянието на промените в климата предполага
поддържането на баланс с производството на храни. Поддържането на продоволствена
сигурност не е сериозен проблем за страните от ЕС, но може да се прояви в страни, в които
икономиката се основава на аграрно развитие. За някои държава ангажиментите за
смекчаване на климатичните промени може да доведе до натиск в посока намаляване на
производството на храни, което да окаже сериозен социален натиск на глобално ниво. Това
предполага необходимостта от ясно планиране на техническите, икономическите,
социалните и политическите ефекти от въвеждането на проактивни действия в посока на
климата. В същото време, предизвикателствата за селското стопанство, поставени от
климатичните промени (повишаващите се температури, нарастването на природни бедствия
и др.) изискват нови технологични и управленски решения, както и стимули за адаптация на
сектора.
Дискусиите за това как да се развива ОСП вече са започнали и ще продължават. ОСП
поема 39% от бюджета на ЕС, което нараства изискванията към сектора за изпълнението на
поставените цели, в т.ч. и по отношение на климата. Съществуват обективни предпоставки за
реформиране в посока опростяване и модернизиране на технологичната поддръжка за
сектора в посока прилагането на ефективни мерки и решения за съхраняване на въглерод в
селските райони, насърчаване на производството на енергия от възобновяеми енергиийни
източници и използване на биоматериали.
Според експерти на Европейския институт политика в областта на околната среда
(IEEP)22 съществуват два начина за подобряване на ОСП в областта на климата. На първо
място, могат да се направят промени в разработването на инструментите и мерките на ОСП в
рамките на европейските регламенти. На второ място, държавите-членки могат да
предприемат действия за подобряване на начина, по който мерките се прилагат на тяхна
територия, включително по отношение на съдържанието на мерките, начина на финансиране,
вида на подкрепата и др., за да насърчат тяхното усвояване. Това може да включва
предоставяне на съвети, споделяне на знания и обучения във връзка с правилните начини за
смекчаване на климатичните промени и ползите от това за стопанствата и обществото като
цяло. Промените в ОСП трябва да се извършват успоредно с развитието на действия в посока
изграждане на капацитет, осигуряване на знания и данни, промени в нормативната материя и
22
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внедряване на мерки за намаляване на отпадъците, производството на биоенергия и
влиянията върху потреблението на храни.
Развитието на ОСП в посока промените в климата и адаптирането на аграрния сектор
към тях може да включва няколко приоритета:
 Да се гарантира защитата на почвите с богат въглероден запас, като се
предотвратяват загуби на въглерод, чрез поддържане на земеползването в тях – затревяване,
опазване от обработки, залесяване. Това може да се осъществи чрез кръстосаното спазване и
чрез промени в директните плащания. То ще бъде от полза не само за климатичните промени,
но и за опазване на биологичното разнообразие и качеството на водите.
 Да се сведе до минимум загубите на органично вещество във всички почви. Това
може да се постигне чрез засилване на изискванията по спазването на Добрите земеделски и
екологични практики и чрез подкрепата по Стълб 1. Трябва да се гарантира, че се предлагат и
поемат действия за насърчаване на поемането на въглерод от почвите.
 Да се насърчи по-ефективното управление на хранителните вещества в
земеделските земи, което освен че ще се отрази на климата, ще подобри качеството на водата
и въздуха. Това може да се осъществи чрез стимулиране на консервационни практики при
обработката на почвата, рационализиране на системата на торене, управление на оборската
тор. Подкрепата на тези действия може да бъде чрез кръстосаното съответствие и от Стълб 1.
 Да се разширява системата от знания за последиците от изменението на климата,
чрез предоставяне на обучения и консултации за земеделските стопанства. Предоставянето
на знания и обмена на иновации свързани със смекчаване на влиянието на климата може да
играе важна роля за разширяване на осведомеността и разбирането на променящата се ОСП в
регионите на ЕС, което косвено да подобри ефекта от прилагането й.
 Да се гарантира, че усилията за смекчаване на промените в климата съществуват и
се познават от земеделските стопанства. Това изисква въвеждането на рамка за мониторинг и
оценка на въздействието на мерките и инструментите върху климата и система за оценка на
реалните резултати от провежданата политика.
 Да се постигне по-висока гъвкавост в инструментите на ОСП за постигане на
чиста природа. От гледна точка на климата е необходима бърза промяна в ориентацията на
ОСП, така че тя да стане наистина неутрална по своята същност, като не се основава на
минали тенденции и исторически равнища, а на реалните цели и нужди на страните-членки.
Развитието на ОСП трябва да продължи в посока адаптация на аграрни сектор към
променящия се климат. На него се разчита в голяма степен да поеме част от въглеродните
емисии, като по този начин се подобрят екологичните показатели на сектора. Но планирането
на действия в отговор на изменението на климата трябва да е в съчетание с поддържане на
издръжливостта и конкурентоспособността на селското стопанство за ЕС, така че то да
продължи да играе ролята си на производител на висококачествени храни и екологични и
ландшафтни услуги, както и да продължи да подпомага устойчивото развитие на селските
райони на ЕС. Изменението на климата поставя допълнителен акцент върху
предизвикателството, свързано с продоволственото обезпечаване.
Заключение
Аграрния сектор може да помогне значително за смекчаване на климатичните
промени и намаляване на емисиите парникови газове, чрез подобряване на ефективността в
сектора, усвояване на въглерод в почвите, подобрено използване на биомасата, осигуряване
на условия за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Адаптирането
на сектора на тези промени е критичен момент, защото колебанията в температурите,
засушаването, увеличаването на катастрофичните рискове, повишаване на зависимостта от
вредители влошават условията за производство на растителна и животинските рискове. Това
подчертава необходимостта от въвеждането на нови селскостопански системи, които са
устойчиви и приспособими към променящите се климатични условия. Променящите се
условия предопределят още по-високи изисквания към Общата селскостопанска политика на
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ЕС. Споразумението в Париж за климатичните промени е важен ориентир в международните
ангажименти за справяне с изменението на климата и е амбициозен план за усилията на
човечеството за справяне с климатичните промени. За постигането на климатичните цели,
ролята и значението на аграрния сектор още повече нараства.
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Финансова подкрепа на екологично насочените площи и
влиянието им върху биоразнообразието в България
Дамян Киречев
Радмил Николов
Financial Support of Ecological Focus Areas and their Potential Impact
on Biodiversity in Bulgaria
Damyan Kirechev
Radmil Nikolov
Abstract
Ecological focus areas are one of the greening measures for CAP under which farm payments under Pillar 1
are made. The funds aim to conserve and improve biodiversity, when farms are choosing the support elements. The
objectives of the study are to review the literature on the impact of biodiversity on agricultural land and the resources
used. The benefits for farms are derived from the application of environmental practices and their impact on
biodiversity. The potential ecological impact for the environment is also analyzed.
Keywords: Greening CAP; “Green” payment; Ecological focus areas; Biodiversity; Agriculture and
environment.

Въведение
Редица ценни местообитания и биологичното разнообразие, разчитат на земеделските
производствени системи. Съхраняването на биологичното разнообразие не се отчита от
пазарите на земеделска продукция и поради това не се отразява в цените, които земеделските
стопани получават за продукция си. Опазването и съхраняването на биоразнообразието в
земеделските земи зависи от подходящите управленски практики, но тези практики, водени
натиска на конкуренцията, претърпяха промени, с нарастваща специализация и
интензификация на производството в някои земеделски райони. Това създава натиск върху
биологичното разнообразие, оказва неблагоприятно въздействие върху почвите, водите и
климата, но също така излага на риск потенциала за производство в селскостопанския сектор
в дългосрочен план.
Характерът на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз за
периода 2014-2020 беше въвеждането на нови политически инструменти по стълб 1 –
„зелени плащания“. От държавите членски се изисква да отделят 30 % от бюджетите си по
екологични мерки насочени към диверсификация на културите; опазване и поддържане на
постоянно затревени площи и поддържане на екологично насочените площи (ЕНП). На
земеделските стопани се осигуряват допълнителни възнаграждения, за да прилагат практики
насочени към, благоприятстващи биологичното разнообразие.
Главната цел на настоящото изследване в изясняване на влиянието на Екологично
насочените площи като елемент на зелените изисквания по първи стълб на ОСП и влиянието
на финансовата подкрепа върху биологичното разнообразие. Постигането на тази цел
предполага:
 проучване на характера на ЕНП като елемент на зелените изисквания на ОСП;
 изясняване на възможностите за подпомагане на стопаните и финансовата помощ,
която се предоставя от бюджета на Съюза;
 изясняване на влиянието на ЕНП върху биоразнообразието.
Биологичното разнообразие е термин, с който се обединяват всички живи форми на
земята. Според Рамковата конвенцията за биологично разнообразие биологичното
разнообразие (приета на конференцията на ООН в Рио де Жанейро, 1992) е променливостта
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между живите организми от всички източници, включително разнообразието в рамките на
видовете (генетично разнообразие), между видовете (видово разнообразие) и екосистемите
(екосистемно разнообразие). Рамковата конвенция за биологичното разнообразие излага
десет основни принципа за опазване на биологичното разнообразие:
1. Всяка форма на Живота е уникална и изисква уважение от страна на
Човечеството;
2. Опазването на биоразнообразието е една инвестиция, водеща до значителни ползи
в местен, национален и световен план.
3. Цената и ползите от опазването на биоразнообразието трябва да се поделят поравномерно, както между различните нации, така и между хората от една нация.
4. Като част от по-общото усилие да се постигне устойчиво развитие, опазването на
биоразнообразието изисква фундаментални промени в световните модели и практики на
икономическото развитие.
5. Увеличаването на финансирането за опазване на биоразнообразието няма да
доведе до забавяне на загубата на биоразнообразие само по себе си. Нужни са политически и
институционални промени за създаването на условия, при които увеличеното финансиране
ще бъде ефективно.
6. Приоритетите за опазването на биоразнообразието се различават, когато се
оценяват от местна, национална и световна гледна точка.
7. Опазването на биоразнообразието може да е устойчиво, само ако обществената
информираност и загриженост се повишат значително, и ако е налице достоверна
информация, въз основата на която да се прави политически избор.
8. Действията по опазване на биоразнообразието трябва да се планират и изпълняват
в мащаб, определен от екологичните и социални критерии. Дейностите трябва да се
фокусират както в местата, където хората живеят и работят, така и в защитените диви
територии.
9. Културното разнообразие е силно свързано с биоразнообразието.
10. Увеличеното обществено участие, уважаването на основните човешки права,
подобряването на обществения достъп до образование и информация, както и повишената
отговорност на институциите са жизнено важни елементи от опазването на
биоразнообразието.
Оцеляването на човека като биологичен вид е немислимо без оцеляването на
биоразнообразието. Ето защо от изключителна важност е неговото опазване, съхраняване,
поддържане и защита. Най-голямата опасност за биоразнообразието е неговата загуба. В
локален план, интензивният характер на земеделието, заедно с глобалните екологични
заплахи за света, на много места е сериозна заплаха за биоразнообразието. Проучване на
Европейската общност относно „Икономиката на екосистемите и биоразнообразието”1 стига
до заключението, че при нормален сценарий на развитие, наблюдаваното в момента
намаляване на биоразнообразието и свързаните с него загуби на услуги, предлагани от
екосистемите, ще продължат и дори ще се засилят. Очаква се загубата на природни площи до
2050 г. да достигне 11% от съществуващите през 2000 г. площи. Почти 40% от земята, която
в момента се стопанисва с помощта на селскостопански практики с по-слабо въздействие,
може да бъде превърната в земя, стопанисвана с помощта на интензивни селскостопански
практики. Това намаляване на биоразнообразието и на екосистемите е заплаха за
функционирането на планетата, икономиката и обществото. Ето защо, това проучване
акцентира на биологичното разнообразие в екосистемите на обработваемата земеделска земя,
а не единствено върху генетичното разнообразие (при него видовете имат различни нива на
опазване). Видовете с висок приоритет в екосистемите на обработваемите земи са: диви
1
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растения, осигуряващи храна за безгръбначни; растения осигуряващи храна за безгръбначни
птици, бозайници или други животни; почвени организми; безгръбначни – естествени
врагове на вредители; пеперуди и молци свързани с обработваемата земя; опрашващи
насекоми; птици в земеделските земи и др. Запазването на разнообразието и
местообитанията на видовете в обработваемите земи ще поддържа продуктивността на тези
земи.
1. Зеленият елемент на Общата селскостопанска политика
Още от 80-те години на предния век екологичните цели стават все по широко
застъпени в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. С въвеждане на
изисквания за опазване на околната среда при получаване на директни плащания по Първи
стълб (кръстосано спазване ) и използването на доброволни агроекологични мерки по Втори
стълб се цели да се постигане по-добра интеграция на екологичните цели в ОСП. С
реформата от 2013 г. на Общата селскостопанска политика (ОСП) беше въведена схема за
директно плащане за екологизиране. Целта беше чрез плащания за благоприятни за околната
среда и климата практики допълнително да се подобри устойчивото управление на
природните ресурси, свързани със селското стопанство. Според членове 43—47 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013, целите на политиката са: да осигури приемлив стандарт на живот на
фермерите; да осигури качествени храни за потребителите на разумни цени; да запази
европейското наследство в селските райони; да спомогне за опазването на околната среда,
чрез внедряването на селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда.
Екологизирането на ОСП има за цел да гарантира, че работата на всички земеделски
стопани в ЕС, които получават подпомагане на доходите, влияе благоприятно на околната
среда и климата като част от тяхната селскостопанска дейност. Целта е тези практики е да
бъдат опростени, общи, недоговорни и на годишна основа. Земеделските стопани получават
възнаграждение за осъществяването на практики, благоприятстващи биологичното
разнообразие, които не означават задължително промени във всяко стопанство.
Според Регламента за директни плащания, основните изисквания към плащанията при
прилагане на селскостопанските практики насочени към климата и опазването на околната
среда са насочени в три направления:
1. Диверсификация на културите – включва изискване за отглеждане на няколко
различни култури в стопанството с цел избягване на монокултурно производство, като при
стопанства с обработваема земя между 10 и 30 ха: най-малко 2 различни култури (основната
не превишава 75 %), а при стопанства с обработваема земя повече от 30 ха: най-малко 3
различни култури (основната не заема повече от 75 %, а основната и втората култура не
превишават 95 %).
2. Поддържане на постоянно затревени площи – в екологично чувствителни
постоянно затревени площи (ПЗП) в зоните по Натура 2000 и забрана за разораване на тези
площи от земеделските стопани
3. Поддържане на екологично насочени площи - когато обработваемата земя на
земеделското стопанство включва повече от 15 хектара, земеделският стопанин прави
необходимото с оглед на това, считано от 1 януари 2015 г., площ, представляваща най-малко
5 % от обработваемата земя на земеделското стопанство, която земеделският стопанин е
декларирал да представлява приоритетна екологична площ.
Прилагането на политиката за ЕНП предполага определени задължения, породени от
член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 „по-специално, за да се опазва и подобрява
биологичното разнообразие в стопанствата“. Заедно с другите задължения за екологизиране,
поддържането на ЕНП е част от прилаганата ОСП и други политики на ЕС, насочени към
устойчивото управление на природните ресурси, включително биологичното разнообразие.
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За да спазят изискването за ЕНП, земеделските стопани с над 15 хектара обработваема земя
трябва да гарантират, че поне 5 % от нея е „екологично насочена площ“, посветена на
екологично полезни елементи, избрани сред набор „видове ЕНП“, съставен от техните
национални органи от общ за ЕС списък. Този списък на ЕС обхваща широк кръг
характеристики или площи, пряко насочени към биологичното разнообразие. Държавите
членки имат няколко възможности за адаптиране на видовете ЕНП: например, при избора на
своя национален списък те могат да надграждат върху практиките, които вече се прилагат от
земеделските стопани и/или да допълват изискванията за някои ЕНП, за да се гарантира или
подобри ефективността им. При определени условия те могат също така да дадат на своите
земеделски стопани няколко алтернативни ЕНП въз основа на „еквивалентност“.
2. Характер на Екологично насочените площи и прилагане на подпомагането за
тях
Екологично насочените площи се разглеждат като територия от земеделското
стопанство, в която се провеждат земеделски практики които са в полза на климата и
околната среда. По смисъла на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на
схемите за директни плащания2:

Екологично насочените площи (ЕНП) са земя, оставена под угар, тераси,
особености на ландшафта, буферни ивици, ивици допустими площи по краищата на гори,
площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или
зелена покривка и площи с азотфиксиращи култури.

Екологично насочените площи се намират в рамките на земеделските парцели с
обработваеми земи, с изключение на площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация.
Екологично насочените площи обхващат следните елементи и култури:
1. Угар – земя, на която поне една година няма земеделско производство.
2. Тераси – почвозащитни формирования с минимална височина 0,5 м върху
наклонени земеделски площи.
3. Особености на ландшафта – могат да бъдат следните:
 живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с ширина до 10м;
 изолирани дървета с минимална ширина на короната от 4м;
 редица от дървета с минимална ширина на короната от 4м и разстояние между
короните до 5м;
 група дървета с допиращи се корони и площ до 0.3 ха;
 синори (полски граници) с ширина между 1 и 20м, върху които не се извършва
земеделско производство;
 езерца, с изключение на резервоари от бетон и пластмаса, с площ до 0.1 ха, които
включват в размера си разположената по протежението на водата ивица крайбрежна
растителност с ширина до 10м;
 канали (с изключение на тези с бетонни стени) и открити водни течения за целите
на напояването или отводняването с ширина до 6м.
4. Буферни ивици – площи с ширина включително на крайбрежната растителност от
1 м. до 10 м, разположени на или непосредствено до обработваеми земи около водни течения,
така че дългата им страна е успоредна на водния поток или водоема, върху които не се
извършва земеделско производство, но може да се извършва паша или коситба, и буферната
ивица е различима от съседната земеделска площ.
2

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври
2015г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.69
от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г.
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5. Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори – площи
с ширина от 1 до 10м, върху които не се извършва земеделско производство, но може да се
извършва паша или коситба, и ивицата допустима площ е различима от съседната земеделска
площ.
6. Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация – площи засадени с
бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране. Дървесните
култури са многогодишни и техните корени или дънери остават в почвата след прибиране на
реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки. Върху площите с дървесни
култури с кратък цикъл на ротация не е разрешена употребата на минерални торове.
Продукти за растителна защита може да се употребяват върху площи с дървесни култури с
кратък цикъл на ротация по отношение на върби и тополи до двегодишна възраст.
Дървесните култури с кратък цикъл на ротация, допустими като ЕНП са: тополи, върби,
черна елша, сребролистна липа, полски бряст, леска, източен чинар и черница.
7. Площи с междинни култури или зелена покривка – това са площи, засети със смес
от следните култури: грах и ръж; грах и тритикале; грах и ечемик; грах и пшеница; фий и
ръж; фий и тритикале; фий и ечемик; фий и пшеница; или са площи, подсети с трева в
основната култура. Засяването или подсяването трябва да се извършва в периода от 1 до 30
септември в годината на кандидатстване. Не са площи с междинни култури или зелена
покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за
паша. Междинни култури са смески от бобови култури и зимно-житни култури със слята
повърхност, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на
предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура.
8. Площи с азотфиксиращи култури – това са площите, засети със следните култури,
които могат да бъдат разположени на цялата територия на страната: нахут, детелина, бакла,
леща, лупина, грах, фий, еспарзета, звездан, соя, бурчак, фъстъци, люцерна (алфалфа), боб
(обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак), боб (апсержов боб,
вигна).
Изискването за 5% екологично насочени площи в стопанството може да се изпълни с
един от горепосочените елементи/култури или чрез комбиниране на горепосочените
елементи/култури.
Прилагането на подпомагането за ЕНП започва от 01 януари 2015 г. При прилагането
на политиката за ЕНП се спазват следните обстоятелства:
 Въз основа на декларираните данни за кампанията от 2014 г. 80,5% от
кандидатите по СЕПП са освободени от изискванията за ЕНП.
 ЕНП са изискване за обработваеми земи. ЕНП трябва да бъдат разположени върху
обработваемите земи или непосредствено до тях (допиращи се).
 Земите да са на разположение на заявителя (правно основание) и да има
задължения по отношение на ЕНП.
 ЕНП могат да бъдат част от допустимата площ по СЕПП (канавки до 2 м) или да
бъдат извън допустимата площ, но да служат за изпълнение на зелените изисквания (редица
дървета или полска горичка).
 Стопаните могат да се комбинират повече от един вид ЕНП.
Когато тези практики вече се прилагат, задължението за ЕНП гарантира тяхното
поддържане на фона на конкурентния натиск, на който са подложени стопаните. Ако такива
не съществуват, те трябва да бъдат въведени. разнообразие. ЕНП се изчисляват с използване
на тегловни коефициенти, които отразяват всяка характеристика на ЕНП и нейното значение
за биологичното разнообразие. Тегловните коефициенти са в интервала от 0,3 (напр. за
междинни култури) и 0,7 (за културите, които обогатяват почвата с азот) до 2 (живи плетове).
С изключение на залесените площи и площите с междинни култури или зелено
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покритие, всички изброени по-горе ЕНП трябва да бъдат в рамките на земеделските парцели
с обработваеми земи. Единствено за елементите на ландшафта и буферните ивици се допуска
да бъдат прилежащи на парцела, т.е. непосредствено да се допират до него.
Изброените изисквания не се прилагат за стопанства:
 където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на
треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, която е засята с
бобови култури, или съчетава тези употреби, при условие че обработваемата площ, която не
се използва по посочените начини, не надхвърля 30 хектара;
 където повече от 75 % от земеделската площ, отговаряща на условията за
подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на
треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от
годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези
употреби, при условие че обработваемата площ, която не се използва по посочените начини,
не надхвърля 30 хектара.
Съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, чл. 46 (5 и 6) поддържането на ЕНП може да
бъде на две нива: регионално и колективно.
Държавата може да поддържа до 50% от ЕНП на регионално ниво с цел формиране на
съседни ЕНП. В случай, че реши да се възползва от тази възможност държавата трябва да
определи районите и задълженията за участващите земеделски стопани или групи земеделски
стопани. Първоначално се обособяват региони, които се състоят от единни и хомогенни по
отношението на видовете почви и надморската височина географски райони със сходни
селскостопански и екологични условия. В рамките на определените региони след това се
определят районите, в които трябва да бъдат постигнати до 50% от ЕНП. По отношение на
определените райони държавата трябва да предвиди специални задължения за участващите
земеделски стопани или групи стопани, с които се осигуряват непрекъснати структури от съседни
ЕНП съставени от живи плетове, редици от дървета, групи дървета или полски горички и
традиционни каменни стени. Задълженията включват изискване за всеки участващ стопанин наймалко 50 % от обработваемите земи в неговото стопанство, които са обект на изискването за
поддържане на ЕНП, да се намират на територията на региона. При определянето на районите и
задълженията, трябва да се отчитат съществуващи национални или регионални стратегии за
биологично разнообразие и/или за смекчаване на ефекта от изменението на климата и за
адаптиране към него, плановете за управление на речните басейни или нуждите, установени с
оглед на гарантиране на екологичната съгласуваност на мрежата „Натура 2000“ или с оглед
подпомагане на прилагането на стратегията за екологосъобразна инфраструктура.
Държавата може да позволи колективно поддържане на ЕНП на/до 10 фермери, на
които 80% от стопанствата се намират в една община или са съседни в друга територия,
чийто радиус не може да надвишава 15 км. Аналогично на регионалното поддържане, в
районите, където е възможно прилагане на колективно поддържане, държавата може да
предвиди специални задължения за участващите земеделски стопани или групи стопани, с
които се осигуряват непрекъснати структури от съседни ЕНП съставени от живи плетове,
редици от дървета, групи дървета или полски горички и традиционни каменни стени.
Земеделските стопани, участващи в колективното поддържане на ЕНП, сключват помежду си
писмено споразумение, което съдържа подробна информация по отношение на финансовите
обезщетения и административните санкции при неизпълнение във връзка с общата ЕНП.
3. Анализ на прилагането на политиката насочена към ЕНП в ЕС и България
По данни на Европейската комисия3, 14 държави прилагат изчерпателен списък на
3

Доклад на ЕК до Европейския парламент и Европейския съвет относно изпълнението на задълженията за ЕНП
по схемата за директно плащане за екологизация, СОМ (2017) 152 final
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видовете ЕНП, 9 държави прилагат средна степен на многообразие, а 5 държави прилагат до
4 вида ЕНП. Най-често декларираните видове ЕНП през 2015 г. са тези, свързани с
продуктивни или потенциално продуктивни земеделски площи: азотофиксиращи култури;
междинни култури и земя под угар.
През 2015 г. 70 % от общата площ на обработваемите земи в ЕС попадат в
задължението за ЕНП. Делът им през 2016 г. е бил 69 %. Данните показват, че държавите
членки предпочитат площите с култури, които обогатяват почвата с азот, земя, оставена под
угар и особености на ландшафта пред площи с агролесовъдство, отговарящи на условията за
подпомагане ивици хектари по краищата на гори, и тераси.
През 2015 г. 8 милиона хектара земя са били декларирани като ЕНП, които съставляват
13 % от обработваемата земя, попадаща в задължението, и 10 % след прилагане на
тегловните коефициенти (процентите могат да се различават на ниво земеделско стопанство).
Тази стойност е значително по-висока от законовото изискване за 5 % на ниво земеделско
стопанство. През 2016 г. стойностите са съответно 15 % и 10 %, с леко покачване от 130 000
хектара.
Най-често декларираните видове ЕНП през 2015 г. са тези, свързани с продуктивни
или потенциално продуктивни земеделски площи:
 култури, които обогатяват почвата с азот (37,4 % от физическите ЕНП на място);
 междинни култури (33,2 %);
 земя, оставена под угар (25,9 %).
След прилагане на тегловните коефициенти, културите, които обогатяват почвата с
азот, и междинните култури, достигнаха 54 % от общите претеглени ЕНП (съответно 39 % и
15 %). Други площи, като например особености на ландшафта и буферни ивици, са
достигнали съответно 1,7 % и 0,7 %. Този дял на ЕНП на равнище ЕС се е запазил доста
стабилен през 2016 г., макар и с разлики между отделните държави членки: площите,
попадащи в категориите земя, оставена под угар, особености на ландшафта и буферни ивици
са намалели, докато тези с междинни култури и култури, които обогатяват почвата с азот, са
се увеличили.
Данните относно видовете ЕНП през 2015 г. показват, че декларираната като ЕНП
земя, оставена под угар, е съставлявала 34 % от общия размер на тези площи. Общият размер
на тези площи е намалял с 24 % от 2000 г. до 2014 г., но леко се е увеличил през 2015 г. По
данни на Евростат площите с бобови култури в ЕС са се увеличили с 20 % от 2013 г. насам.
Декларираните като ЕНП култури, които обогатяват почвата с азот, са обхващали 49 % от
тези площи през 2015 г.
За периода 2015-2020 година разпределението на средствата от националните пакети в
България по Стълб 1 за „зелени“ плащания са средно 237-238 млн. евро за всяка годни (30%
от общите средства за директни плащания). При обявена площ от 3,5 млн. ха. Размерът на
„зелените“ плащания за хектар е около 67-68 евро/ха.
Потенциалните бенефициенти са всички заявители по Схемата за единно плащане на
площ (СЕПП). Изключени от задължението са бенефициентите по схемата за дребни
земеделски стопани и площите под биологично производство. Зеленото плащане е под
формата на годишно плащане за хектар, който отговаря на условията за подпомагане и който
е деклариран по Схемата за основно плащане или СЕПП. Размерът на зеленото директно
плащане се изчислява на годишна база чрез разделяне на 30% от тавана за директни
плащания, на общия брой на хектарите, които отговарят на условията за подпомагане и които
са декларирани по Схемата за основно плащане или СЕПП.
Съгласно регламентирания метод на изчисление на размера на зеленото директно
плащане, то ще се определя на основата на допустимите хектари през съответната година. По
този начин на този етап могат да бъдат дадени само индикативни ставки на зеленото
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директно плащане. Изчисленията за СЕПП (базовото плащане) са правени върху общо
заявена площ от 3 550 000 ха. Зеленото плащане е изчислено на базата на площ от около
3 500 000 ха, тъй като вероятно не всички площи ще отговарят на зелените изисквания. В
Таблица 1 са представени основните индикативни финансови показатели за зелените
директни плащания за България за периода 2015-20204.
Таблица 1. Основни индикативни финансови показатели за зелените директни плащания за
България за периода 2015-2020 г.
Календарна година

2015

2016

2017

2018

2019

2020

790909

792449

793226

794759

796292

796292

1546883

1549895

1551415

1554413

1557411

1557411

Зелени директни
плащания - 30% от
бюджета, в хил. евро

237272

237734

237967

238427

238887

2388876

Зелени директни
плащания - 30% от
бюджета, в хил. лв.

464065

464968

4654245

466324

467223

467223

Ориентировъчна
ставка за зелени
директни плащания
при около 3500000 ха.,
в евро/ха.

67,79

67,92

67,99

68,12

68,25

68,25

Ориентировъчна
ставка за зелени
директни плащания
при около 3500000 ха.,
в лв/ха.

132,59

132,85

132,98

133,24

133,49

133,49

Директни плащания
(общо), в хил. евро
Директни плащания
(общо), в хил. лв.

През 2016 г. ДФ „Земеделие“ изплаща субсидии в размер на почти 425 млн. лв. по
Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и
околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получават почти 50 000
земеделски стопани, които спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и
околната среда. Изчисленията на финансовата помощ за зелени директни плащания за
Кампания 2015, са в размер 127,21 лв/ха. (64,04 евро/ха.)5.
През 2017 г. ДФ „Земеделие” изплаща субсидии в размер на почти 453,4 млн. лева по
Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и
околната среда. Подпомагане за зелени дейности получават 54 827 земеделски стопани.
Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за Кампания 2016
е 126,17 лв/ха (64,51 евро/ха.)6.
Съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013 по схемите за директни плащания е въведена
4

По данни на МЗГХ, ОСП 2015-2020, Плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата
и околната среда (зелено директно плащане).
5
По данни на ДФ „Земеделие“, май 2016
6
По данни на ДФ „Земеделие“, юни 2017

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

133

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
„финансова дисциплина“ в размер на 1,353905%. С този процент се намаляват всички
плащания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на земеделските стопани. Удържаната
сума е предназначена за създаден резерв за кризи в селскостопанския сектор. Този механизъм
е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка
(МФР).
Прилагането на практики благоприятни за климата и околната среда са сравнително
нови за селскостопанската и екологичната политика на ЕС и България, поради което
въпросите за факторите, които оказват влияние върху решенията на земеделските стопани
относно вида на ЕНП и въздействието им върху околната среда, все още не са проучени в
достатъчна степен.
Според доклада на Европейската комисия7, факторите, които оказват влияние върху
решенията на земеделските стопани относно вида на ЕНП, попадат най-общо в следните три
категории, въпреки че на този етап не може да бъде определено дали някой от тези елементи
е изиграл водеща роля:
 икономически фактори, които подтикват стопаните да изберат най-евтиния и найпродуктивен вид ЕНП;
 фактори, свързани с политиката, и административни фактори, като например:
ограничен списък на видовете ЕНП, предоставен от националните органи; ниво на риска от
проверка, която ще покаже, че те не отговарят на изискванията; равнище на
административната тежест (например тя може да бъде намалена чрез използването на
предварително попълнен формуляр за единно заявление с всички особености на ландшафта,
отговарящи на изискванията за ЕНП);
 позицията и познанията на земеделските стопани относно задължението за ЕНП.
В проучване на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги 8 са
идентифицирани някой проблеми при прилагането на ЕНП в България. Те са насочени в
посока недостатъчното описание на ЕНП, липса на методика за проверка на място, което
поражда проблеми при валидизиране на площите, недостатъчна база данни с налични ЕНП,
наличие на несъответствия в системата за идентификация на земеделските парцели и
кадастър и др. Като по-важен проблем от прилагането на политиката може да се открои
недостатъчното разбиране от земеделските стопани на важността на ЕНП по отношение на
ползите им за съхраняване на биологичното разнообразие в земеделските територии.
4. Потенциално въздействие на ЕНП върху околната среда
Потенциално въздействие върху биоразнообразието.
Потенциалното изучаване на подкрепата за биоразнообразието в земеделските зони не
цели да измери неговото реално въздействие, а по-скоро да се предложат симулации за
влиянието върху биоразнообразието в регионален план. Преглед на възможните въздействия
на три елемента на ЕНП (азотофиксиращи култури, междинни и тревни култури, както и
угари) върху биоразнообразието по компоненти е представено в Таблица. 29.

7

Доклад на ЕК до Европейския парламент и Европейския съвет относно изпълнението на задълженията за ЕНП
по схемата за директно плащане за екологизация, СОМ (2017) 152 final
8
Василев, В. И. Апостолова, Н. Велев, Д. Сопотлиева, Н. Цветкова, К. Стефанов. Екологично насочени площи.
Презентация. Представяне на постигнати резултати по проект „Оценка и картиране на състоянието на тревните
екосистеми и техните услуги в България. 7 април 2017 г., Хотел Света София, София.
9
Данните в таблицата са по адаптирани по методика на Института за европейска екологична политика Underwood, E. and Tucker, G. (2016) Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity.
Report for BirdLife Europe and the European Environmental Bureau, Institute for European Environmental Policy,
London.и собствени проучвания.
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Таблица 2. Преглед на възможните въздействия на три елемента на ЕНП върху биоразнообразието по компоненти
Компонент на
биологичното
Азотофиксиращи култури
Междинни и тревни култури
Угар
разнообразие
Диви растения
Бобовите растения се явяват силни
Поради бързият им растеж се
Угари с естествена регенерация на
конкуренти на плевелните растения за
конкурират силно с плевелите и ги
растителност обикновено осигурява
пространство, вода и хранителни
потискат, но трябва достатъчно
сравнително богато растително
вещества, особено в полета със зърнени
плътно покритие.
разнообразие след един или два
култури. В дългосрочен план се променя
Не се очаква увеличаване на дивите сезона на видове, които осигуряват
състава на плевелите и се намалява
плевелни видове.
нектар и цветен прашец, както и се
гъстотата им.
увеличат видовете, които са храна
за птици в земеделските земи.
Почвени
Бобовите растения могат да бъдат
Междинните и тревните култури
Ще се увеличи изобилието на
микроорганизми привлекателни за почвените макроповишават органичната материя в
макро-фауна в почвата основно
безгръбначни, поради влагането на
почвата, което увеличава
поради липса оран и използване на
богати на азот остатъци в почвата и
изобилието от почвени обитатели.
пестициди в сравнение с
защото корените на бобовите растения
Това има ефект и за намаляване на
обработваемите почви. Ефектите се
стимулират микробиологичната
ерозията на почвата и запазване на
увеличават при дългосрочна угар,
активност на почвата. Инсектицидите и
почвената влага.
като разнообразието и биомасата на
фунгицидите, приложени върху зърненпочвените организми е значително
бобовите култури, могат да окажат
по-ниско в обработваемите почви в
негативно влияние върху почвените
сравнение с районите с постоянна
обитатели.
растителност.
Безгръбначни,
Бобовите растения имат висока
Оказват по-слабо въздействие,
Угарите могат да осигурят убежища
врагове на
структурна сложност и са с пълзящи
защото престояват на полето поза презимуване за обикновени
вредители
форми на растеж, което ги прави помалко. Въпреки това осигуряват по- редица безгръбначни, които
привлекателни за обитаване от
гостоприемна среда за тези видове, презимуват в почвата, поради което
безгръбначни хищници като паяци и
отколкото голите полета. През
могат да имат голямо въздействие.
бръмбари. Освен това те се третират полятото могат да са гостоприемници
малко с инсектициди. Това увеличава
за по-големи хищници.
естествения биологичен контрол.
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Пеперуди и
молци

Ограничено е влиянието на тези култури
върху пеперуди и молци. При ограничено
косене на многогодишни бобови с
цъфтене може да има кратък ефект, но ако
не са засегнати от инсектициди.

Опрашители

Тези култури имат ефект за
опрашителите, ако не се косят през
масовия цъфтеж. Азотофиксиращите
култури в конвенционално управляваните
обработваеми култури могат да съдържат
следи от системни пестициди, което
оказва натиск върху пчелите и другите
опрашители.
Азотните култури допринасят за
увеличаване на разнообразието на
културите полетата. Това ще бъде от
полза за обикновените птици в
земеделските земи, тъй като
увеличаването на културното
разнообразие може да увеличи
възможностите за развъждане и хранене
на някои видове птици.

Птици в
земеделски земи

Външни
въздействия
извън
екосистемите на
земеделските
земи

Бобовите растения, използвани за зелено
торене, могат увеличават почвеното
органично вещество и плодородието и
предотвратяват ерозията и загубата на
нитрати. Намалява се нуждата от нитрати
за следващите култури.
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Тъй като междинните и покривните
култури обикновено намаляват
изобилието и разнообразието на
плевелите, те вероятно имат
цялостен отрицателен ефект върху
тези видове.
Зимните покривни култури няма да
имат пряко въздействие върху
опрашителите. Предимствата на
летните междинни култури ще
зависи от продължителността на
времето на цъфтеж и вида на цвета.

Развитието им е по-голямо при
площи с угар, особено когато има
дълготраен характер.

Намалението на плевелите в
полетата вследствие на тези
култури, намалява нужните семена,
които са храна за полските птици.
Но повишаването на почвените
безгръбначни води до повишаване
на хранителните ресурси за
птиците. Повишената биомаса може
да осигури и места за гнездене на
някои птици.
Междинните и тревните култури
намаляват почвената ерозия и
забавят извличането на нитрати от
почвата, затова е добре са се
включват в сеитбообращението след
азотофиксиращи култури.

Земите, оставени под угар
осигуряват ценно местообитание за
хранене на птици в земеделските
земи. Стърнищата на житните са
важен източник на храна през
есента и зимата. Затревените угари
могат да осигурят гнезда за някои
видове птици.

Угарта с естествена регенерация на
растителността може бързо да
осигури цветни ресурси за диви
пчели. Предимствата на угарта за
опрашителите е в дългосрочен план.

При полетата угар със стърнище се
намалява ерозията, в сравнение с
обработената почва, но може да има
загуба на хранителни вещества и
остатъци от пестициди.
Обработената угар е с по-силно
отрицателно въздействие.
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Проучване на Европейската комисия10, предлага използване на „калкулатор за ЕНП“,
като инструмент за моделиране въз основа на научна литература - калкулаторът за ЕНП
отчита потенциалните въздействия върху околната среда чрез система за оценяване, която
отразява характеристиките на видовете ЕНП и техния агрономически контекст, но не
извършва количествена оценка на реалните въздействия. Важна констатация обаче е, че ЕНП
могат да са благоприятни за биоразнообразието само при условие, че са въведени подходящи
управленски практики в страните.
Калкулаторът за ЕНП показва, че всички комбинации от видове ЕНП, наблюдавани на
регионално ниво NUTS-3, могат да имат положително въздействие върху биологичното
разнообразие, но в различна степен. Най-нисък резултат са показали регионите с междинни
култури от над 70%. Най-голямо потенциално положително въздействие се очаква от
комбинации от ЕНП, в които преобладават особеностите на ландшафта (над 50 % от общите
ЕНП на региона), следвани от тези, при които преобладава земята, оставена под угар (над
70%).
Анализът на Европейската комисия доказва положително въздействие на особеностите
на ландшафта върху безгръбначните, птиците и сухоземните растения. При влечугите и
земноводните наличието на буферни ивици и земя, оставена под угар, положителното
въздействие е още по-голямо. Тези констатации се потвърждават и в друга научна
литература11, в която се посочва, че най-положителното потенциалното въздействие върху
биологичното разнообразие е свързано с живи плетове, синори и традиционни каменни
стени, тъй като те осигуряват местообитания за насекоми и членестоноги, както и за птици и
растения.
Според калкулатора за ЕНП, положителното въздействие върху биологичното
разнообразие е вероятно да варира в зависимост от различните изисквания за управление на
всеки вид ЕНП. Установено е, че за земята, оставена под угар, въздействието зависи от
обхвата и засетите видове. За биологичното разнообразие и в частност за опрашителите
засяването на диви цветя оказва най-голямо въздействие, като същевременно осигурява
растителна покривка. Естественото възстановяване също е добро средство за насърчаване на
биологичното разнообразие и опрашването.
В литературата12 също така се посочва значението на неинтензивните начини за
управление на непродуктивни ЕНП, като оставянето на земя под угар за дълъг период от
време или неизползването на пестициди, тъй като те намаляват нарушаването на съответните
местообитания, по-специално през размножителния период на птиците.
Засяването на смеси от култури с междинни култури или зелена покривка, оказва
положително въздействие върху биологичното разнообразие. Всъщност по данни от
литературата13 положителното въздействие може да се засили, ако смесите включват смеси от
растения, предназначени да въздействат благоприятно върху опрашители и птици, и ако те
бъдат оставени да цъфтят и да образуват семена.
Що се отнася до другите видове ЕНП, потенциалното положително въздействие на
културите, които обогатяват почвата с азот, също зависи от вида управление, като например
честота на отглеждане и екстензивно управление. По-малкото им влияние върху
биоразнообразието е вероятно за това, че се отглеждат за сравнително кратък период от
10

Angileri, V., Fasbender, Van Eupen, C., D., Tzilivakis, J., Warner, D., Devos, W., Loudjani, P., Paracchini, M.L., and
Terres, J. (2017), Using the Ecological Focus Area (EFA) calculator to assess the potential impact of EFA
implementation on biodiversity and ecosystem services, EUR 28311 EN, doi: 10.2788/317294
11
Underwood, E. and Tucker, G. (2016) Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity.
Report for BirdLife Europe and the European Environmental Bureau, Institute for European Environmental Policy,
London.
12
Пак там, с. 51-67
13
Пак. там, с. 34-50
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време, често не се косят и следователно не са в състояние да цъфтят достатъчно, което е
пречка за развитието на пеперуди, пчели и други опрашители. Честото косене може да е
сериозна пречка за гнездещите на земя видове птици. Ако тези култури са за зелено торене те
не се косят често и в съчетание с по-ниското ниво на употреба на пестициди, действат
съхраняващо на видовете. При многогодишните култури в по-голяма степен се поддържа
плътността на популациите на безгръбначни и малки бозайници, което осигурява
местообитания за редица птици.
Потенциално въздействие върху екосистемните услуги.
Резултатите от калкулатора за ЕНП14 показват, че от различните комбинации от видове
ЕНП на регионално ниво, наличието на преобладаващи особености на ландшафта върху над
50 % от общата площ на ЕНП в региона показва най-положително потенциално въздействие
върху екосистемните услуги като цяло.
Положителното въздействие на особеностите на ландшафта върху екосистемните
услуги може да бъде засилено чрез осигуряване на подходящо разнообразие на флората,
структура и управление на растителността. За буферните ивици местоположението и
размерите са от ключово значение.
Междинните култури се представят добре по отношение на въздействието им върху
химическото състояние на водите. Влиянието им е най-голямо, ако се използват смеси от
различни видове. Видовете с различни потребности от хранителните вещества и коренови
системи могат да бъдат по-ефективни в намаляването на риска от излужване на азот.
Положителното въздействие на земя, оставена под угар, върху екосистемните услуги,
изглежда също зависи от избора на засети видове: смесите от диви семена и земята под угар
със стърнища през зимата, както и естествено възстановената растителност се представят подобре от тревите. Въпреки това, всеки вид покривка на земята, оставена под угар, е за
предпочитане, тъй като оголената почва получава най-нисък резултат по отношение на
екосистемните услуги и може да има отрицателно въздействие поради високия риск от
ерозия. Земята, оставена под угар, дава по-добри резултати също така, ако бъде оставена без
управление за дълъг период от време.
Въздействието от отглеждането на култури, които обогатяват почвата с азот, може да
зависи и от избора на видовете и управлението: намаляването на честотата на отглеждане
намалява излужването на азот, оттичането на фосфати и риска от ерозия на почвата.
Потенциално въздействие върху климата.
Въвеждането на ЕНП би могло да помогне на земеделските стопанства по отношение
на устойчивостта към изменението на климата, например чрез осигуряване на повече
особености на ландшафта. Смекчаването на последиците от изменението на климата би
могло да се подобри чрез засилено използване на бобови култури и полученото в резултат на
това изместване на азотните торове от усвояване на азота. Също така, ползите от
агролесовъдството и залесяването за запасите от въглерод в почвата биха могли да подобрят
поглъщането на въглерода в резултат от земеползването в ЕС.
Поглъщането на въглерода от почвата зависи пряко от биологичното разнообразие на
почвите. В доклада на ЕК15 се посочва, че това подчертава връзките и възможните полезни
взаимодействия между подобряването на биологичното разнообразие в земеделските
стопанства и смекчаването на последиците от изменението на климата.

14

Angileri, V., Fasbender, Van Eupen, C., D., Tzilivakis, J., Warner, D., Devos, W., Loudjani, P., Paracchini, M.L., and
Terres, J. (2017), Using the Ecological Focus Area (EFA) calculator to assess the potential impact of EFA
implementation on biodiversity and ecosystem services, EUR 28311 EN, doi: 10.2788/317294
15
Доклад на ЕК до Европейския парламент и Европейския съвет относно изпълнението на задълженията за
ЕНП по схемата за директно плащане за екологизация, СОМ (2017) 152 final
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Заключение
Поддържането на екологично насочени площи е сравнително нов елемент на Общата
селскостопанска политика на ЕС, насочен към съхраняване на биологичното разнообразие в
земеделските екосистеми. Конвенционалното земеделие на днешния етап на развитие е
сериозна заплаха за биоразнообразието в тези райони, което се отразява върху екосистемните
услуги ползвани от тях. На съвременния етап на разбиране се приема, че запазването на
разнообразието и местообитанията поддържа продуктивността на тези земи, което налага
провеждане на политика на подкрепа за фермерите. Финансовата подкрепа на ЕНП
компенсира земеделските стопани за провеждането на „зелени“ практики, които
благоприятстват опазването на биоразнообразието, екосистемните услуги и климата. Така
общият процент на декларираните ЕНП е значително по-голям от 5%, които се изискват за
всяко земеделско стопанство. Този резултат се постига най-вече чрез внедряване на култури
обогатяващи почвата с азот, междинни и тревни култури и земя оставена под угар и помалко чрез поддържане на особеностите на ландшафта. Анализът на прилагането на
политиката доказва, че ползите за околната среда зависят не само от тяхното количество, но
и от качеството на управлението им. Съществуват условия за значително подобряване на
ефективността на тези площи, което да осигури основната цел – опазване и съхраняване на
видовете в земеделските екосистеми.
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Challenges of Applying Contemporary Approaches to Hiring New Employees in
Dynamic Business Environment
Mariya Veleva
Katya Antonova
Abstract
The aim of this theoretical paper is to highlight the contemporary trends in hiring new employees and how they
can help to improve company’s flexibility in a fast changing business environment. The 21stcentury HRM reveals the
emerging need of innovative approaches to hiring new employees. The trends in new employees hiring, as staff leasing,
temporary staffing, outsourcing, crowdsourcing, and co-employment appear to help companies gain stability in
unstable times. We presume that the contemporary approaches to new employee hire in Bulgaria can improve
companies’ flexibility and strengthen the chances for stable development while operating in conditions of highly
dynamic and competitive environment. On this ground, the advantages and disadvantages of the contemporary
approaches to new employees hiring are elaborated. Outlined are some of the most common problems that small to
medium sized companies in Bulgaria face about choosing the right Professional Employer Organization. Suggestions
for handling them are given. We consider that in the Bulgarian scientific publications studies on the positive outcomes
of contemporary approaches to new employees hire are still limited. With this study we intend to direct the attention of
the Bulgarian human resource management researchers to the topic, provoke further discussion related to the
Bulgarian business and workforce environment in 21st century, and contribute to the researches on the theme in
Bulgaria.
Keywords: 21st century HRM, trends, employee hire, flexibility, competitiveness, staff leasing, temporary
staffing.

Introduction
The dynamic and fast shifts in the business environment, together with the high level of
competitiveness as result of the globalization require strategic thinking in all aspects of company
management. This brings the need to refine company’s abilities of strategic thinking and planning
as well as crisis management in order to adapt faster to the dynamic business environment. Today,
organizations that can gain advantage over the negative aspects of the political, social and economic
environment are those that constantly monitor and analyze the changes there, and design their goals,
strategies and plans to make the company fit in. Human resources being the strongest glue for all of
the rest company’s resources, play key role in achieving company’s goals. It is well known that
boosting competitiveness, increasing flexibility, and raising the effectiveness are going to be out of
reach if employees are not involved and fully devoted to their company’s goals and do not take
active part in all company activities concerning them. Because of the significant role of the human
factor that can bring or ruin company success it is understood that people in the company should be
brought up in focus. Managing people in fast changing environment is not easy - sometimes
companies urgently need to downsize, other times they need urgently to hire bigger number of new
employees in order to answer the changing environment conditions. To be able to become more
flexible and at the same time to remain stable in their business, more and more companies start to
shift to the contemporary approaches to new employees hire.
1. The 21st century HRM challenges and the emerging need of innovative approaches to
employee hire
There are many researches that point out the key role of human resource management in the
contemporary business world. According to various studies authors outshape the most important
characteristics of HRM. Some of them focus on skills and knowledge (Aslam, et al, 2013), others
(Hashim, M., Hameed F., 2012) indicate that the core activities of HRM departments in 21 st century
are: employees retention, multicultural workforce, women workforce, retrenchment of the
employees, change in the demand of the government, technology, globalization, and initiating the
process of change. Concepts (Boudreau, J., Ramstad, P., 2002) build around knowledge, intellect,
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creativity, innovation, capabilities, commitment, and “fun” on the job place become part of the
HRM orientation too. Boudreau and Ramstad underline also that HR measures in 21st century must
support “talentship” that is a decision science for talent. It is related to the competition between
companies on capital markets, customer/product markets and the talent market. Discovering the
talents and developing them in the best way to support companies’ goals appear to become more
and more difficult because of the strong competition for attracting the best professionals, rich in
potential.
The new business environment in 21st century asks for combined activities of human
resource management, human resource department and organization development (Ruona, W.,
Gibson, S., 2004) as well as coordination, innovation and partnership in order to impact people and
organizations in the best way. The top ten HR most important challenges, particularized by the
World Federation of Personnel Managements Associations (WFPMA, 2009) are precised to be:
leadership development, organizational effectiveness, learning and development, staff retention,
change management, succession and planning, recruitment and staffing, compensation, health and
safety, building skilled labor. The talent management challenges outlined in the same study appear
to be: a limited supply of candidates with the right skills; challenges of recruiting and integrating
younger employees; providing attractive career paths; competitors recruiting top performance; key
employees making career changes for personal reasons.
The layoffs as result of the economic uncertainty, employee’s job instability and HR less
effectiveness (Hashim, M., Hameed F., 2012), bring another kind of challenges in front of the 21st
century HRM. Although the worst recession since the Great Depression fades away, the labor
market still suffers some serious shakes that are unable to be controlled. Two of the strongest
reasons for layoffs are defined to emerge as result of online commerce and automation. The loss of
job places causes the workforce to reconsider career paths, personal development and personal
growth. The companies at the same time reconsider their HR strategic planning, recruitment and
selection policies, training programs, change management, knowledge management.
The workforce diversity management in 21st century (Mollel, R., Mulongo, S., Maket, L.,
2015) reveals some specific challenges because of the world globalization and the work and
employment in multicultural environment. Companies are forced to find innovative new ways to
recruit and select highly skilled workforce, to develop employees’ capabilities and to share
expertise. It is important also companies to be able to find solution to one negative side-effect of the
globalization: to capitalize the positive outcome of hiring young and ambitious employees, and at
the same time to succeed to keep the older employees who still show high level of commitment and
professionalism and are eager to contribute to the organization. Managing minority groups in
multicultural company, women and people with disabilities add to the list of challenges too.
International HRM in 21st century in terms of social trends identifies the changing nature of
careers as a key factor to impact on managing human resource on a global scale (Scullion, H.,
Collings, D., and Gunnigle, P., 2007). Employees start to perceive their careers more through the
light of career mobility and at the same time they decrease their commitment to the organizations.
In relation to this, self initiated international assignments or assignments initiated by individuals
without support of the company originate and trace the trends of direct hiring.
It is obvious that 21st century offers huge variety of challenges for the human resource
management. Most of them are valid on a global scale and bring the need of further analysis, indepth researches and monitoring of the trends, in order companies to be able to answer all these
changes and develop flexibility and efficiency. Quite understandable all the HRM challenges
mentioned above require directly or indirectly, new approaches to employees hiring.
The changing environment and the economic and labor market uncertainty bring the need of
two way changes: the way organizations attract and retain new employees, as well as the way
employees perceive their own role in personal and professional growth and skills and knowledge
development.
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Table 1. 21st century trends in HRM (WFPMA global studies results)1.
YEAR

2010

GREEN ZONE HRM
CHALLENGES AND
TRENDS
- Delivering on recruiting;
- Managing labor costs;
- Mastering HR processes
Restructuring
the
organization.

2012
Mastering
HR
processes;
Delivering
critical
learning programs;
- Managing corporate
social responsibility;
- Managing health and
security;
Restructuring
the
organization.

2014

- Works councils and
union management;
- Diversity management.

YELLOW ZONE HRM CHALLENGES
AND TRENDS

RED ZONE HRM CHALLENGES
AND TRENDS

- Managing flexibility;
- Managing demographics;
- Transforming HR into a strategic partner
- Managing globalization;
- Work-life balance;
- Diversity and inclusion;
- Corporate social responsibility;
- Measuring workforce performance;
- Becoming a learning organization;
- Improving performance management &
rewards;
- Improving employer branding;
- Providing shared services and
outsourcing HR.
- Improving performance management &
rewards;
- Enhancing employee engagement;
- On-boarding and retaining new hires;
- Delivering on recruiting;
- Transforming HR into a strategic partner
- Improving employee branding;
- Managing flexibility and labor cost;
- Managing change and cultural
transformation;
- Managing work-life balance,
- Actively using Web 2.0 for HR;
- Managing diversity and inclusion;
- Integrating global people management
and expansion;
- Providing shared services and
outsourcing HR.
- Performance management;
- HR communication;
- Training and learning;
- Recruiting processes;
- On-boarding;
- HR processes;
- HR staff capabilities;
- Recruiting strategy;
- Other HR and workforce analytics;
- Labor costs and restructuring;
- HR organization and governance;
- Social media’
- Assignment management;
- HR internationalization;
- Employer branding;
- Reward and recognition;
- Career models and competences;
- HR and people strategy.

- Improving leadership development;
- Managing talent;
- Enhancing employee engagement;
- Strategic workforce planning;
- Managing change and cultural
transformation.

- Managing talent;
- Improving leadership development;
- Strategic workforce planning.

- Leadership;
- Talent management;
- Strategic workforce planning;
- Behavior and culture.

The summary of the challenges of 21st century HRM and their relation to the need of new
and innovative approaches to employee hiring is best illustrated by the World Federation of
Personnel Managements Associations studies results published in 2010, 2012 and 2014-2015. There
the trends in challenges are recognized, and the shifts of the human resource management focus are
clearly outlined.
1

Data source: http://wfpma.com/sites/wfpma.com/files/Creating_People_Advantage_Report_2010.pdf
http://www.wfpma.com/sites/wfpma.com/files/PDFs/BCG_Creating_People_Advantage_Oct_2012.pdf
https://www.bcg.com/publications/2014/organization-human-resources-creating-people-advantage.aspx
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In this paper the challenges that fall in the three zones: green zone (requiring low need to
act), yellow zone (requiring medium need to act) and red zone (requiring strong need to act) are
summarized in table 1. (Table 1). From the presented results the role of the ”Strategic workforce
planning” is outstanding, being in the red zone in all of the three researches, meaning that it requires
all the time strong organizational response. Together with it, it is also obvious the presence of
“Providing shared services and outsourcing” in the yellow zone. It means that the organizations
must all the time keep their attention on the shared services and the outsourcing and use them as
tool for improvement and higher company efficiency.
2. Contemporary trends in employee hire
Hiring the right people for the vacant job positions is an important HR activity, no matter the
company size or the industry it operates in. Recently, because of the unstable economic
environment companies turn their attention to some innovative approaches for employee hire. By
applying those in the recruitment process the employers most often seek flexibility, more efficient
management of labor costs and improved performance management. Most of the approaches are not
new but were not that popular so far. Now, due to the globalization they are revived and became
widely adopted by companies. They cause a real revolution in employee hire because they change
the way in which companies compete on global markets and because of this it is needed here to
point out their essence.
Employee leasing:
Personnel leasing, employee leasing, staff leasing or labor leasing means renting of
personnel (Moore, C., 2008) from an organization that handles paperwork and administers benefits
for those employees. Important detail of the employee leasing is that the employee leasing company
turns into employer of the record for the employees of the client company2. Employee leasing
appears to be alternative technique to direct hiring as the direct hiring refers to a situation where a
company, intending to hire a candidate offers them the job directly. The employee leasing appears
as answer to the trend to “export” outside the company activities that are not among the main ones.
This hiring approach is not new. In 1946 William Russell Kelly was the first one who started to hire
people and to lease them to other companies. Kelly is the founder of the American temporary
staffing agency Kelly Services and the creator of the modern temporary help industry. There are
few models of employee leasing: PEO - the employee leasing company, called Professional
Employer Organization (PEO) places the employees on its own payroll and then rents them to
employers on permanent basis; ASO (Administrative Services Organization) - the employee leasing
performs services that in other conditions would be performed by the client company; HRO
(Human Resource Organization) - the employee leasing service performs the HR functions of the
client company and the client company continues to perform its other functions.
Temporary employment:
Temporary employment means that the temporary agency finds, screens, and hires the
needed employee that is to be placed in the client company. It is a situation where an employee is
expected to remain in a position only for a certain period of time. Often, seasonal employees are
being referred to as temporary employees. The increasing number of temporary hired employees is
mostly due to employers’ aspiration for flexibility and innovation and by their striving for reduced
costs and reduced administrative documentation (Cuyper, N., et al, 2007).
Outsourcing:
Most often is defined as the transfer of activities and processes previously conducted
internally to an external party (Hatonen, J., Eriksson, T., 2009). There are even assertions that
nowadays dynamic and competitive business environment can be considered as outsourcing
economy.
Outsourcing is acknowledged to be one of the most recent management strategies emerging
2

http://www.employee-leasing.org/employee_leasing_content63.htm
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as response to the demands to find more efficient ways for tapping the companies’ competitiveness
(Jiang, B., Qureshi, A., 2006). A lot of studies ((Hatonen, J., Eriksson, T., 2009; Cuyper, N., et al,
2007; Harland, C., et al, 2005) refer the impact of outsourcing to be a vital combination of cost
reduction, productivity growth and improvement of the profitability.
The companies’ motivation for outsourcing usually is measured by the short-term cost
savings, ability to focus on core activities, to improve flexibility in meeting changing business
conditions and the demand for products, services and technologies (Harland, C., et al, 2005). The
outcomes of outsourcing can be specified and recognized by short-term cost savings, improved
credibility, image, greater workforce flexibility, avoiding being locked into specific assets and
technologies. It should be noted though, that some of them are harder to be measured.
Co-employment:
The National Association of Professional Employer Organizations (NAPEO) defines coemployment as the contractual allocation and sharing of employer responsibilities between a
Professional Employer Organization (PEO)/or Independent Contractor (person) and its client 3. The
Independent Contractor provides goods or services to another entity under terms, specified in a
contract or within a verbal agreement. In a co-employment agreement employees are technically
employed by two separate companies (or a company and an Independent Contractor): A) The
business owner, or client employer, who controls their daily duties and core job functions; B) The
PEO/Independent Contractor (= the co-employer), who handles personnel-related functions. Coemployers do not supply a workforce - they supply services and benefits to a client-employer and its
existing workforce. The client employer maintains control of all business decisions and operations
while the co-employer manages employee-related aspects od business operation.
Crowdsourcing:
The name is formed by two words - “crowd”, referring to the people who participate in the
initiatives, and the word “sourcing”, referring to a number of procurement practices aimed at
finding, evaluating and engaging suppliers of food or services 4. Another description refers to it as a
process of getting work or funding, usually on-line, from a crowd of people. The idea is to take
work and outsource it to a crowd of workers5.
3. Advantages and disadvantages of contemporary approaches for employee hire for
the companies.
By applying contemporary approaches for employee hire companies can not only ensure
their flexibility and strengthen the chances for stable development while operating in conditions of
highly competitive environment, but also can suffer some negative effects. In order to highlight
both - advantages and disadvantages of the described approaches, further below they will be
presented in a table format.
Employee leasing - advantages and disadvantages for companies (Table 2):
Table 2. Advantages and disadvantages of employee leasing.








ADVANTAGES
Certain tasks get reduced (HRM, work
compensation, paying taxes, benefits
administration and payroll);
Instant framework for the business;
Predictable cost for services;
Better advantages are obtained by employers;
Access to competitive and desirable gains;
Advanced performance management support;
An extensive HR support;








DISADVANTAGES
Less control over employees;
Lack of communication;
Issues related to commitment;
Not able to offer an equivalent level of personalized
solutions that are provided for the other employees;
Healthcare transformations;
Employer is not allowed to interfere in hiring procedure
done by the employer leasing agency, and lacks control
over it;

3

https://www.insperity.com/blog/what-is-co-employment/
Estelles-Arolas, E., Gonzales-Ladron-de-Guevara, F. (2012) Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal
of Information Science, XX (X) pp 1-14.
5
https://dailycrowdsource.com/training/crowdsourcing/what-is-crowdsourcing
4
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Enables company to focus on other
imperative functions;
Legal protections;
Cost saving solutions.






Leasing agency history is not beneficial to independently
operating businesses;
Lack of employee motivation and loyalty;
The dependency of the company increases;
Financial expenditure;

Temporary employment - advantages and disadvantages (Table 3):
Table 3. Table 3. Advantages and disadvantages of temporary employment.






ADVANTAGES
Reducing labor costs;
Eliminating recruiting work;
Reduce benefit requirements;
Eliminate hiring mistakes;
Avoid unemployment claims.







DISADVANTAGES
Higher wage rates;
Contract buyout fees;
Inability to build teams;
Possible lack of commitment;
Reliance on agency screening.

Outsourcing - advantages and disadvantages for companies (Table 4):
Table 4. Advantages and disadvantages of outsourcing.











ADVANTAGES
Get more experts;
Things get done fast;
Able to focus on what matters;
Share some risk;
Reduce costs;
Work around the clock;
Simplify project management;
Simplify work relationships;
More targeted efforts;
Reduce worries about tasks being handled expertly.











DISADVANTAGES
Lose of some control;
There are hidden costs;
There are security risks;
Reduce of quality control;
Share financial burdens;
Shift time frames;
Lose focus;
Things get lost in translation while working with
oversees freelancers;
Face moral dilemmas.

Crowdsourcing - advantages and disadvantages for companies (Table 5):
Table 5. Advantages and disadvantages of crowdsourcing.






ADVANTAGES
Cost-effective;
Users provide diversity in their experiences;
Allows testing of all kinds of different parameters;
Larger group is more likely to find solutions to
problems;
Lack of bias toward the company.





DISADVANTAGES
Confidentiality is compromised: large group is
performing and members may not have much
loyalty to the brand/product;
Communication between crowd-members can be
difficult due to time or language barriers;
Difficult to guarantee quality of work and
efficiency.

Co-employment - advantages and disadvantages for companies (Table 6):
Table 6. Advantages and disadvantages of co-employment.





ADVANTAGES
Saving money;
More flexibility in staffing projects;
Greater efficiency by eliminating the time and cost
of training;
Reduce exposure to lawsuits.








DISADVANTAGES
Less control over workers;
Uncertain level of quality of work as workers come
and go;
The right to fire an employee depends on the
written agreement;
Liable for injuries that Independent Contractor
suffers on the job;
Company may not own copyright in works created
by an Independent Contractor;
Risk of government audits.

From the summarized advantages and disadvantages of the contemporary employee hire
approaches in the tables above it becomes obvious that each approach has specific features and
strong and weak points. When companies regularly monitor and analyze the environment they
operate in, as well as the political, social and economic changes that occur there, they use the
advantage to chose one or combination of few contemporary approaches for employee hire in order
to build and keep stable competitive advantage and flexibility through their human resources.
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4. Suggestions for applying the contemporary approaches for employee hire in
Bulgaria
In Bulgaria people still tend towards looking for permanent employment, while in Europe
and USA people take advantage of the flexible contemporary approaches for employee hire around 70% of them work in services sector, construction industry, manufacture and freelancing.
The negative attitude towards temporary jobs comes from the strongly in-built in the Bulgarian
culture stereotype that this type of job is unserious, shows low level of professionalism and
competence, and is a sign of the person’s inability to find a decent job. In Bulgaria the application
of contemporary approaches for employee hire most often is to be registered in multinational
companies or big corporations. Usually, these types of companies use to hire employees for short to
medium length projects, as well as i.e. to co-employ, outstaff, or outsource employees with specific
skills and knowledge for seasonal work, developing new products, customer care in call centers and
hospitals, research institutes studying the customer attitudes and opinions about service, product or
a company etc. The big corporations and multinational companies, already being experienced in
hiring personnel in their own and other countries, use to hire temporary workers or lease employees
through licensed Professional Employer Organizations (PEO). In 2012 the Bulgarian labor code
was enriched with additional texts, regulating the new employee hire approaches and specifying the
particular engagements and rights of the three parties: employer, PEO, and employee. By requiring
licensing of the PEOs the labor code ensures the rights of all three parties of the job-contract, as
well as arranges how the employment accidents should be decided in court.
Although the dynamic business environment in Bulgaria stimulates the application of staff
leasing, temporary hire, outsourcing, crowdsourcing and co-employment, there are still some
negative tendencies related to them, which are to be outlined in the Bulgarian labor market:
 Lack of managerial experience in applying the new employee hire approaches - the small to
medium sized companies are still quite passive to use them. They prefer to fall in instability
and struggle, instead of applying change management and strategic HR planning in order to
take advantage of the new hire approaches;
 Striving for saving money forces small to medium sized companies to chose the cheapest
price offers given by PEOs, but most often it brings insecurity and low level of professional
services that reflects in a negative way on the job performance results;
 The lack of transparency and clear criteria for professional choice of PEO usually bring
Bulgarian employer companies to problems like: lack of ensuring appropriate labor- and
social policy for the hired staff; the workers have limited or no any time to adjust to the new
work environment and it reflects negatively on the job performance;
 The price that employer companies pay to PEOs for services for new employee hire is still
high and varies from 5 to 50%, as it is defined by various factors: project length, jobposition’s uniqueness, number of non-engaged people, permanent workers’ level of
payment, frequency of using the services.
To avoid/minimize the particularized weak points of the application of contemporary
approaches for employee hire in Bulgaria, here could be suggested activities like:
 Achieving flexibility in employee hire by improving HR strategic planning; including
permanent and temporary company workers in long-term goals and strategies;
 Improving managers’ experience of HRM through regular training and development of the
management related skills and knowledge;
 Improving company’s investment policy and strategies and accepting the idea that investing
in people means investing in a better future; use of services of only licensed PEOs;
 Improving performance management by setting clear standards and measurement criteria,
applied equally to temporary and permanent workers performance.
Conclusion
In 21st century the key role of people should be considered by companies as a unique tool
for achieving flexibility, stability, development and success in the dynamic and constantly changing
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business environment. By applying the contemporary approaches for new employee hire small to
medium sized companies in Bulgaria are going to be able to improve the quality and
professionalism of their human resources, can achieve higher level of competitiveness and adapt
much faster to the new requirements of their customers, as well as to the changes of the business
environment.
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"Liquid Society": the Decline of Values and its Reflection on
Contemporary Leadership
Mariya Veleva
Abstract
The aim of this theoretical paper is to discuss some “liquid society” reflections on contemporary leadership.
We suggest that business environment mirrors the social problems of the society because the changes in small group
behavior reflect the changes in the big group (society) behavior. The deformations in the social behavior cause
deformations in organizational behavior too. By tracing the social changes and their studies, we outline some negative
characteristics of contemporary management concerning leadership, to appear as result of social values decline. The
stronger is the focus on consumerism and individualism in society, the bigger are the deformations that occur in
management of people in organizations. Destructive leadership, also known as dark leadership or dysfunctional
leadership creates and supports behavioral deformations as aggression on the job place, humiliation, mobbing,
bullying, stress, burnout and other destructive behaviors. The result of the social values decline we see to be manifested
through the results of destructive leadership as: lack of employee commitment, low job motivation, team-work
problems, interpersonal conflicts, strong individualism that narrows employees’ focus, employee lack of identity with
the company, increased levels of job related stress, burnout. With this paper we try to provoke further discussion on the
presented problem, as well as we call for action for understanding and avoiding the negative impact of the social values
decline on organizational level in general, and on contemporary leadership in particular.
Keywords: liquid modernity and liquid society, organizational deformations, destructive leadership,
individualism, collectivism, bullying, organizational culture.

Introduction
Living in 21st century and witnessing the fast changes that occur in technology, society and
human development is a challenge itself. Nowadays the biggest challenge is to see how the three of
them actually interact. The evolution of technology is supposed to help economy develop faster.
The development of economy is supposed to help society develop in a better way, ensuring people
better lives and higher standard of living. But is this what happens? It is confirmed that the
technological progress changes the society and people’s lives. The agricultural society was
transformed into industrial one exactly through the technological progress. Together with it changes
occurred in family structures, work relations, settlement patterns, economic and political power
configurations, and also in behavior patterns and value systems. It appears that in our latest society
the information and technologies play key role for economic and social development. In sociology
it is well known that a change in technology leads to a change in culture, thus all seven elements of
culture are being affected: social organization, customs and traditions, language, religion, arts and
literature, forms of government, economic systems. But while all these changes take place, some of
them take the shape of deformations for the society and in this paper we want to focus on such one the change of values, being an element of the culture.
Changes in culture by all means affect cultural values1 - they are the commonly held
standards of what is acceptable or unacceptable, important or unimportant, right or wrong, workable
or unworkable, etc., in a community or society. In this paper we focus our attention on the change
of values in society and their impact on organizational level and contemporary leadership. The so
called “liquid society” could be defined as kind of a social deformation and reflects the moral crisis
in 21st century. The liquid society represents the results of too fast technological development, not
followed by social development occurring with the same speed. We claim that the business
environment reflects the social changes, no matter positive or negative ones, and introduces them to
organizational level. This way, social deformations appear as organizational deformations too. The
negative characteristics of contemporary management concerning leadership, we see as result of
social values decline and the moral crisis of 21st century.
1

http://www.businessdictionary.com/definition/cultural-values.html
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1. The phenomenon called “Liquid society”
The liquid society originated from the Bauman’s “liquid modernity”. Bauman is considered
the father of the post modernity theory and is renowned especially for his analyses of the links
between modernity and Holocaust as well as for his definition of modernity and post modernity. He
specifies the typical characteristics of the transition period of modernity that shifts into post
modernity. The focus of his studies on liquid modernity is on ethical and moral issues that
accompany the shift from one social form to another. The transformations in politics and society
that were brought by the globalization issue also fall in his research focus. His preference for liquid
modernity could be perceived as a response to the decline of postmodernism. Bauman2 was the first
one who used the term “liquid” in a study about the contemporary state of the society: he brought
up the “fluidity” as the leading metaphor for the present stage of the modern era. Fluids neither fix
space nor bind time. Fluids do not keep to any shape and they are constantly ready to change it. He
finds the fluids characteristics quite appropriate to point out the instability, constant changeability
and uncertainty of the modern society. Bauman’s liquid modernity suggests a rapidly changing
order that undermines all notions of durability3. Confronting the modernity, Bauman sees in it the
roots of the contemporary social transformations (seen as negative by him) that lead to more
materially and less spirituality oriented human world. He uses the liquids to characterize a society
of liberalization, flexibility, reference melting, mixture of values and representatives of dissimilar
cultures4. The dissatisfaction that rises as response to the incapability of the modern world to
oppose to the emerging and deepening conditions of inequality brings up to the surface the question
about how capable the society is to deal with any instance of social change.
The economic forces appearing due to the social change can influence the development and
the shape of multinational organizations by turning them into multicultural ones. The same applies
to the labor migration that influences the labor market and turns it not only into multinational one
but also into multicultural one. Considering the idea of the social liquidity it can be précised that the
liquidity of the social system leads to the perspective of a deep and strong mutation. It means that in
order to be understood better, the liquefaction should be studied at interactional level as it affects
the manifestation of human behavior in the context of society. Bauman and Donskis5 going further
in the discussion about the side effects of the liquefaction on the society represented in the lack of
morality, refer to four great dystopias of our contemporary world: Aldous Huxley’s “Brave New
World”, George Orwell’s “1984”, Yevgeny Zamyatin’s “We”, and Michel Houellbecq’s “The
Possibility of an Island”. There they seek to point out the key questions and by answering them to
outline the modern world of our society. On the ground of this, the moral blindness is defined by
Bauman and Donskins as philosophical diagnosis.
It will be fair to indicate that the solid and fluid state of modernity can be traced back to
Max Weber and other sociologists after him, engaged in studying the social transformations. They
put the fundaments of the liquid modernity but it was described and explained recently at its best by
Bauman. From one side, as Weber states, modernity appears solid because of the fast centralization
of institutional power. This topic was also included into Weber’s focus6 when he tried to
particularize the differences between traditional, legal-bureaucratic and charismatic authority.
Giddens7 states something similar too - that solidification of modernity can be viewed as analogous
to the transition from traditional to legal-bureaucratic authority. From this point of view,
2

Bauman, Z., Liquid Modernity. Polity Press, 2000.
Lee, R., Bauman, Liquid Modernity and Dilemmas of Development. Thesis Eleven, No. 83, November 2005: 61-77,
Sage Publications.
4
Lesenciuc, A., Nagy, D., The Relation Ego-Alter in Intercultural Communication. The Scientific Informative Review,
No.1(14)/2009, Brashov.
5
Bauman, Z., Donskis, L., Moral blindness: the loss of sensitivity in liquid modernity. Cambridge, Polity Press, 2013
6
Weber, M., From Max Weber: Essays on Sociology. Oxford: Oxford University Press, 1947.
7
Giddens, A., The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity, 1990.
3
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bureaucratic structures may look as if they are more solid than traditional ones but the specific thing
is that they appear to be vulnerable to the “softening” effect of charisma. Modernity is perceived as
solid on the base of the combined power of the institutions and defeats any individual attempt to
keep tradition in place. Despite this solidity this power is not regarded as absolute8. What change
the situation are the charisma and the reflexivity that constitute the solvents being able to dissolve
the existing institutional arrangements.
From the other side, Michel Foucault sees the power as something that is rather exercised
than possessed: power is not attached to any interests and factors but is incorporated in numerous
practices9. It should be defined that the activities dealing with power concern the exercise or
operation of power at a micro level10. There the networks and strategies interface to produce a
highly complex picture of how modern institution works. Actually what seems real is not the power
of the institutions themselves but the practices related to power that take place inside them. Exactly
the practices inside are the ones that soften the reality and despite the solidity of the institutions due
to their power, provoke social changes to occur. This means that the solid modernity is just a myth
because solidity is not guaranteed. Nevertheless, in situation of collision between solidity and
liquidity of the institutional power there appear strong situations of resistance and contradictions
that at the end work as a softening agent for the society. After that softening leads to liquidity. Or in
other words: as we live in a world defined by the shape-shifting of capital and labor, modernity can
be described as amorphous - liquid.
From liquid modernity to liquid society: the position of Umberto Eco11 develops further the
liquid social phenomenon in his latest book (2017) “Chronicles of a Liquid Society”. There he
relates to the modern society and discusses issues as: popular culture and politics, being seen,
conspiracies, the old and the young, mobile phones, mass media, racism, good manners and the
crisis in ideological values as well as the unbridled individualism that have become the backdrop of
our lives - a liquid society in which it is not easy to find a polestar, though starts and starlets
abound. His core idea is to share his opinion and to reveal the total decline of social values that
leads society to liquid state, with no borders to hold its members inside and causes loss of identity.
The issue concerning values is studied by psychologists, sociologists, social psychologists,
researchers from the fields of management, marketing, media and communications etc. This proves
their importance and key role that they have for the collective and individual behavior. Values as
element of the culture usually are perceived as the borders in which the individuals place their
behavior. But when the values are fluid and liquid then individuals have no certain standards for
behavior. When a mixture of cultures is placed in a liquid society then it increases the unstructured
mixture of values.
Whenever there are upcoming changes in society it is well known that the old construction
must be destroyed in order to open space for the new one to take place. Our 21st century society,
based on globalization and post modernity, relays on the fast developing of the new technologies
and the world without borders. In this fast development of new technological era the moral and
mental development of human factor is left behind to try to catch up, if possible. Recently the
discussions about the various suitable applications of the artificial intellect increase the sense that
humans, if continue to be unable to find back their morality and identification, will be left behind,
overcame by the machines. We join all those researchers who insist that until the balance between
material and spiritual/mental world is not gained back, the threat for the human race to disappear is
still in full power. Because of this, further we will try to trace the origin of this problem.
8

Lee, R., Bauman, Liquid Modernity and Dilemmas of Development. Thesis Eleven, No. 83, November 2005: 61-77,
Sage Publications.
9
Barret, M., The Politics of Truth: From Marx to Foucault. Cambridge: Polity, 1991.
10
Lee, R., Bauman, Liquid Modernity and Dilemmas of Development. Thesis Eleven, No. 83, November 2005: 61-77,
Sage Publications.
11
Eco, U., Dixon, R., Chronicles of a Liquid Society. Penguin, 2017.
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2. The consumerism and the decline of values
The concern about decline of social values is not new. In 1998 a study on social trust and
value change investigates the problem of the value change and the decline of social capital in
American youth12. There the first thing cited is a statement from the famous book of Alexis de
Tocqueville “On Democracy in America” (Volume 1: 1835, Volume 2: 1840): “Democracy favors
the taste for physical pleasures. This taste, if it becomes excessive, soon disposes men to believe
that nothing but matter exists. Materialism, in turn, spurs them on to such delights with mad
impetuosity. Such is the vicious circle into which democratic nations are driven”13. The study points
out that the social trust is seen as an important cornerstone of social capital. The high societal levels
of social trust have been linked to a number of positive outcomes. The social trust is précised there
as a sign of social solidarity and cohesion as well as linked to the strong economic performance. In
theories of social capital, social trust is referred to both - an outcome and a cause of high levels of
civic involvement. Also, the social trust plays the role of a constraint on immoral behavior - people
who believe others are trustworthy are themselves less likely to lie, cheat or steal14. When levels of
trust erode, they result in less obedience in people’s behavior to normative rules in their own
conduct.
We suggest that the relation between the decline of social values and the liquid society can
be explained further through consumerism and individualism: the two faces of one monster globalization that helps to destroy the moral and ethical fundaments of the modern society.
Consumerism
“Consumerism is the belief that personal wellbeing and happiness depends to a very large
extend on the level of personal consumption, particularly on the purchase of material goods” 15. The
democracy caused the emergence of free market economy and gave people the freedom of their
own desires and choices. The consumerist society can be recognized and defined by people’s
devotion of a great deal of time, resources, energy and thought to consumption. The overall
meaning of life in this type of society is “consumption is good”, and the more of it the better. The
capitalist profit-driven market competition has pervasive influence on even well developed
economies to grow in total output and not just in productivity. Talking about profits, all the time
there is a question to be answered: is it better to keep consumption levels constant while doubling
leisure time, or is it better to double the consumption levels and keep leisure time constant. As the
free market economy stimulates making bigger and bigger profits, and profits are made by selling
goods and services, the competition between the companies on local, national and global markets
becomes stronger and sometimes even violent. Competition engulfs huge amount of all kind of
resources for advertising and marketing strategies and companies are forced to rearrange their
investments in a better way, most often by deciding to cut or reduce other expenses (like labor). All
this appears to stimulate productivity growth that is channeled into continuous market expansion
that results finally in tremendous bias, favoring growth in consumption instead of leisure. This bias
is emerging in a strong way especially during economic crisis times.
Consumerism and Individualism
“Individualism is the idea that the individual’s life belongs to him and that he has an
inalienable right to live it as he sees fit, to act on his own judgment, to keep and use the product of
his effort, and to pursue the values of his choosing. It’s the idea that the individual is sovereign, an
end in himself, and the fundamental unit of moral concern”16.
12

Rahn, W., Transue, J., Social Trust and Value Change: The Decline of Social Capital in American Youth. Political
Psychology, Vol. 19, No. 3, 1998, pp. 545-565.
13
Rahn, W., Transue, J., Social Trust and Value Change: The Decline of Social Capital in American Youth. Political
Psychology, Vol. 19, No. 3, 1998, pp. 545.
14
Rahn, W., Transue, J., Social Trust and Value Change: The Decline of Social Capital in American Youth. Political
Psychology, Vol. 19, No. 3, 1998, pp. 546.
15
Wright, E., Rogers J., American Society: How It Really Works. W. W. Norton & Company, 2017: found at:
https://www.ssc.wisc.edu/~wright/ContemporaryAmericanSociety/Chapter%207%20--%20consumerism%20-%20Norton%20August.pdf
16
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Traits in individualism17 can be seen as manifestation of:
 “I” identity;
 Promotion of individual goals, initiative and achievement;
 Individual rights are seen as being the most important. Rules attempt to ensure selfimportance and individualism;
 Independence is valued; there is much less of a drive to help other citizens or communities
than in collectivism;
 Relying or being dependant on others is frequently seen as shameful;
 People are encouraged to do things on their own; to rely on themselves;
 People strive for their own success.
From the other side, to be able to do the comparison between the two culture systems, the
typical traits in collectivism can be seen as manifestation of:
 Each person is encouraged to be an active player in society, to do what is best for society as
a whole rather than themselves;
 The rights of families, communities and the collective supersede those of the individual;
 Rules promote unity, brotherhood, and selflessness;
 Working with others and cooperating is the norm; everyone supports each other;
 The community, family or nation is more and above the individual;
 Strong cohesive group.
Regarding the characteristics of individualism it is assumed by sociologists as one of the
modern social evils. But the attention of psychologists is also focused there as all radical states of
personality mean misbalance and personality deformations, especially when regarding the identity.
Arnett18 argues that globalization has its primary psychological influence on issues of identity. As
précised before, globalization stimulates individualism and slowly melts the local cultures and rites,
as well as the way people identify themselves with local culture and local society. The unification
of education systems, invention of technology in everyday life, rising age of entering marriage and
parenthood in urban areas, and employment mobility are considered as positive outcomes of the
globalization. But at the same time there are some quite serious negative ones: competition of the
companies on the global market is seen as a disturbing source of labor exploitation. This is valid
most often for the group of young ones that are hired through low-paying subcontracting
arrangements, not offering much in benefits and job security.
The decline of values
The increasing individualism infiltrates through the younger generations even in societies
with strong collectivistic set and changes the shape of their economic behavior. The best mediator
for this appears to be the liquid society with its liquid culture borders that are no longer able to hold
inside the traditional cultural norms and beliefs and to keep them as they are. Fehr and Hoff19
discuss how the globalization and the consumerism affect the individual change of preferences and
what is more - how they reflect on society. The preferences based on individualism prevail over the
ones based on collectivism. This processes shape-shift the social values even in traditional societies
and ethno groups and the result is defined as loss of identity. Leibbrandt20 adds to the negative
effects of globalization by enlightening another side effect of the globally stimulated consumerism:
the way social preferences relate to market performance.
It can be summarized that the increased competitiveness on global scale affects different
society groups, cultures, companies’ market behavior, the behavior of their employees, and causes
the domino effect by “softening” the society - liquidness spreads on all levels and deprives society
from stable values and identity, deforming and reducing at the same time the importance of moral
and ethical issues. This causes decline of value systems on individual level too. Humans are
17
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designed by nature as group belonging creatures but the modern individualism deprives them of the
support of the group. These way individuals suffer loss of identity by losing the stable borders of
social norms for what is good and what is bad, what is moral and what is ethic. The liquidness of
the society transfers on individual level too and creates spiritual emptiness.
3. The organizational culture as projection of the social culture
Despite that organizational culture obviously influences behavior inside the company and is
something that leaders can change, there is still little consensus on what organizational culture
really is21. The values and behaviors that contribute to the unique social and psychological
environment of an organization. Organizational culture includes an organization's expectations,
experiences, philosophy, and values that hold it together, and is expressed in its self-image, inner
workings, interactions with the outside world, and future expectations. It is based on shared
attitudes, beliefs, customs, and written and unwritten rules that have been developed over time and
are considered valid22.
Social system is a complex set of human relations that interact in various ways. It is
organization of individuals into groups or structures that have different functions, characteristics,
origin or status. A social system might break a larger population down into family groups, races,
religious affiliations, gender, wealth categories and social classes. These demographic distinctions
can be used by the business to better target their promotional and sales efforts23.
As Hatch and Schultz24 state, one of the primary challenges faced by contemporary
organizations, stem from the breakdown of the boundary between their internal and external
aspects. Previously it was typical for the organizations to be able to divide their internal functioning
from their external relations in the environment because the contacts between insiders and outsiders
were very limited. The external relations were handled mostly by top executives and the
departments related to HRM, marketing, purchasing, PR and strategic planning. From the other
side, the internal relations were handled by middle and lower level managers, HRM, engineering,
production and accountant departments. However, the 21st century, globalization and technical
progress redefined what was accepted before as matters of external relations and included them in
as part of the daily activities of almost all company members. Networking, business progress,
reengineering, flexible manufacturing, and delayering appeared to be among the changes that
caused the collapse of internal and external relations as defined categories in the organizational
practice. The boundaries of the external and internal relations changed, following the social,
economic, political and culture changes of globalization. Hatch and Schultz argue that, increasingly,
the actions and statements of top managers simultaneously affect organizational identity and image.
Ravasi and Schultz25 go further in revealing the organizational identity threats as one of their
findings, related to this research is, that organizational culture is a central construct in understanding
the evolution of organizational identities in the face of environmental changes, suggesting that
collective history, organizational symbols, and consolidated practices provide cues that help
members make new sense of what their organization is really about and give that new sense to
others.
Smith and Dugan26 argue that there are continuing substantial differences in modal cultural
values of organization employees and that these are largely consistent with differences reported by
others. The results of their study suggest that the cultural dimensions of society defined by Hofstede
as individualism-collectivism and power distance may be better defined as representing varying
21
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orientations toward continuity of group membership (loyal involvement/utilitarian involvement)
and varying orientations toward the obligations of social relationship (conservatism/egalitarian
commitment). We consider that these findings express important characteristics of organizational
culture that are quite similar to the social culture ones. What is more, we see the transformation of
the social culture changes to be transferred through globalization and liquidity into organizations
too. It means that in strongly collectivistic cultures where the chance liquidity to occur is weak, the
organizations are eager to help individuals to identify themselves with the working group much
easier, as well as to identify themselves to the company. In organizations with prevailing orientation
to collective type of culture, organizational values have stronger positive impact on all levels of
employees. Managers imply in their leadership style cooperation, support, socialization, rewards
and development opportunities, commitment, and open channels for communication. In
organizations with prevailing orientation to individualistic type of culture bureaucracy, stress and
management deformations are more often to occur because the implied individualism stimulates
liquidity of organizational values. Often are observed negative relationship changes between the
levels as well as identity crisis. Individualism provokes appearance of interpersonal conflicts and
conflicts of interests both - between the organizational levels, and between people on the same
level.
4. Manifestation of some negative liquid society effects on leadership
Organizational sociopaths on managerial level: destructive leadership
A fast check in the scientific databases shows that over the past 6-7 years the publications
on destructive leadership have increased with more than 75%. This fact speaks clearly of the
increased interest to the topic and the attention to its impact on people’s management in
organizations. Destructive leadership is based on sociopathic behavior that is why we have to
define the term “sociopathy” first: the Antisocial Personality Disorder (APD), also known as
sociopathy is described as a personality disorder characterized by a long term pattern of disregard
for, or violation of, the rights of others. An impoverished moral sense or conscience is often
apparent, as well as a history of crime, legal problems, or impulsive and aggressive behavior27.
Destructive leadership behaviour is defined by Einarsen, Aasland and Skogstad28 as
systematic and repeated behaviour by a leader, supervisor or manager that violates the legitimate
interest of the organisation by undermining and/or sabotaging the organisation's goals, tasks,
resources, and effectiveness and/or the motivation, well-being or job satisfaction of his/her
subordinates. Three categories of such destructive leadership are identified by the authors in the
proposed model: tyrannical, derailed, and supportive–disloyal leadership behaviour. The model
provides a useful link between the field of leadership and research on bullying, counterproductive
behaviour, and aggression at work.
Different research on the theme, done by Padilla, Hogan and Kaiser29, focuses on the so
called toxic triangle: destructive leaders, susceptible followers and conducting environments. They
review how destructive leadership has been discussed in the literature and note that it has not been
clearly defined so far. Building on prior research, they develop a definition of destructive leadership
that emphasizes negative outcomes for organizations and individuals linked with and affected by
them. Then the toxic triangle is outlined by the characteristics of leaders, followers, and
environmental contexts connected with destructive leadership.
Ferris et al.30 examine the leader as a bully, and explore potential consequences of strategic
leader bullying behavior through the development of a conceptual model, as leader bullying
27
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behavior is construed as a form of organizational politics. Authors explore the implications of
bullying as an influence behavior that is employed strategically to convey particular images and
exercise influence in specific situations, potentially producing positive outcomes.
Pech and Slade31 study another interesting phenomenon: the existence of organizational
sociopaths is not only tolerated in the company but also they are often promoted to higher
managerial positions. Authors aim to reveal the reasons why organisations sometimes select and
promote the wrong individuals for managerial positions. These individuals may be incompetent,
they may be manipulators and bullies. They are not the best people for the job and yet not only are
they selected for positions of authority and responsibility, they are sometimes promoted repeatedly
until their kind populate the highest levels of the organisational hierarchy. The findings confirm
that: organisational tolerance and acceptance for sociopathic managerial behaviour appears to be a
consequence of cultural and structural complexity. While this has been known for some time, few
authors have posited an adequate range of explanations and solutions to protect stakeholders and
prevent the sociopath from exploiting organisational weaknesses. Reduction of cultural and
structural complexity may provide a partial solution. Transparency, communication of strong
ethical values, promotion based on performance, directed cooperation, and rewards that reinforce
high performing and acceptable behaviour are all necessary to protect against individuals with
sociopathic tendencies.
Aasland et al.32 investigate the prevalence of the four types of destructive leadership
behaviour in the destructive and constructive leadership behaviour model, in a representative
sample of the Norwegian workforce. The findings are built around the statement that destructive
leadership comes in many shapes and forms, with passive forms prevailing over more active ones.
The results show that laissez-faire leadership behaviour is the most prevalent destructive leadership
behaviour, followed by supportive–disloyal leadership and derailed leadership, while tyrannical
leadership behaviour is the least prevalent destructive leadership behaviour. Furthermore, many
leaders display constructive as well as destructive behaviors, indicating that leadership is not either
constructive or destructive.
Schyns and Schilling33 argue, that an increasing number of studies investigate different
forms of destructive leadership. Their meta-analysis integrates different conceptualizations of
destructive leadership and analyzes the relationship between destructive leadership and outcome
variables. Results indicate the negative correlations with positive followers' outcomes and behaviors
(e.g., attitudes towards the leader, well-being, and individual performance) and positive correlations
with negative outcomes (e.g., turnover intention, resistance towards the leader, counterproductive
work behavior). The highest correlation arises between destructive leadership and attitudes towards
the leader, and tthe next highest correlation was found between destructive leadership and
counterproductive work behavior.
Casimir, G., et al.34 focus their research on examination of the psychosomatic model of
downward workplace bullying in different cultures. Their findings confirm that the psychosomatic
model is supported for both the Australian and the Ugandan samples. However, the relationship
between bullying and physical symptoms is fully mediated by negative affect for the Australian
sample but partially mediated for the Ugandan sample.
Side effects of destructive leadership: organizational sociopaths on individual level
The organizational sociopaths on individual level exist as continuation of the destructive
leaders. The liquid organizational values and organizational culture oriented to individualism create
31
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appropriate environment for destructive leadership to emerge and in turn - to create sociopaths on
individual level. The destructive leadership multiplies itself fast on the lower organizational levels
because of the power concentrated in the managerial positions. Employees observe, accept and
adopt the negative destructive behavior because of the tight individual focus. Egocentrism is
strongly stimulated top down to develop among the subordinates as it is an approach to block the
free-minded, creative and intelligent employees that disagree with the destructive sociopath leader.
The passive reaction from the top management level adds to the negative work atmosphere. The
most common results for the company, coming from destructive leadership of sociopaths include:
 Because of the proclaimed individualism:
- Narrowed focus of perception on the self-interests and self-values; Egocentrism;
- Lack of identification with the company goals, values, mission, vision etc.;
- Lack of ability for team-work;
- Conflict between personal and organizational interests;
- Lack of job motivation;
- Lack of commitment;
- Lack of service-oriented attitude when working with customers;
- Reduced quality of performance.
 Because of the fear of the person with power in hands (who uses the power for
personal needs and against the organizational ones):
- Fear of loss of job;
- Switching on the instincts for survival and they dominate over conscious mind.
Such a person is easy for manipulation and psychological pressure, most often
appearing as bullying;
- Increased levels of stress;
- Burnout;
- Cardio-vascular diseases, attempted suicide.
Conclusion
The paper discussed some “liquid society” reflections on contemporary leadership. We tried
to reveal how business environment mirrors the social problems of the society. By tracing the social
changes and their studies, we outlined some negative characteristics of contemporary management
concerning leadership that appear as result of social values decline. The stronger is the focus on
consumerism and individualism in society, the bigger are the deformations that occur in
management of people in organizations. We find destructive leadership as main support of
behavioral deformations as aggression on the job place, humiliation, mobbing, bullying, stress,
burnout and other destructive behaviors. We suggest that the result of the social values decline
manifested through the results of destructive leadership can be avoided by applying intelligent
people’s management as it may include: soft skills; emotional intelligence; learning organizations;
corporate social responsibility; strategic planning of HRM.
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Оценка на влиянието на фактори от мезосредата върху младежкия
туризъм в България
Велина Казанджиева
Катина Попова
Assessment of the Impact of Meso- Environmental Factors on the
Youth Tourism in Bulgaria
Velina Kazandzhieva
Katina Popova
Abstract
Yоuth trаvеl is оnе оf thе fаstеst grоwing аnd mоst dynаmic mаrkеts оf thе glоbаl tоurism sеctоr. The goal of
the publication is to set the guidelines for improving the youth tourism development by assessing leading mesoenvironmental factors that have impact on the Bulgarian youth tourism. The research methods used are PEST analysis
and a survey. Youth tourism can be a perspective direction in the structure of contemporary types and forms of tourism
in Bulgaria. Its competitive advantages require systematic and result-oriented management of the impacts of various
factors as well as improvement of the supply of tourist services and products matching the needs of young travelers for
unique experience in the places visited.
Keywords: millenials, youth tourism, factors, opportunities, threats.

Въведение
Оценката на актуалното състояние на различни социални общности показва, че
младежите са по-адаптивни и гъвкави към изискванията и предизвикателствата на новото
време. Приспособяват се сравнително бързо и показват умения за максимално възползване от
предимствата на глобализацията. Разнообразните възможности за пътуване и културно
обогатяване, съчетани с преимуществата на „информационната ера” са в основата на
мотивацията и потребностите за развитие на младежки туризъм на различни равнища
(национално, регионално, глобално). Посетителите във възрастовата група 15-29 г. са
приблизително ¼ от общия брой на пътуващите през 2015 г. (Richards, 2016). Много страни и
райони насочват вниманието си към младежкия туризъм, който е източник на значителни
ползи за дестинациите, защото често младежите пътуват по-дълго и като цяло харчат повече
в сравнение с по-възрастните.
Поддържаната теза в публикацията е, че младежкият туризъм е перспективно
направление, чиито предимства следва да се оползотворяват, за да се повишат приходите от
младежки туристически пътувания в България. Предмет на проучване в доклада е
младежкият туризъм, а обект на изследване са ключови фактори от мезосредата и техните
въздействия върху младежките туристически пътувания в нашата страна.
Поставената цел в доклада е: чрез оценка на влиянието на водещи фактори от
мезосредата върху младежкия туризъм в България да се определят насоки за подобряване
на неговото развитие. Целта се постига с изпълнението на следните изследователски
задачи: определяне на ролята и значението на младежкия туризъм; изследване на
въздействията на основни политически, икономически, социални и технологични фактори
върху младежките туристически пътувания в България; дефиниране на стратегически
направления за подобряване обема и структурата на младежкия туризъм у нас.
Проучването на мезосредата обхваща обща характеристика на актуалното състояние
на туристическата индустрия в България. На тази основа са определени възможностите и
заплахите за младежкия туризъм. Изследването на мезосредата е осъществено чрез метода
на PEST анализa, според който факторите са групирани на: политически, икономически,
158

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 1/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
социални и технологични. За всяка група са определени ключови фактори със съществено
влияние върху младежкия туризъм. Анализирани са въздействията им и са прогнозирани
бъдещите ефекти върху младежките пътувания. За характеризиране на профила на българина
като участник в младежки туристически пътувания е проведено анкетно проучване в
периода 1.04 - 12.05.2017 г.
Общото за факторите от мезосредата е, че са пряко свързани със сектор „туризъм” и
ефектите им могат да се направляват и контролират до голяма степен от стопанските
субекти. Проучването на мезосредата обективизира оценката на възможностите (шансовете)
и заплахите (рисковете, бариерите) за младежкия туризъм според действащите фактори и
обстоятелства. Изследването на ефектите им върху пътуванията на младежите и силата на
тяхното влияние определят стратегическите насоки за развитие на младежкия туризъм в
България. Проучването на мезосредата преминава през 4 основни технологични етапа:
определяне на факторите от всяка група на PEST анализа с ключово значение и влияние
върху младежкия туризъм; оценка на характера и степента на влияние на факторите върху
развитието на този вид туризъм (причини и обстоятелства, провокиращи промени, посока,
сила и динамика на влияние); идентифициране на рисковете и предизвикателствата,
възможностите и алтернативите пред младежкия туризъм; обща оценка и изводи.
1. Оценка на ролята на младежкия туризъм
Икономическата стойност на младите потребители в туризма се обуславя от
уникалните характеристики на пазара, към който принадлежат. Те са авантюристично
настроени, търсят възможности за социални контакти с близки по възраст и интереси хора,
откриват нови култури, развиват и обогатяват познанията си. Концепцията за младежкия
туризъм обхваща туристически дейности, реализирани от младежи на възраст между 15 и 29 г.
(Horak, 2000). Актуалните характеристики на този вид туризъм се систематизират по
отношение на (Richards, 2016):
 Висока стойност на пазара на младежки пътувания, който нараства с над 50% в
периода 2009 – 2014 г. В рамките на прогнозите на СОТ за ръста на глобалния туризъм, през
2020 г. се очакват около 370 млн. млади пътешественици, чиито общи разходи ще надвишат
USD 400 млрд. Младежите не са особено платежоспособни, но имат достатъчно свободно
време, т.е. могат да осъществяват по-продължителни пътувания от масовия турист. Това
води до над 2/3 по-високи средни разходи на младите посетители в сравнение с останалите
туристи. Една от причините за по-високото харчене на младежите е използването на
финансовите ресурси на техните родители. Друга причина е възможността за работа в
дестинацията, за да осигурят допълнителни средства за туризъм и пътувания. Младежите
показват висока склонност за връщане във вече посетени дестинации.
 Еластичност на младежкия туристически пазар. Младите пътешественици са
импулсивни, не особено предпазливи и е малко вероятно плановете им за пътуване да се
повлияят от икономически проблеми, политически неразбирателства или епидемии. В
действителност продължителните пътувания на младежите нарастват, когато националните
икономики са по-слабо развити. Много младежи предпочитат през т.нар. „празна” година
(Gap Year, годината между гимназията и университета) да натрупат професионален опит зад
граница с надеждата, че икономиката на собствената им страна ще се съвземе. Младежкият
туристически пазар е по-малко променлив в сравнение с туристическия пазар като цяло.
Изследванията показват, че младежкият сектор не е толкова засегнат от кризата, отчита помалък спад и се възстановява по-бързо в сравнение с общия туристически пазар.
 Предпочитания за директно разходване на средства в местната общност. Младите
туристи пътуват по-продължително и харчат по-голяма част от средствата си в дестинацията
(над 60% от бюджета за пътуване). Търсят местни доставчици на стоки и услуги, което
намалява загубите на средства от локалната икономика и ги насочва към местния бизнес.
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 Целенасочени пътувания. Ясно установена тенденция е промяната, реализирана на
младежкия туристически пазар, от пасивни пътувания за оползотворяване на свободното
време към пътувания с цел работа и обучение зад граница, доброволческа дейност,
придобиване на езикови умения и др. Активните, смислените и целенасочените форми на
младежки туризъм водят до личностно развитие и обогатяване, имат положителни
въздействия не само за потребителите, но и за дестинациите и техните жители.
 Младите хора често пътуват, за да учат и работят, т.е. имат важен принос за
националната икономика на посещаваните държави. Студентските пътувания са признати
като съществен икономически стимул с нарастваща роля и значение, а очакванията са за
увеличаване на образователния пазар. Мобилността и гъвкавостта на младежите като
работна сила са неизменни характеристики в някои части на света. Средствата, които
образователните институции печелят от чуждестранни студенти, са ценен принос за
националната образователна система като цяло. Те подпомагат поддържането на съоръжения
в приемащата обност. В допълнение, разходите на младите пътешественици поддържат
заетостта в туризма, в пряко и косвено свързаните с него дейности, защото често по време на
пътуванията си те работят. Броят на работещите почиващи (working holidaymakers, WHMs)
нараства значително през последните години в дестинации като Австралия, Нова Зеландия и
др. Това провокира дебати за предимствата и недостатъците от заемането на работни места
от чуждестранни младежи, което застрашава работата на местните. От 2016 г. федералните
власти в Австралия са въвели специална данъчна ставка за наемане на чужди работещи
посетители, които са особено ценни като трудов ресурс в селските райони. В глобалната
икономика привличането на талантливи и способни хора е ключов фактор за икономическа
конкурентоспособност. Дестинациите, стимулиращи младежките пътувания, имат
възможност да привличат млади професионалисти, което спомага за придобиването и
усвояването на специфични умения, полезни за кариерното им развитие.
 Младите хора привличат други посетители в дестинацията. В Австралия, например
е установено, че всеки млад посетител, участник в курс във висшето образование е бил
посетен средно от 1,3 д. по време на престоя си, което генерира допълнително АSD 1,2 млрд.
за австралийската икономика всяка година. Младежите създават специална атмосфера в
дестинацията, привличайки други посетители и бизнеси. Този ефект е признат в много
градове, в резултат на което нарастват проектите за преместване на университети или
откриване на филиали в населени места с функции на разпределителни центрове за културни
и творчески дейности. Осигуряването на студентско настаняване също е важно условие за
успеха на подобни начинания.
Общата оценка за ролята и значението на младежкия туризъм показва, че е важно да се
познават и анализират по-широко и обстойно неговите икономически ефекти. Въздействията
му не се ограничават само до дневните разходи или ценовите категории младежко
настаняване, а са комплексни ползи, резултат от сложна комбинация между: продължителни
престои; широкообхватни пътувания; желание за потребление на местни услуги; голяма
вероятност за привличане на други посетители; връщане в дестинацията в бъдеще.
2. Ефекти на политическите фактори върху младежкия туризъм в България
Политическите фактори определят пряката правителствена политика по отношения на
младежките пътувания и туризма. Тя има директен стимулиращ или ограничаващ ефект
върху туристическия бизнес, насочен към младежкия туризъм и обществената среда, в която
той се развива. Сред политическите фактори на мезосредата с особена сила на въздействие
върху младежкия туризъм се открояват: (1) политика по отношение на младежта; (2)
равнище на сигурност и безопасност на дестинацията; (3) степен на оптимизиция на
държавната туристическа политика.
Политиката по отношение на младежкия туризъм се реализира на основата на закони,
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подзаконови актове и наредби, както и стратегически документи. На национално ниво
основополагащи документи от общ характер са Законът за младежта и Националната
стратегия за младежта (2012-2020). Според закона, държавата и общините насърчават и
подпомагат осъществяването на дейности и услуги за младите хора. Пряко и косвено
свързани с туризма са: организирането на свободното време; насърчаването на неформалното
обучение за разширяване на знанията, опита и уменията; приобщаването към ценностите на
културата, изкуството, спорта; подкрепата на младежкото доброволчество и др.
Основна характеристите на младежката общност в България през последните две
десетилетия, посочена в Националната стратегия, е нейната динамична промяна. Младежите
формираха основните си ценности в периода на преход от тоталитарна към демократична, от
затворена към пазарно ориентирана система. Характерни особености на младите са
стремежът към независимост и самореализация, самостоятелни решения и индивидуален
житейски подход. Изследванията показват, че докато психологическата независимост на
младия човек у нас силно нараства, то много по-силна е неговата социално-икономическа
зависимост от родителите.
През последното десетилетие сме свидетели на активизиране на младежкото
гражданство и на радикална промяна в активността на младите хора – от общественополитическия живот към частния икономически сектор. Готовността им да участват в
доброволчески акции и пътувания нараства, но възможностите за доброволчески дейности са
ограничени. Ценностите на доброволчеството не са широко познати, механизмите за
публично подпомагане на младежкото доброволчество (като форма на солидарност,
гражданска активност и неформално учене) не са развити, а правата на младите доброволци
се нуждаят от законова закрила.
България се рекламира като политически стабилна и спокойна туристическа
дестинация, но са необходими допълнителни мерки за гарантиране на сигурността и
безопасността в туристическите места, особено в тези, посещавани от значителна младежка
аудитория (Слънчев бряг, Златни пясъци, Банско и др.). Налице е недостиг на полицейски
служители, в т.ч. владеещи чужди езици и преводачи в курортните полицейски управления.
След атентата на летище Сарафово и представителите на туристическия бранш увеличават
мерките за сигурност със собствени средства (хотелиери назначават повече охранители).
Курортните комплекси, съвмествно с туроператорите, разработват правила за организиране и
провеждане на мероприятия по линия на алкохолния туризъм, особено популярен сред
чуждестранните младежи, за да ограничат допълнително нивото на престъпност и
възможните безредици в туристическите места.
Държавната политика в туризма се провежда от Министерство на туризма. В
контекста на международната туристическа политика Република България има сключени
двустранни договори и спогодби с европейските държави, както и със страни от Близкия
изток и Африка, за сътрудничество в областта на туризма. Тези договори и спогодби са
добра основа за развитие и насърчаване на младежките пътувания. На национално равнище
стратегически документ, определящ насоките на туристическото развитие на страната, е
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2014-2030. Тя е
оптимизирана и синхронизирана в съответствие с принципите за устойчиво, хармонично и
отговорно развитие. Алтернативите и предизвикателствата от влиянието на политическите
фактори върху младежкия туризъм в България са систематизирани в таблица 1.
Политическите фактори на мезосредата определят приоритетите и отношението на
държавната и общинската власт към младежкия туризъм. Публичното подпомагане на
предлагането на качествени услуги, подкрепящи развитието на младите хора, особено
услугите за свободното време, е ограничено. Не се очакват съществени изменения в степента
на сигурност, политическа стабилност и безопасност на България като туристическа
дестинация, атрактивна за млади туристи. С особена важност и сила на влияние се откроява
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оптимизираната държавна туристическа политика на България, реализирана от
Министерството на туризма. Но в стратегията за устойчивото развитие на сектора,
младежкият туризъм не е определен като приоритетно за страната направление.
Таблица 1. Влияние на основни политически фактори от мезосредата върху
младежкия туризъм.
Възможности (шансове, алтернативи)
Оптимизирана политика за младежта
Сигурна и безопасна дестинация
Оптимизирана държавна туристическа политика
Противодействие на масовия туризъм
Нетрадиционни, специализирани видове туризъм
Засилване ролята на частния сектор
Активна роля на НПО и браншови сдружения

Заплахи (рискове, предизвикателства)
Нестабилна обстановка в близост до границите
Бежански поток
Недостиг на полицейски служители в курортите
Неблагоприятна инвестиционна среда
Затруднен достъп до финансиране
Влошен имидж на страната
Рискови инвестиции в туризма

3. Ефекти на икономическите фактори върху младежкия туризъм в България
Въздействията на икономическите фактори на мезосредата на сектор „туризъм” са
изключително силни и взаимообусловени. От една страна обемът и структурата на разходите
на младите посетители определят размера и обхвата на местния бизнес, ангажиран с
обслужването им. От друга, икономическата ситуация в мезосредата влияе на обществената
система, на равнището на доходите на пряко и косвено заетите в туризма и на склонността
им към потребление. Икономическите фактори са изключително разнообразни. В настоящия
параграф са разгледани и оценени ефектите на тези, с водещо значение и роля за младежкия
туризъм, към които се отнасят: (1) растеж на туристическата индустрия; (2) равнище на
заетост и доходи в туризма; (3) възможности за инвестиране и кредитиране в сектора; (4)
сезонност на туризма.
В България не се води точна статистика за броя на туристите в младежка възраст и
приходите от младежки туризъм. НСИ предоставя информация за входящия и изходящия
туризъм според целта на пътуването и избраните дестинации, но не разграничава
пътуващите по възраст, което обуславя проблеми при изследване на икономическите аспекти
на младежкия туризъм. Те са свързани с невъзможността за анализиране на точни данни за
този вид туризъм. Аналогични изводи и заключения могат да се направят от данните на
World Travel & Tourism Council. Според тях директният принос на туризма в България към
БВП през 2016 г. е 3.4% от общия БВП на страната (BGN 3,115.9 млн., WTTC, 2016).
Прогнозите са, че прекият принос на туризма през 2027 г. ще достигне близо 5% от БВП.
Общият принос на туристическата индустрия (директен, индиректен и индуциран) в БВП на
страната през 2016 г. е 12.8% от БВП (BGN10,502.0 млн.). Очаква се през 2027 г. показателят
да се покачи до 16,7% (BGN18,344.7 млн.). На основата на тези данни и в унисон с
прогнозите на СОТ за младежкия туризъм, възходящото му развитие в национален аспект
вероятно ще продължи.
За повечето чужденци страната е позната предимно с възможностите за летен и
планински (ски) туризъм. За 2016 г. оценката показава, че ръстът в българския туризъм, в т.ч.
и при младежките пътувания, се определя не толкова от вътрешни, обективно действащи и
устойчиви условия и фактори, а от влиянието на екзогенни сили с временен характер:
напрежението между Турция и Русия, атентатите в Тунис и Египет (Василева, 2016).
Имиджът на страната като място за евтина ваканция и почивка се потвърждава от проучване
на сайта Триваго, според което София и Варна са обявени за най-евтините дестинации в
Европа (Hutchinson, 2016). Класацията е направена на основата на сравнение на средните
цени за нощувки в хотели (вж. табл. 2). Слънчев бряг е на трето място в класацията за найевтина крайморска дестинация, след Варна и Буджиба в Малта (вж. табл. 3).
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Работните места в туризма са по-нестабилни и непривлекателни, в сравнение с други
отрасли на икономиката. Временната заетост в сектора е значително по-висока (21%) в
сравнение с други стопански дейности. В някои държави от ЕС делът на временно заетите е
3-4 пъти по-висок в туризма, отколкото в други отрасли (България, Гърция, Кипър).
Директният принос на туристическата индустрия в България в заетостта през 2015 г. е 3,1%
(92 500 раб. места). Общата заетост (пряка и косвена), генерирана от туристическия сектор,
достига 11,2% (338 500 раб. места). В дългосрочен план (2026 г.) директният принос на
туристическата индустрия в заетостта ще достигне 4,5% (126 хил. раб. места), а общата
заетост ще се покачи до 14% (389 хил. раб. места).
Таблица 2. Класация на най-скъпите и най-евтините градски дестинации в Европа.
(според Триваго, по средна цена на нощувка в хотел, в £)
Най-скъпи градски дестинации
ГРАДОВЕ

СР. ЦЕНА
НА
НОШУВКА

ГРАДОВЕ

СР. ЦЕНА
НА
НОШУВКА

Най-евтини градски дестинации
ГРАДОВЕ

СР. ЦЕНА
НА
НОШУВКА

ГРАДОВЕ

СР. ЦЕНА
НА
НОШУВКА

1.Лондон
184 6.Амстердам
130 1.София
46 6.Варшава
2.Берн
151 7.Копенхаген
128 2.Скопие
48 7.Белград
3.Париж
134 8.Стокхолм
119 3.Сараево
51 8.Вилнюс
4.Единбург
134 9.Дъблин
110 4.Тирана
52 9.Братислава
5.Рейкявик
133 10.Осло
110 5.Букурещ
53 10.Андора
Източник: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article ... (14.09.2017).
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Таблица 3. Класация на най-евтините крайморски дестинации в Европа.
(според Триваго, по средна цена на нощувка в хотел, в £)
Най-евтини крайморски дестинации
ДЕСТИНАЦИИ

СР. ЦЕНА НА
НОШУВКА, £

ДЕСТИНАЦИИ

1.Варна, България
38 6.Пуерто де ла круз, Испания
2.Буджиба, Малта
49 7.Солун, Гърция
3.Слънчев бряг, България
51 8.Измир, Турция
4.Булон сюр мер, Франция
54 9.Хераклион, Гърция
5.Фаро, Португалия
55 10.Есауира, Мароко
Източник: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article ... (14.09.2017).

СР. ЦЕНА НА
НОШУВКА, £

56
57
59
63
64

Според данни на КНСБ доходите в сектор „Услуги”, към който се отнася и туризмът,
са ниски, което принуждава служителите да напускат работа, заради липсата нa дългocpoчнa
зaeтocт и лoшo paвнищe нa зaплaщaнe. Тaзи cфepa гeнepиpa нaй-гoлямaтa зaeтocт в
българската иĸoнoмиĸaтa и тoвa мoжe дa ce oĸaжe pиcĸ зa мaĸpoиĸoнoмичecĸoтo paвнoвecиe
в cтpaнaтa. Реализацията на завършващите висше образование по туризъм е сред найниските за последните пет години. Сpeднoтo месечно възнaгpaждeниe нa работник в тypизмa
y нac e oĸoлo €295 (vnews, 2016), а в Иcпaния достига €2000 (Томев, 2016). Проблемът с
липсата на кадри е концептуален и ниското заплащане е основна причина за изтичане на
подготвени служители. Кадрите, предимно в младежка възраст, се насочват към чужбина и
имат успешно кариерно развитие в други страни. Създаването на атрактивна среда за
професионална кариера, мотивирането и стимулирането на персонала са възможни решения
на проблема. Хроничният дефицит на кадри в туризма се задълбочава и негативната
тенденция ще продължи в бъдеще, защото България е нискобюджетна дестинация, продуктът
генерира ниска добавена стойност, което не позволява високи възнаграждения. Високата
конкуренция на международните пазари допълнително задълбочава проблемите.
Инвестициите в българския туризъм през 2015 г. са 7,6% от общите инвестиции в
страната (BGN1,351.6 млн.). Прогнозите за следващите десет години са за ръст на
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инвестициите в туризма с почти 3% (BGN1,780.6 млн.). Големите инвестиции в туризма се
асоциират най-вече с хотелиерството. В България, поради бума в строителството на
апартаментни комплекси и ваканционни имоти, в голяма част от които се настаняват
младежи, се остава с погрешно впечатление за подобен бум на инвестициите и в
хотелиерската дейност (Цветков, 2014). Банките са консервативни при кредитиране на
строителството на хотели и след бума от строежи по Черноморието все повече избягват да
кредитират подобни проекти и се ориентират към други области: балнеолечебен, спа,
алтернативен туризъм и др. Причините са, че докато цените на строителството са
сравнително високи, цените на легло са относително ниски, туристите са предимно
нископлатежоспособни и не са склонни да харчат извън предплатения туристически пакет.
Атрактивните места в страната за инвестиране в хотелски проекти с гарантирана висока
възвращаемост не са много. През последните години, част от изградените хотели са дело на
инвеститори, които познават добре бранша и успешно разширяват хотелиерската си дейност.
А грандоманските инвестиции във ваканционни апартаменти за продажба не са особено
рентабилни, защото стремежът за бърза печалба и максимална застроена площ са водещи.
Банките финансират проекти за закупуване, строителство, ремонт, разширяване и
модернизиране на хотелиерската и ресторантьорската дейност. Кредитите обикновено са
инвестиционни и оборотни, краткосрочни (до 1 г.), средносрочни (до 3 г.) и дългосрочни
(над 3 г). Често срещано изискване от банките е собствено участие в размер на 20-30% от
стойността на проекта (Коджаиванова, 2006). При отпускане на кредити банките се
съобразяват с: неговото обезпечаване; доходността на хотела (гаранции за генериране на
достатъчно приходи, за да се обслужва кредита и да има печалба за собственика);
местоположението; опита в бизнеса; договорите с туроператори и др. Алтернативна форма
на банковото кредитиране е лизингът. По-често срещани са лизинговите програми за
дооборудване или преоборудване на кухненски помещения, фитнес зали, перални
помещения, за ново фитнес оборудване и др. Някои банки предоставят преференциални
лихвени условия за членове на БХРА.
Сезонните колебания на туризма в България са обусловени от разнообразни причини:
природно-климатични, социално-икономически, психологически и др. Общата оценка е, че
през последните години продължителността на летния туристически сезон постепенно
намалява, което се отразява негативно на резултатите от туристическата дейност като цяло.
Спадат приходите от продажби, заетостта, доходите и печалбите. Скъсяването на сезона се
дължи донякъде и на входящия младежки туризъм, който спомогна за налагането на
негативен имидж на България като евтина алкохолна дестинация. Това отблъсна други
целеви сегменти, които предпочитат по-спокойни и подходящи места за отдих и почивка.
Ефективното управление на ефектите от сезонността на туризма предполага разработване и
реализиране на интегрирани стратегии за приспособяване в следните по-важни насоки:
диференцирано ценообразуване; разнообразяване предлагането на атракции и развлечения;
диверсификация на пазарни сегменти; държавно участие и подпомагане (Lee et al., 2008).
Реализацията на стратегиите е обвързана със специфичните особености на видовете и
формите на туризъм, характерни за всяко туристическо място, както и с характеристиките на
целевите сегменти.
Рисковете и предизвикателствата пред младежкия туризъм в България от влиянието
на икономическите фактори са съществени и значими (вж. таблица 4). В стратегически
аспект общият принос на българския туризъм в БВП на страната ще бъде минимален.
Съществува вероятност потенциалът за растеж на младежкия туризъм и в туристическата
индустрия като цяло да не бъде оползотворен в максимална степен. Ще се пропуснат
благоприятни възможности за по-голямо увеличение на приноса на всички видове туризъм в
икономиката на страната. Прогнозира се минимално увеличение на дела на туризма в обшата
заетост в страната. Проблемите с недостига на кадри и ниското ниво на доходи в туризма ще
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създадат допълнителни рискове, които ще засегнат и обслужването на туристите-младежи.
Ще се пропуснат благоприятни възможности за по-голям ръст на заетостта и доходите във
всички видове и форми на туризъм. Очакванията са, че инвестициите в българския туризъм и
в частност в комплекси и места за младежки отдих и рекреация ще нараснат минимално.
Атрактивни за кредитиране са проекти за нетрадиционни видове туризъм, извън масовите
туристически места. Интегрираното приложение на стратегии за намаляване на сезонността е
със значителен потенциал за удължаване на сезона при всички видове и форми на туризъм.
Таблица 4. Влияние на основни икономически фактори от мезосредата върху
младежкия туризъм.
Възможности (шансове, алтернативи)
Увеличаване на приходите от туризъм
Потенциал за заетост и доходи
Увеличаване на добавената стойност
Нарастване на фирмените печалби
Повишаване на благосъстоянието
Подобряване на публичните блага
Инвестиции в туристически обекти
Финансиране на нетрационни видове туризъм
Стимулиране на други отрасли
Разнообразяване на предлагането
Удължаване на туристическия сезон
Устойчивост на кризисни ситуации
Намаляване на безработицата
Почасова заетост, чуждестранна работна сила
Намаляване на безработицата

Заплахи (рискове, предизвикателства)
Силна конкуренция на туристическите пазари
Нови туристически дестинации
Значителен дял на сивия сектор в туризма
Затруднен достъп до изложения, борси и панаири
Високи капиталови инвестиции в ДМА
Бавна възвращаемост на инвестициите
Висока стойност на суперструктура и оборудване
Ниско доверие у кредитори и инвеститори
Липса на гъвкави форми на банково кредитиране
Сезонност на туризма
Нискоквалифицирана заетост
Временна заетост и текучество
Ниски нива на заплати
Дефицит на кадри и проблеми със заетостта
Ниска степен на реализация на кадри с образование

4. Ефекти на социалните фактори върху младежкия туризъм в България
Социалните фактори определят доминиращите модели на поведение по отношение на
туристическото потребление. Тяхното въздействие се засилва в процеса на трансформация на
туризма от индивидуална в обществена потребност. Ключови социални фактори от
мезосредата на туризма са: (1) мотивите и предпочитанията на туристите; (2) промените в
потребителското поведение. Въздействията им са разгледани на основата на водещите
характеристики на поколението Y и заключенията от демографската перспектива за младите
хора в България.
Значителна част от младите пътуващи днес, в т.ч. и българите, принадлежат към
поколението Y, чиито представители са наричани „деца на хилядолетието” (millenials,
„дигитални деца”). Те са родени между 1980 г. – 2000 г., живеят и пътуват във
високотехнологична среда, в която комуникацията лице в лице е все по-ограничена.
Поколението Y предпочита да пише, вместо да използва телефон. Разчита винаги на
интернет и социалните медии и по този начин се превръща в „технологично
предизвикателство” за предлагащите туристически услуги и продукти. Поколението Y е
„отворено” към света, сравнително бързо приспособимо, с умения за усвояване на
разнообразна информация. Представителите му се насочват към разнообразни видове и
форми на туризъм. „Дигиталните деца” предпочитат динамиката и избягват скуката в
туристическото потребление. Използват модерни технологии за комуникация и се стремят се
към нови знания и умения чрез пътуванията и туризма. Поколението Y е целенасочено,
упорито и с висока степен на готовност за сътрудничество. Отворено е към иновациите и
различните култури и по-лесно се адаптира към промените в средата (Иванова, 2015).
Интересува се от: живота на местните („live like a local”); нови, завладяващи и уникални
преживявания; директно опознаване на културата на общността-домакин. Младежите от
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поколението Y се насочват към нетрадиционни, малко познати места, селски райони и
местности, в близост до съседни градове.
От 2004 г. до 2011 г. младите хора в България на възраст между 15-29 г. са намалели с
близо 321 хил. д. По данни на НСИ през 2016 г. броят на населението в тази възрастова група
е 1 125 125 д. Целевата прогноза показва, че през 2020 г. ще е спаднало до 1 019 214 д. През
последните години се наблюдава ново покачване на желанието за емиграция при младите
хора. Над ¼ от тях проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина
(Национална стратегия за младежта, с. 10). Образователната структура на миграционния
поток е доминирана от хора със средно (12%) и по-ниско образование (10,2%).
Обнадеждаващо е, че висшистите виждат шансове и перспективи за добро материално
положение в страната и едва 7,5% декларират желание за реализация в чужбина.
За определяне на профила на българите, участващи в младежки пътувания е
направено анкетно проучване (1.04 - 12.05.2017 г.) на нагласите и възприятията за младежки
туризъм. Относно подготовката и провеждането, 63% от респондентите предпочитат
индивидуално пътуване, самостоятелно или в малка група, с роднини и приятели, без
предварителна програма и намеса на посредник. Едва 37% предпочитат организирано
туристическо пътуване, подготвено от специализиран организатор, водач или екскурзовод.
При избора на дестинация младите българи търсят място, привлекателно с разнообразието от
варианти за забавления и оползотворяване на свободното време (50%). Предпочитат
дестинации, в които начинът на живот е различен (35%), а едва 8% избират много
отдалечени туристически места. Възможностите за оползотворяване на свободното време,
респондентите свързват със: самостоятелни обиколки на района; посещения на
нетрадиционни места и забележителности; запознаване с различни обичаи; общуване с
местните и др. (вж. фиг. 1).
25

25

21

21
13
10

12

13

Фигура 1. Оползотворяване на свободното време в дестинацията от българските
младежи (в %).
Младите български туристи са провокирани от желанието да изследват и опознават
самостоятелно посещаваните места и да надхвърлят границите на традиционните
туристически маршрути. Потребителското им поведение ги определя по-скоро като
пътешественици и изследователи. Едва 10% от анкетираните възприемат туристическото
пътуване като почивка в хотелската стая. Изборът на дестинация зависи най-вече от
индивидуалните интереси. Почти всеки вид туризъм може да се превърне във форма на
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младежкия, ако удовлетворява основните мотиви и потребности на изследваната целева
група (вж. табл. 4). Информацията в таблица 4 подчертава основните характеристики на
българите – участници в младежки туристически пътувания: потребители с ясно изразена
индивидуалност; с ограничени финансови възможности; търсещи приключения, нощен
живот и забавления, и силна връзка с природата.
Таблица 4. Фактори за избор на дестинация за младежки туризъм от българите.
Критерии за избор на дестинация
Заведения за развлечение (барове, дискотеки, пъбове)
Културни забележителности (музеи, църкви, театри, кина)
Настанителна база с висока степен на удобство и комфорт и по-висока цена
Нискокатегорийна настанителна база с ниска цена
Възможности за къмпингуване и палаткови лагери
Красиви природни гледки, подходящи за фотографиране
Възможности за запознанство с други млади туристи и общуване с местните

Отн. дял на
отговорите (%)
35
17
4
33
33
15
12

Най-предпочитани места за вътрешен младежки туризъм са: Бургас и КК „Слънчев
бряг” (40%); Варна и КК „Златни пясъци” (38%); Пловдив (35%). Респондентите отбелязват
като алтернативни дестинации Трявна, Смолян, Жеравна, Мелник и Банско. При изходящия
младежки туризъм българите посочват първо Банкок (Тайланд) и о-в Пукет, а след тях
Ибиса (Испания) и Амстердам. Малко над половината респонденти се насочват към
пътувания с продължителност от 4-5 дни (54% от отговорилите). Разходите, които са готови
да платят за едноседмично пътешествие, преобладаващо са в диапазона 201-300 лв. (42%).
Едва 17% са склонни да отделят над 600 лв. за пътуване.
Предпочитанията и мотивите при входящия младежки туризъм в България са силно
ценово ориентирани и тенденцията е устойчива във времето. Цената за нощувка е в
границите €15 – 19 и е сравнително по-ниска спрямо конкурентите Гърция, Хърватия,
Италия и др. (Хитова, 2016). Не се пренебрегва и съотношението качество-цена. Актуалното
търсене при входящия младежки туризъм е насочено към по-добра база, изградена
инфраструктура, разнообразни спортни съоръжения, танцови зали, места за игри, културни и
фолклорни мероприятия и др.
Посетителите в младежка възраст са привлечени от възможностите да потребяват
различни туристически продукти. Те водят динамичен начин на живот и имат сложна
идентичност. Основните рискове от влиянието на социалните фактори върху младежкия
туризъм са свързани с демографските проблеми в България и привнесените модели на
поведение от чуждестранните туристи (вж. табл. 5). Предлагането на младежкия туристически
пазар следва да е разнообразно, защото изборът на младите хора се ръководи от цената на
туристическите услуги и продукти, ползите и ефектите от потреблението им.
Таблица 5. Влияние на основни социални фактори от мезосредата върху
младежкия туризъм.
Възможности (шансове, алтернативи)
Положително отношение към туризма
Специализирано образование по туризъм
Персонал със сравнително добри качествени
характеристики

Заплахи (рискове, предизвикателства)
Демографски проблеми и загуба на идентичност
Привнесени модели на поведение
Некачествена интерпретация на културноисторическото наследство

5. Ефекти на технологичните фактори върху младежкия туризъм в България
Проучването на влиянието на технологичните фактори върху мезосредата показва
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значителен технологичен прогрес в сектор „туризъм” и особено в системата на дистрибуция на
туристическите услуги и продукти. В групата на технологичните фактори от мезосредата на
туризма с особено силно влияние се открояват: (1) технологични иновации и технологичени
напредък в туризма; (2) достъпът до интернет и мобилни устройства за резервирвации; (3)
дигиталните канали за реализация на туристически услуги.
Изследванията за влиянието на технологичните иновации върху българския туризъм
са изключително оскъдни. Туристическите фирми у нас изостават сериозно в създаването на
мощни компютърни информационни системи за предлагане на основни и допълнителни
услуги. Използват ограничено количество информационни технологии, а само 12% от
хотелите в страната имат внедрени пълни резервационни системи с разнообразна
функционалност и богати възможности. Около 2/3 от българските туроператори и турагенти
използват остарели технологии за резервации (Краева, 2010). Приложението на софтуер
компонент в туристическите фирми се свързва основно с поддържане на фирмен сайт,
специализиран софтуер за счетоводни програми и управление на туристически дейности.
Младежите са сред активните потребители на информация в интернет и с основание
могат да се определят като „онлайн туристи”, които са нетърпеливи, любознателни,
комуникативни, индивидуални и др. Онлайн клиентът е комуникационен потребител, търсещ
навсякъде информация и извличащ ефективни ползи от дигиталните канали. Резултатите от
проведеното проучване показват, че по отношение на информационната осигуреност, като
важен елемент при планиране на туристическо пътуване, българските младежи разчитат найвече на интернет. Налице е ясна тенденция в използването на съвременни информационни
източници като социални мрежи, форуми, блогове и др.
Технологичните иновации в туризма са изключително динамичен фактор и влиянието
им върху младежките пътувания е съществено. Незачитането на ефектите им е източник на
значителни рискове за туризма като цяло. В стратегически аспект, пренебрегването на
мобилните устройства при дистрибуцията на туристически услуги ще е източник на рискове
за конкурентоспособността на дестинации и компании (вж. табл. 6). Тенденцията към
индивидуализиране на почивките и персонализиране на обслужването води по промени в
структурата и съдържанието на туристическите продукти. Развитието на младежкия туризъм
в България (вътрешен, входящ и изходящ) предполага разнообразие от възможности за
онлайн организиране и самостоятелно сглобяване на пакетни пътувания.
Таблица 6. Влияние на основни технологични фактори от мезосредата
върху младежкия туризъм.
Възможности (шансове, алтернативи)
Оптимизиране на фирмените разходи
Мултиканален маркетинг, динамични пакети
Директни, постоянни взаимоотношения с клиенти
Добавяне на стойност, удобства за клиенти
Повишаване на потреблението
Персонализирани, точно насочени предложения
Специални оферти (преживявания)
Удовлетвореност и потребителска лоялност
Улесняване на престоя, заявка на услуги 24/7
Проучване на потребители в реално време
Интеграция на мобилни устройства и системи за
управление на взаимоотношения с клиенти
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Заплахи (рискове, предизвикателства)
Огромно количество информация и данни
Сложна дигитална среда (дигитални канали)
Комплексни взаимоотношения
Динамика на конкурентната среда
Динамика на продажбите
Разнообразни мобилни устройства
Огромно количество информация и данни
Липса на обучение за избор на точна технология
Бързо променяща се роля на посредниците
„Икономика на споделянето” (Airbnb, Uber)
Развитие на човешки ресурси (специфични
знания, умения, компетенции, стратегии)
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Обобщената оценка за влиянието на факторите на мезосредата върху младежкия
туризъм в България показва (вж. табл. 7):
 Най-малко вероятни са измененията в групата на икономическите фактори, но
посоката им на влияние е отрицателна, а силата на въздействията, голяма. Това означава, че е
възможно да се пропуснат шансовете и алтернативите за увеличаване на икономическите
ползи от стимулиране на перспективни форми и разновидности на младежки туризъм у нас.
Финансовите рискове и предизвикателства пред него са съществени;
 Значителни промени се очаква да настъпят при технологичните фактори, които ще
имат както положителни, така и отрицателни влияния върху възможностите за развитие на
младежки туризъм в България. Силата им на въздействие е съществена, което предполага
оптимално използване на предимствата на съвременните технологии и социалните медии за
увеличаване на вътрешните, входящите и изходящите младежки пътувания;
 Вероятността от промяна при политическите и социалните фактори се оценява като
средна с разнопосочни въздействия върху младежкия туризъм. Не е за пренебрегване силата
на влияние на политическите фактори. Те запазват приоритетна позиция по отношение на
ефектите върху избора на младите хора на места за туристически посещения и ваканции.
Таблица 7. Влияние на факторите на мезосредата върху младежкия туризъм в България.
ФАКТОРИ НА МЕЗОСРЕДАТА
ПОЛИТИЧЕСКИ:
1.Политика по отношение на младежта
2.Сигурност и безопасност на дестинацията
3.Оптимизирана туристическа политика
ИКОНОМИЧЕСКИ:
4.Растеж на туристическата индустрия
5.Равнище на заетост и доходи в туризма
6.Инвестиране и кредитиране в туризма
7.Сезонност на туризма
СОЦИАЛНИ:
8.Мотиви и предпочитания на туристи
9.Промени в потребителското поведение
ТЕХНОЛОГИЧНИ:
10.Технологичен напредък в туризма
11.Достъп до интернет, мобилни устройства
12.Дигитални канали
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*Посока на влияние: (+) положителна; (‒) отрицателна; (0) смесена.

6. Насоки за развитие на младежки туризъм в България
Глобалните номади са световен феномен. В качеството си на перспективно
направление, младежкият туризъм има отношение към различни дейности: работа,
доброволчество, образование, отдих и рекреация, туристически обиколки и др. (Allon, 2008).
Основните предимства от развитието на младежкия туризъм за една национална икономика
са свързани с някои особености в поведението на младите (Keeley, 2001). Те пътуват
целогодишно, в цялата страна и пътуванията им се влияят слабо от фактора сезонност.
Използват обществен транспорт, а фактът, че носят само най-необходимото, е сериозно
основание за техния принос към местната икономика. Именно поради тази причина следва да
се създадат подходящи условия за удовлетворяване потребностите на младите
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пътешественици. Преди всичко е необходимо да се обърне сериозно внимание на
изграждането на мрежа от хостели в България. Световната практика показва, че тези
икономични места за настаняване са най-предпочитани от туристите в младежка възраст.
Изграждането на младежки центрове би довело до увеличаване на контактите както между
самите чужденци, така и между тях, български младежи и дестинацията-домакин.
Консолидирането на голяма общност млади хора чество е в основата на прогреса и
предприемаческата инициатива.
Една от съществените перспективи пред „туризма на младите” е доброволчеството. В
контекста на неговото развитие е крайно необходимо разработването и приемането на Закон за
доброволчеството в България, регламентиращ юридическите, икономическите и социалните
параметри на безвъзмездния труд. Доброволчески програми и инициативи често са предпочитани
от чуждестранни младежи за оползотворяване на т.нар. „празна” година между гимназиалното
и университетското образование. В тази връзка неоспорим принос за младежкия туризъм
имат градските титли като „Европейска младежка столица” и „Европейска столица на
културата” . Проектите, събитията и мероприятията, реализирани на територията на Пловдив
и Варна, несъмнено са генератор на интерес и нов туристопоток към България.
Във връзка с развитието на АСО-туризма следва контролът в морските курорти да
бъде завишен. Икономическите ефекти от алкохолния туризъм са преобладаващо
положителни, но липсата на ред, законност и регулация води до трайно увреждане на
имиджа на страната като сигурна и спокойна дестинация за младежки туризъм.
По отношение на образователните туристически пътувания могат да се инициират
допълнителни споразумения и форми на сътрудничество между български и чуждестранни
образователни институции. ВУЗ-овете в страната са заинтересованите от подобно начинание,
тъй като освен приходи от чуждестранни студенти, могат да генерират и институционален
престиж на основата на интеркултурен мост и обмен между поколенията.
Развитието на информационните технологии позволява на младите туристи не само да
участват в процеса на формиране на туристическия продукт, но и да споделят потребности,
желания и препоръки, което води до създаване на нови услуги и продукти на младежкия
туристически пазар (Dionysopoulou, 2013). Трайното включване на програми за младежки
туризъм в продуктовото портфолио на туристическите агенции ще засили допълнително
интереса към България и на българите към изходящи младежки пътувания с образователна цел.
Заключение
Младежките туристически пътувания са феномен в съвременния туризъм. Промените
в потребителските нагласи, новите ценности на младежите, силната им зависимост от ИКТ и
желанието за „бягство от сигурното” извеждат на преден план ново перспективно поколение
туристи, чиито качествени характеристики се различават от профила на масовия турист.
Глобализацията вероятно ще задълбочи тези различия и ще провокира нови тенденции в
развитието на младежкия туризъм. Обстойното му изследване и анализирането на
въздействията на различни фактори върху неговия обем и структура ще разширят и допълнят
знанието за туризма. Младежките туристически пътувания могат да са перспективно
направление в палитрата от видове и форми на туризъм в България. Но оползотворяването на
предимствата и благоприятните възможности изисква целенасочено и системно
усъвършенстване на предлагането на уникални туристически услуги и продукти,
съответстващи на желанията на младите пътешественици за автентично „изживяване” на
посетените места.
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Усъвършенстване на системата за категоризация на българското хотелиерство
Таня Дъбева
Георгина Луканова
Improvement of the Bulgarian Classification System of the Hospitality Industry
Tanya Dabeva
Georgina Lukanova
Abstract
The report aims to offer some opportunities to improve the classification system of Bulgarian hospitality. The
necessity for improvement is shown by a brief analysis of the current system, as well as by a structured survey of a
representative excerpt of hotel managers from Varna District.
Keywords: hotel classification system; hotel product; hotel certification; hotel standards; hotel superstructure.

Въведение
Хотелиерската суперструктура е комплексна категория, включваща разнообразни
заведения за пребиваване с различни категории, капацитет, разположение, експлоатационен
период, тематичност, обзавеждане и оборудване. Затова за нейното регламентиране и
управление е необходимо тя да се класифицира и категоризира. В съвременния етап
съществуват
множество
световни,
международни,
национални,
регионални,
институционални, браншови, частни категорийни и сертификационни системи. Целта им е да
носят ползи на своите членове и да стимулират развитието на хотелиерството на съответното
равнище, което изисква тези системи да се усъвършенстват и осъвременяват периодично.
Тези промени следва да се базират на компетентни проучвания на мнението на бранша и
международните тенденции. В тази връзка, цел на настоящата публикация е, на базата на
анкетно допитване и експертна оценка на авторите, да се предложат някои варианти за
изменение и усъвършенстване на българската национална система за категоризиране на
хотелиерството.
1. Роля на категорийните системи в хотелиерството
Според Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация системите за
градиране на качеството в хотелиерството са "подреждане на заведения за пребиваване от
един вид (хотели, мотели, страноприемниц и други) в класове, категории или равнища
съобразно физически или по обслужването характеристики, извършвано от държавата,
индустрията или други частни субекти”1. В съвременния етап на технологични
нововъведения все по-голяма популярност придобиват уеб базираните системи за оценка на
качеството на хотелиерските услуги според степента на удоволетвореност на клиентите.
Широко приложими са т.нар. „рейтинг системи” за измерване на качеството и имиджа
предимно на хотелите в разнообразните туристически дестинации, но се включват според
вида на платформите и други видове заведения за пребиваване. Много от он лайн агенциите
като Expedia, Travelocity, Orbitz, Priceline2 имат както собствени системи от стандарти по
качество за предлагането на хотелите, така и рейтинг системи на базата на
удовлетвореността на търсенето, налични в техните сайтове. При уеб базираните системи
обаче е възможно значително разминаване при подреждането на едни и същи обект в
различните класации и клиентът може да е по-скоро дезориентиран, отколкото информиран.
1

Guillet, B., R. Low. Analyzing Hotel Star Ratings on third-party Distribution Websites. // International Journal of
Contemporary Hotel Management. Vol. 22, 2010, p. 799.
2
Пак там, с. 798.

172

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 1/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
На базата на предишни наши изследвания и публикации3, бихме могли да откроим
следните видове системи за категоризиране и сертифициране на качеството на продукта в
хотелиерството.
Таблица1. Видове системи за сертифициране на качеството на продукта в
хотелиерството
Критерии
Според териториалния обхват
Според вида на заведенията за
пребиваване
Според начина на участие на
обектите
Според сертифициращата
институция
Според степените на градиране
на качеството
Според сертифицираните
елементи на продукта

Видове системи
- международни
- национални
- регионални
- за хотели
- за мотели и т.н.
- задължителни
- доброволни
- държавни
- браншови
- частни
- он лайн
- многостепенни
- едностепенни
- пълни (комплексни)
- частични

Независимо от вида, системите за сертифициране и категоризиране на качеството на
продукта в хотелиерството играят съществена роля за развитието и усъвършенстването на
дейността, която се свежда до следното:
 повишава се качеството на хотелиерския продукт на различни равнища според
обхвата на системите, което води до по-висока степен на удовлетвореност на туристическата
клиентела, нарастване на броя на лоялните потребители, респективно подобряване на
икономическите и социални резултативни показатели от дейността на хотелиерските
предприятия;
 повишава се разпознавателната стойност на конкретния хотелиерски продукт,
особено при присъединяване към известни, популярни и утвърдени системи. Знаците и
символите за обозначаване на равнището на качеството при съответния клас обекти имат
идентифицираща функция, особено важна при сходните по характеристика продукти;
 усъвършенства се информираността на туристическата клиентела относно нивото
на бъдещото предлагане, тя по-добре се ориентира при избора на заведение за пребиваване и
дестинация и получава реални ползи и разширена стойност при потребяването на
хотелиерския продукт;
 подобрява се ориентацията на първичните производители относно параметрите на
качествения хотелиерски продукт, те получават достъп до утвърдени управленски системи,
добри практики, възможности за обучение и повишаване на квалификацията, както и
консултантска помощ, ако е предвидено в системата;
 маркетингови и пазарни предимства за хотелиерите, изразяващи се в по-добро
позициониране на продукта, улеснен достъп и комуникации с целевите клиенти, поефективна реклама, и -маркетинг и респективно он лайн дистрибуция;
 подобряване на имиджа на обекта, съответно този на търговската марка,
възможности за еко и устойчиво развитие, обществени позиции, съобразяване със
съвременните изисквания на търсенето, усъвършенствана бизнес и социална среда.
3

Виж по-подробно Дъбева, Т. и к-в. (2103) Система за сертифициране на качеството на продукта на семейното
хотелиерство в община Варна. Варна: „Наука и икономика“; Дъбева, Т., Г. Луканова. (2017) Хотелиерство.
Варна: „Наука и икономика“.
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2. Оценка на българската система за категоризиране и сертифициране на
местата за настаняване
Авторите на настоящата публикация считат че, българската категорийна система е от
централизиран тип, последната е приета със Закона за туризма от 2013 година и утвърдена с
НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и
прекратяване на категорията, приета с ПМС 217 от 17 август 2015 г., обн. ДВ бр.65 от
25.08.2015 г.
Системата за категоризиране на българското хотелиерство се базира на
централизирана институционална класификация като всички обекти на хотелиерството в
България се наричат места за настаняване.
Таблица 2. Класификация на местата за настаняване в България
Клас А
Хотели. Видове.
Мотели
Апартаментни туристически комплекси
Вилни селища
Туристически селища
Вили

Клас Б
Семейни хотели
Хостели
Пансиони
Почивни станции
Къщи за гости
Стаи за гости
Апартаменти за гости
Бунгала
Къмпинги

Българската институционална класификация се характеризира със следното:
▬ двустепенна, частично тристепенна (при видовете хотели);
▬ централизирана, абсолютно задължителна за стопанските субекти;
▬ отразява особеностите на националното хотелиерство;
▬ включва комерсиалната (организирана) хотелиерска суперструктура (т.е. в тесен
смисъл);
▬ видовете структурни елементи са разнообразни, за първи път са включени
апартаментните комплекси, които са разположени в атрактивни туристически територии и
потребяват ценни туристически ресурси;
▬ основа е на системата за категоризация и сертифициране.
Едновременно с посочените положителни характеристики, институционалната
класификация на българското хотелиерство се нуждае от усъвършенстване, защото:
1. Терминът "места за настаняване" не е подходящ, лишен е от етимологичен и
категориен смисъл. Буквално означава "пространство, земя за разполагане" 4 и трябва
философска нагласа да се присъедини към него например хотелът. В хотелиерските обекти,
освен, че се настаняват, гостите нощуват и ползват богат набор от основни (хранене) и
допълнителни услуги, т.е. те пребивават там. Затова с основание бихме могли да наречем
местата за настаняване Заведения за пребиваване;
2. Не е ясен критерият за обособяване на структурните единици при първата степен на
класификацията. Ако се базираме на посоченото вече разделяне на хотелиерската
суперструктура на основа и съвременна, пансионът и семейният хотел са класически обекти, а
вилното селище е съвременен обект, а е в клас А.
3. Някои несъответствия се наблюдават и при отделните структурни елементи на двата
класа. Към преобладаващо комерсиалните заведения е включен будещ недоумение вид почивна станция, която определено може да има и социални функции. Не е ясно защо са
въведени две понятия - вилно и туристическо селище? Доколко обособяването на такива
4

Български тълковен речник. София, 2001, с. 865.
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селища е удачно е друг въпрос, същественото при двата вида е териториалното и
функционално единство като първият вид (вилно селище) всъщност е вариант на втория
(туристическо), а го предшества в структурата. Също така оформянето на бунгалото като
отделен вид едва ли е подходящо съобразно особеностите на националното хотелиерство.
Промените в новата Наредба, по отношение на категоризацията, в сравнение с
предшестващата, са следните:
1. Отпадане на изискванията за хотелите 1 и 2 звезди:
- за допълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни
декоративни площи, украса, озеленяване, декоративно парково осветление или др;);
- за отделен стопански вход с рампа;
- рецепцията да разполага с безплатни карти на града, по желание на госта;
- информация за работното време, работните дни, както и входните такси за всяка
атракция;
- Интернет достъп в общите части;
- при настаняване и напускане, багажът на госта да се поема от пиколо;
- за наличие на пилони или стойки за окачване на знамената в близост до главния вход
не само за 1 и 2 звезди, но и за средната категория 3 звезди;
- наличие на обезопасен балкон – дълбочина – 1,1 м., площ – 2,5 м2 за категория 2
звезди;
- детска занималня и водни декоративни площи за средната категория хотели 3
звезди.
2. Въвеждат се изисквания за:
- наличие на втора врата между стаята и коридора (за обезшумяване) за хотели,
проектирани след 2015 г., за категория 5 звезди;
- наличие на неплъзгащо се керамично покритие или гумирана постелка пред ваната
в санитарния възел с цел повишаване сигурността и комфорта на гостите и предпазването
им от инциденти;
3. Допуска се отклонение от стандарта "размер на стаите" с общо 15 %, при условие,
че клиентите са информирани за това обстоятелство до настаняването им.
Промените са малко и козметични, философията на създаване и функциониране на
системата се запазва. Българската система за категоризация на местата за настаняване,
наред с проблемите в класификацията, притежава следните характеристики, които повече са
бариера, а не фактор за развитие на националното хотелиерство:
 държавна, централизирана, нееластична, доста консервативна, въпреки
засиленото участие на браншови организации и предоставяне на компетенции на общините
по отношение на процедурите и присъждането на категории;
 по отношение на критериите и показателите системата е традиционна, те се
отнасят предимно до суперструктурата, моделът е звезден, показателите са с минимален
характер и доста подробни, което е типично са развиващи се туристически страни, но
същевременно забавя иновирането на продукта. Не са въведени допълнителни класове,
опционалност, заменяемост и различни тегла на показатели и критерии, което води до по гъвката и адаптивна система;
 липса на действен контрол, независимо от новосъздаденото Министерство на
туризма и Експертната група по категоризиране и сертифициране. Продължава практиката
на обекти без категории, забавени процедури, липса на консенсус между заинтерисованите
страни по повод на категоризацията, корупционни практики, традиционно неспазване на
изискванията, разминаване в стандартите с много от системите на веригите и
туроператорите, както и с цитираните дотук. При констатирани нарушения на стандартните
изисквания, санкциите не се прилагат или се забавят във времето, което се отразява
негативно върху качеството на предлагането на хотелиерския продукт в България.
В резултат на посочените характеристики, националната категорийна система
изпълнява повече функцията на разрешителен режим, отколкото на сертифициране на
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качеството и подпомагане на бизнеса, което до известна степен обезсмисля усилията по
нейното създаване и налагане.
3. Резултати от проведено анкетно проучване
За целите на настоящата публикация, наред с представената от авторите експертна
оценка на изследвана система, бе проведено структурирано допитване чрез анкета с
мениджъри в български хотели относно действащата към настоящия момент система за
категоризиране на българското хотелиерство. Целта на изследването е да се оцени системата
за категоризиране и сертифициране на българското хотелиерство и да се изведат някои
възможности за нейното иновиране и усъвършенстване. Въпросникът съдържа закрити
въпроси от следните видове: дихотомни, многовариантни, за оценка на важността. В
съответствие с поставените цели във въпросника са включени и открити въпроси, които са
свързани с насоките за усъвършенстване на изследваната система.
Анкетата е разпространена през месеците март и април, 2017 г. сред мениджърите на
хотели от различен категорийни равнища, както следва:

Фигура 1. Категорийна структура на изследваните хотели
В структурно отношение преобладават среднокатегорийните хотели, но има
представители и от останалите категории.
Отзовалите се респонденти са мениджъри на хотели с разнообразен капацитет:

Фигура 2. Капацитет на изследваните хотели
Първата група въпроси имат за цел да изяснят становището на хотелиерските
мениджъри относно общата философия на системата за сертифициране и категоризиране на
хотелиерството в България.
На въпроса дали смятат за необходимо заведенията за пребиваване да се
категоризират според качеството на продукта почти всички мениджъри са отговорили
положително – 95%. Останалите 5% от респондентите, които са отговорили отрицателно са
мениджъри на среднокатегорийни хотели 3 звезди, със среден капацитет до 150 легла.
Със следващият въпрос авторите на настоящата публикация целят да проучат
мнението на представителите на хотелиерската практика относно използвания в момента
официален термин „места за настаняване“.
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Близо 80% от анкетираните мениджъри заявяват, че възприемат термина като
адекватен, останалите 20% не го възприемат, но не посочват с какъв термин биха го
заменили.
Следващият въпрос се отнася до одобрението/неодобрението от страна на
хотелиерските мениджъри на класификационната схема на българското хотелиерство. Тук
резултатите също са категорични: 80% изказват одобрение и 20% не одобряват настоящата
класификация. Можем да поставим въпроса до колко мениджърите са запознати с
класификационната схема на заведенията за пребиваване в България..
Следващите въпроси се отнасят до количествените и качествените показатели на
системата за категоризиране на българското хотелиерство. По-голяма от респондентите
считат, че качествените показатели като обзавеждане на стаите и общите помещения,
обслужване, допълнителни услуги и т.н. са подходящи (Фиг. 3).
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Фигура 3. Разпределение на отговорите на въпросите „Смятате ли, че
качествените/количествените показатели за категоризиране са подходящи?“
Подобри са резултатите от анализа на отговорите на въпроса, който касае
количествените стандарти (Фиг. 3). И на този въпрос преобладават положителните отговори
на 68% от анкетираните мениджъри.
Нееднозначно се оценяват елементите на процеса по присъждането на категория.
Повече от половината мениджъри - 63% - одобряват субектите по категоризирането
(държавата и общината), 21% не одобряват тези субекти, а 16% нямат мнение по въпроса.
Документацията по категоризирането е оценена от по-голямата част анкетирани като
средна (47%). Немалка част от анкетираните мениджъри имат ясно изразено положително
мнение и дават много добра оценка (26%). Като слаба и лоша документацията по
категоризирането е оценена от общо 27% анкетирани. Подобно е разпределението на
отговорите и по отношение на процедурата по категоризиране. По 37% от респондентите са я
оценили като много добра и средна. Слабо и лошо са оценили процедурата съответно 11% и
16%.
Нееднозначна е оценката на мениджърите и относно контролните процедури и
санкции в системата за категоризиране. Малко над половината от респондентите (58%) са я
оценили като средна, останалите отговори са разпределени между много добра, слаба и
лоша. Таксите и плащанията при процеса на категоризиране не са се променяли от години.
Те получават разнородни оценки от хотелиерските мениджъри: 37% ги оценяват много
добре, 53% - средно и 11% - слабо.
Следващата група въпроси засягат вида на системата за категоризиране. Почти всички
анкетирани (95%) одобряват съществуването на държавна централизирана система за
категоризиране на хотелиерството в България и само 5% не одобряват този вид
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категоризиране. Същевременно се наблюдава раздвоение в мнението им относно
съществуването на паралелна частна (или частни) системи за категоризиране. 47% имат
позитивно мнение, 42% не приемат частните системи, останалите нямат мнение.
Проучването продължава с група въпроси, които имат за цел да установят какво е
значението на категоризирането и сертифицирането за развитието на хотелиерската дейност.
Много голяма част от мениджърите (близо 80%) одобряват допълнителното сертифициране
на хотелиерските обекти по международни системи като ИСО, Зеленото цвете на Европа и
др. под. Освен това около 90% от анкетираните смятат, че системата за категоризиране
оказва благоприятно въздействие върху развитието на менажирания от тях обект. Голяма
част от респондентите считат, че наличието на определена категория подобрява пазарното
позициониране на обекта. В подкрепа на тези резултати, по-голямата част от мениджърите
посочват, че обвързват категорията с цените.
Последната група въпроси имат за цел да установят какви иновации в
категоризирането одобряват и препоръчват хотелиерските мениджъри.
Въвеждането на опционални показатели за категоризиране се одобрява от 42% от
анкетираните мениджъри, 26% не одобряват, а един значителен дял от респондентите (32%)
нямат мнение. Подобно е разпределението на отговорите и на въпроса дали одобряват
въвеждането на допълнително степенуване в рамките на една категория (например 2 плюс, 2
А и др. под.).
4. Изводи и препоръки
Представеното проучване изследва становището на хотелиерските мениджъри
относно оценката им на системата за категоризиране и сертифициране на българското
хотелиерство и възможностите за нейното иновиране и усъвършенстване. Получените
резултати ни водят към следните изводи:
› единодушие между теорията, практиката, законодателството и световния опит
относно необходимостта хотелиерските обекти да се категоризират според качеството на
предлагането;
› по отношение на специализираните термини, използвани в българските нормативни
и поднормативни актове по-голямата част от мениджърите автоматично са съгласни с
наложената от законодателството терминология без да се задълбочават в нейната същност и
съдържание. Ясно се вижда липсата на координация между теоретичната мисъл и
законодателните органи, което може да се отчете като съществен недостатък;
› можем да приемем, че българската национална класификация на хотелиерските
обекти се познава добре от мениджърите и те могат да изразят своето категорично мнение по
въпроса;
› въпреки задължителните многобройни и подробни качествени норми и нормативи в
българската система за категоризация, представителите на хотелиерския бизнес ги
възприемат положително и евентуално имат нагласа да ги спазват. Впечатление прави, че
част от мениджърите, макар и малка, няма мнение по въпроса, което би могло да се тълкува
като липса на конкретни познания относно системата за категоризация на българското
хотелиерство. Като се има предвид, че става въпрос за работната позиция „мениджър“, може
се зададе въпросът как точно се осъществява процесът на категоризиране на практика.
› по отношение на количествените стандарти е интересен фактът, че делът на тези
респонденти, които нямат мнение по въпроса е още по-голям. Може би това се дължи на
обстоятелството, че една голяма част от количествените стандарти се залагат още при
изграждането на хотела (площ на фоайето, стаите и останалите помещения, брой на
входовете, стълбите и асансьорите и т.н.) и трудно могат в последствие да се променят.
Обикновено през тази фаза хотелиерският мениджър няма толкова активно участие.
› въпреки тенденцията за опростяване на документите по категоризиране, все още има
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какво да се желае.
› различията в мненията на хотелиерските мениджъри по отношение на процедурите
по категоризирането показват, че може би процесът по категоризирането протича по
различен начин в отделните обекти и според участващите субекти;
› контролът и санкциите също не се прилагат напълно обективно;
› прави впечатление, че нито един от изследваните елементи на системата за
категоризиране (субекти, документация, процедури, такси, санкции) не е оценен като
отличен, което налага извода, че системата за категоризиране на българското хотелиерство
има нужда от иновации и усъвършенстване;
› хотелиерският бизнес в България или все още не е готов да приеме кардинални
промени в категоризирането и сертифицирането, или мениджърите не са подробно запознати
с особеностите и значението на частните системи за категоризиране;
› потвърждава се хипотезата, че системата за категоризиране e фактор за
ценообразуването в хотелиерството и създава връзка между полезност и стойност, между
качество и цена;
› Значителен дял от респондентите нямат мнение по въпросите за иновиране на
българската система за категоризиране и сертифициране в хотелиерството, което налага
извода, че не се познават достатъчно добре международните практики в тази област.
Анализът и оценката на българската система да категоризиране и сертифциране на
качеството на хотелиерския продукт, както и резултатите от емпиричното проучване
доказват необходимостта от усъвършенстване и иновиране на системата и нейните елементи
и процедури. Въпреки по-предпазливото отношение на мениджърите към промените, в
резултат на несигурната и често хаотична среда, в която работят, следва да се предприемат
изменения, но на базата на широко обсъждане със заинтересованата
аудитория.
Иновирането е полезно, само ако се приеме от бизнеса и институциите и ако се основава на
бъдеща полезност за националното хотелиерство, а не на лобизъм и съмнителни финансови
интереси. В други наши публикации обстоятелствено сме представили добри практики при
категоризирането и сертифицирането на хотелиерския продукт в национален план 5. В
съответствие с тях и съобразно проблемите, представени за дискутиране, предлагаме като
експерти някои съществени изменения в националната система за категоризиране на
хотелиерството, които са основа за бъдещи дискусии.
1. По отношение на класификацията на хотелиерските обекти, респективно
терминологията, предлагаме следния вариант:
Таблица 3. Вариант за българска институционална класификация
Класически заведения за
пребиваване
Хотели. Видове.
Мотели
Пансиони

Допълнителни заведения за
пребиваване
Ваканционни селища
Къмпинги. Видове.
Вили
Хижи

Лични туристически
жилища
Къщи за гости
Апартаменти за гости
Самостоятелни стаи за гости
Тайм шеър

Предложената класификация е тристепенна, с ясно структурни елементи, без
логически и терминологични неясноти и следва да е обективна основа за категоризацията;
2. По отношение на участващите субекти, препоръчваме за по-голяма гъвкавост и
5

Виж по-подробно Дъбева, Т., Г. Луканова. (2017) Хотелиерство Варна: „Наука и икономика“; Дъбева, Т. и к-в.
(2013) Система за сертифициране на качеството на продукта на семейното хотелиерство в община Варна.
Варна: „Наука и икономика“.
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адаптивност, делегиране на права, наравно с държавата /МТ/ на една силна, представителна
национална хотелиерска асоциация с национално и регионални представителства, която да
сътрудничи активно с институциите, НПО и бизнеса. Стимулиране включването към други,
незадължителни, но признати и полезни международни и европейски системи, както и
появилите се вече национални препоръчителни такива. Тази практика изисква всестранна
информираност за ползите от подобни мерки, респективно мотивиране от страна на МТ с цел
повишаване качеството на националния хотелиерски продукт;
3. По отношение на процедурите, следва да се рационализират таксите и
документацията, отново след разясняване и обсъждане. Динамизиране на процесите по
категоризиране, засилени контролни процедури (годишно атестиране), незабавни санкции,
избягване на корупционните практики. Включване на клиента (той сега не е част от
системата) в процедурите чрез компетентни маркетингови изследвания и на базата на
европейските практики;
4. По отношение на стандартите и показателите, решително намаляване на броят им и
степента на детайлизация. Промяна на минималния характер чрез гъвкави показатели (в
рамките на определени граници) и възможност за избор и заменяемост чрез точкуване и
различни тегла. Стимулиране на по-добрите хотелиери чрез допълнителни символи, в
рамките на категорията. Въвеждане, отново в резултат на консенсус, на стандарти, свързани
повече с качеството на обслужване, мениджмънта и атмосферата, допълнителните услуги,
новите технологии, устойчивото и зелено развитие. Специално внимание върху
квалификацията на персонала чрез влизащи в стандартите задължителни периодични
обучения.
Заключение
Посочените препоръки нямат императивен характер, те подлежат на дискусии и са
евентуална база за обединяване на мненията и интересите на заинетрисованите страни в
българското хотелиерство и туризъм. Целта на предложенията е постепенно преодоляване на
нееластичния и консервативен характер на българската система за категоризация и изменение
към по-гъвкав и динамичен, за да се превърне тя в помощник и мотиватор за бизнеса, а не в
бариера. Това би подготвило плавното й преминаване в браншова например, защото
световната тенденция е към отмиране на националните, централизирани системи и
заменянето им с частни, браншови или международно признати.
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Концепция за динамични способности за организациите в туристическия бранш
Катя Владова
Dynamic Capabilities Concept in the Case of the Tourism Companies
Katya Vladova
Abstract
The paper aims to examine the significant role and meaning of the dynamic capabilities concept and its
implications in the tourism industry in Bulgaria. Dynamic capabilities of organizations reveal organizational skills for
achieving innovative forms of competitive advantages for sustaining competitive market positions. The development of
dynamic capabilities reflects management’s ability to demonstrate timely responsiveness and rapid innovation and to
effectively coordinate and redeploy internal and external resources or competencies based on managerial and
organizational processes, market positions, and path dependencies. Тhe key contributions of the paper are the
applications of the dynamic capabilities theoretical concepts to the reality of the tourism industry in Bulgaria.
Keywords: dynamic capabilities, competitive advantage, organizations, tourism

Въведение
Концепцията за динамични способности (ДС) са развива като продължение и
разширяване на ресурсната теория, като началото е поставено с публикация на Teece, Pisano,
Shuen (1997)1, които дефинират понятието ДС. През последните 10-20 години публикациите
в областта на ДС се увеличават изключително много, като основно се разглеждат въпросите,
свързани с това, как фирмите се справят с променящата се среда. Нарастващият интерес към
ДС се обуславя от значението на стратегическия избор, който фирмите правят във връзка с
условията на тяхната среда. Ако се подценят промените в средата, това може да повлияе
негативно на цялостната дейност и представяне на фирмата.
Според ресурсната теория условията за постигане на устойчиво конкурентно
предимство на фирмата се основават на различните й видове ресурси и способности.
Ресурсите се дефинират като „налични фактори, които са собственост и се контролират
от фирмата“, а способностите са отнасят до капацитета на фирмата да използва ресурсите
обикновено в комбинация, както и организационните процеси, с цел постигане на желана
цел(и). Ресурсната теория предполага, че фирмите се различават по притежаваните ресурси и
способности, които се променят с течение на времето. Ресурсите и способностите на
фирмите могат да осигурят конкурентни предимства, ако те са ценни и редки, устойчиви във
времето, трудни за имитиране и да не могат да бъдат замествани с други 2. Но като
недостатъци на ресурсната теория можем да посочим, че тя е статична във времето по своята
същност и не може да обясни конкурентните предимства на фирмите в променящи се
условия на външната среда3. Концепцията за динамичните способности преодолява тези
недостатъци.
1. Определения и модели за динамични способности на организациите
Teece et al. (1997) дефинират ДС като „способността на фирмата да интегрира,
1

Teece, D., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management. // Strategic Management Journal,
Vol. 18, 1997, No. 7, pp. 509 – 533 (p. 509)
2
Barney, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. // Journal of Management, Vol. 17, 1991, pp. 99120.
3
Priem, R. L., Butler, J. E. Is the resource-based „view” a useful perspective for strategic management review? //
Academy of Management Review, Vol. 32, 2001, pp. 22 – 40.
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изгражда и реконфигурира вътрешните и външните компетенции, за да отговори на
променящата се среда“4. Авторите доразвиват понятието и през 2007 г. предлагат променено
определение за ДС – „способността на фирмата да улавя и използва новите възможности,
да реконфигурира и запазва знанието, компетенциите и допълващите ги активи, с цел
постигане на устойчиво конкурентно предимство”5. Според това определение ДС могат да
бъдат разделени в следните подгрупи способности за:
- усещане/ улавяне и формиране на възможности и заплахи;
- използване на или инвестиране във възможностите;
- поддържане на конкурентоспособност чрез увеличаване, комбиниране, запазване и
когато е необходимо, реконфигуриране на материалните и нематериални ресурси на
фирмата.
Поддържайки тази насоченост и други автори предлагат определения за ДС – напр.
Helfat et al. (2007) – „капацитетът на организацията за целенасочено разширяване,
създаване или промяна на ресурсите, с които разполага“. Техният подход включва
основните теоретични елементи на ДС – същност, роля, контекст, създаване и развитие,
резултати, хетерогенност. Авторите категоризират същността на понятието като
възможност или капацитет и наблягат на основната роля на стратегическия мениджмънт за
целенасочен избор и предприемане на конкретни действия. Под внимание се взема гледната
точка на Нелсън и Уинтър (1982) за еволюционния икономикс и по-конкретно за ролята на
обичайните дейности във фирмата, зависимостта от изминатия път и организационното
учене. При определяне на ДС от значение са и особеностите на външната среда, т.е. бързо
променящите се условия на средата. В това отношение може да се смята, че подходът на ДС
е естествено продължение на ресурсната теория като се включва „динамизиране“ на средата
и се използва предприемаческия подход.
Също така, трябва да се наблегне на факта, че ДС се създават, а не се купуват или
придобиват отвън. Тяхното създаване и развиване зависи от организационните процеси,
които се формират в течение на изминатия път на фирмата. Подобно на виждането според
ресурсната теория за ресурсите и способностите, ДС в различните фирми са различни,
защото зависят от вътрешно-фирмените специфики, минали успехи и неуспехи, уникални
ресурси, процеси и др. Становището, че ДС водят до устойчиво конкурентно предимство
значително се доближават до изводите на ресурсната теория за хетерогенност между
фирмите и различните възможности за създаване и поддържане на устойчиво конкурентно
предимство.
Съществуват и други алтернативни виждания за ДС – някои са много близки до
ресурсната теория, а други – до еволюционния икономикс. Тези алтернативни концепции се
различават значително по същността, специфичната роля, контекста, създаването и
еволюцията, резултатите, както и разнородните допускания и смисъл на ДС. Eisenhardt,
Martin (2000)6 определят ДС като „организационни или стратегически рутинни дейности и/
или процеси във фирмата, чрез които се интегрират, реконфигурират, привличат и
освобождават ресурсите с цел да се отговор или предизвикване на пазарните промени“.
Според това определение ДС не са източник на устойчиво конкурентно предимство, а в
същността си те са „добри практики“ и са нестабилни. В този случай вниманието се насочва
към намаляване на рутинните процеси във фирмата, тъй като авторите считат, че
кодифицираните, аналитични организационни рутинни процеси са недостатък за
4

Teece, D., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management. // Strategic Management Journal,
Vol. 18, 1997, No.7, pp. 509 – 533 (p. 509).
5
Teece, D. Explicating dynamic capabilities: The nature and micro-foundations of (sustainable) enterprise performance.
// Strategic Management Journal, Vol. 28, 2007, pp. 1319 – 1350.
6
Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. Dynamic capabilities: What are they? // Strategic Management Journal, Vol. 21,
2000, pp. 1105-1121 (p. 1106).
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организациите в случаите на бързо-променяща се среда. В тези случаи се изискват
специфични знания чрез по-прости, експериментални и нестабилни процеси.
В академичната литература са известни интерпретациите на различни автори по
отношение на връзката между динамичните способности и конкурентните предимства.
Посочените по-горе определения могат да бъдат представени чрез различни модели, според
теоретичните възгледи на авторите. Апробирането им в конкретни практически ситуации
допринася за изясняване на теоретичните концепции и проследяване на връзките между
отделните елементи.
На фиг. 1 се вижда връзката между елементите в определението за динамични
способности според Teece et al. (1997). Предишните успехи и неуспехи на организацията
(изминат път и инвестиции, които са направени) влияят на заеманите позиции към
настоящия момент (вкл. материалните и нематериални активи, с които тя разполага).
Динамичните способности на организацията допринасят за новите фирмени резултати,
възможни промени в тях и съответните конкурентни предимства.

Минали
действия

Позиции
(ресурси/
активи)

Нови стратегии и
позиции
Процеси

Динамични
способности

Фирмени
резултати/
конкурентни
предимства

Фигура 1. Модел на динамичните способности, според определението на Teece et al. (1997).
Източник: Helfat, Peteraf (2009)7
На фиг. 2 е проследена връзката между елементите в определението на Teece (2007) и
по-конкретно – между различните варианти на динамичните способности – улавянето им и
инвестирането в тях, които от своя страна допринасят до ново реконфигуриране на
ресурсната база на организациите. Като възможни резултати могат да се посочи постигнат
растеж, печалба и конкурентни предимства.

Минали
действия и
притежавани
активи
(позиции)

Процеси

Динамични
способности:
откриване на
възможности
("улавяне")

Динамични
способности:
инвестиране
("захващане" на
възможностите)

Динамични
способности:
нови ресурсни
комбинации/
реконфигурация

Нови
стратегии и
позиции

Фирмени
резултати/
конкурентни
предимства

Фигура 2. Модел на динамичните способности, според определението на Teece (2007).
Източник: Helfat, Peteraf (2009)8.
7

Helfat, C. E.; Peteraf, M. A. Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path, Strategic
Organization, Vol. 7, 2009, No. I, pp. 91 – 102.
8
Helfat, C. E.; Peteraf, M. A. Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path, Strategic
Organization, Vol. 7, 2009, No. I, pp. 91 – 102.
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Различното виждане за динамичните способности, според определението на Eisenhardt
and Martin (2000) е представено на фиг. 3. В този случай те са описани като процеси, които
организациите използват, за да се сдобият, да интегрират, да реконфигурират и да се
освободят от фирмените ресурси. В резултат на това се постигат нови ресурсни комбинации
и по този начин динамичните способности оказват пряко влияние върху резултатите на
фирмата и конкурентните предимства. Динамичните способности, според авторите са
необходимо, но недостатъчно условиe за постигане на различни конкурентни предимства. По
тази причина вниманието и усилията на мениджърите трябва да се насочат към
обезпечаването с ресурси и взаимодействието между тях.

Ресурси

Динамични
способности/
процеси

Нови ресурси и
реурсни
конфигурации

Фирмени
резултати/
конкурентно
предимство
Фигура 3. Модел на динамичните способности, според определението на
Eisenhardt and Martin (2000).
Източник: Helfat, Peteraf (2009)9
Съществуват определения, които в които авторите разглеждат динамичните
способности на две нива – „нулево ниво“ (обикновени) способности и „по-високо ниво“
способности. „Нулево ниво“ способности отговарят на „обикновените“ способности, които
позволяват на фирмата да оцелее и да просъществува в краткосрочен период, а също и
подпомагат на фирмата да разреши даден проблем. За разлика от тези „обикновени“
способности, динамичните способности са „по-високо ниво“ способности и работят, за да
променят „обикновените“ способности (от „нулево ниво“). Други автори 10 по подобен начин,
разграничават два типа рутинни дейности във фирмата – тези, които се отнасят до
оперативните дейности (обичайни дейности) във фирмата и други, които са посветени на
тяхната промяна (динамични способности). Makadok (2001)11 възприема този подход в
разграничаването на два вида възможности във фирмата – едните, които осигуряват
9

Helfat, C. E.; Peteraf, M. A. Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path. // Strategic
Organization, Vol. 7, 2009, No. I, pp. 91 – 102.
10
Zollo, M., Winter, S. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. // Organization Science, Vol. 13,
2002, No. 3, pp. 339 – 351.
11
Makadok, R. Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation. // Strategic
Management Journal, Vol. 22, 2001, pp. 387-401.
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ресурсите във фирмата и се асоциират с ресурсната теория на фирмата и от друга страна –
тези, които се свързват със създаването на способности и се асоциират с динамичните
способности.
Разгледаните определения на динамичните способности разкриват различни гледни
точки и управленски аспекти. Един от критериите, по които представените концептуални
модели се различават е влиянието на външната конкурентна среда и взаимовръзките между
елементите. Значителна част от разработките са теоретични/ концептуални и по-малка част
от тях са насочени към практическото приложение на разгледаните концепции и към
емпирични разработки12. Някои от изследванията разглеждат създаването и поддържането на
конкурентните предимства, от гледна точка на поведението и предприетите действия от
страна на мениджърите13. По тази причина насочваме изследването към особеностите на
конкретно избран силно конкурентен сектор.
2. Туристическият бранш в България и туристическите организации
Туристическият бранш е изключително важен за икономиката на България. Според
официалните данни на НСИ14, налице е непрекъснато увеличение на чуждестранни туристи в
България през последните 2-3 години. Общата тенденция за последните 20 години е
възходяща, както във входящия, така и в изходящия туризъм, измерен чрез посещенията на
български граждани в чужбина. През 2016 г. общият брой на чуждестранните туристи е 10,6
млн., а на българските – в чужбина – близо 5,4 млн. Приносът на туризма в БВП е между 10
и 12% за периода 1999 – 2016 г. За тази цел се използва показателят „пътувания“15, който е
компонент на перо „услуги“ в раздел А „текуща сметка“ на платежния баланс16.. Като поточен показател би трябвало да се разглежда салдото на приходите и разходите от туризъм –
„пътувания нето“, които варират между 3 % и 5 % от БВП през последните 10 години.
Туризмът допринася значително за валутните постъпления на страната. Статистиката
за приходите от международен туризъм трябва да бъде използвана предпазливо, тъй като
отразява преди всичко динамиката на посещенията без информация за разходите на чуждите
туристи в България. По отношение на регионалното развитие, налице са примери, както за
благоприятното влияние на туризма, така и за неговото негативно влияние. Участието в
държавния бюджет не е официално изчислявано, но туристически услуги формират между
35 – 40% в преките и косвени, републикански и местни данъци. Делът на трудоспособното
население, които са заети в туризма е също показател за влиянието и значението на бранша
за икономиката на България.
Конкуренцията в бранша е интензивна на всички нива, както между хотелиерите, така
и между туроператорските и турагентски фирми, транспортните превозвачи, авиокомпаниите
12

Bellner, B. W., MacLea, D. Dynamic Managerial Capabilities and Competitive Advantage. // Strategic Management
Quarterly, Sept. 2015, Vol.3, No. 3, pp.1-23.
13
Adner, R.; Helfat, C. Corporate effects and dynamic managerial capabilities. // Strategic Management Journal, Vol.
24, 2003, pp. 1011 – 1025; Augier, M., Teece, D. Dynamic capabilities and the role of managers in business strategy
and economic performance. // Organization Science, Vol. 20, No. 2, 2009, pp. 410 – 421.
14
www.nsi.bg (достъп на 10.10.2017 г.)
15
До 2003 г. вкл. в платежния баланс фигурира компонент „международен туризъм“ вместо пътувания.
16
Според методологията на БНБ по съставяне на платежния баланс на България, „…туризмът (пътувания)
обхваща стоки и услуги, включително и тези, свързани със здравни и образователни услуги, предоставени на
туристи, пътуващи служебно или лично”. Данните за туризма се базират на данни от Министерството на
вътрешните работи относно броя на туристите, преминали границата, както и на оценки на разходите,
извършени от един турист на база на методология за оценяване на приходите и разходите от туристически
услуги. www.bnb.bg (достъп на 10.10.2017 г.)
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и др. По данни на Агенцията по туризъм17, през 2017 г. в България функционират над 3100
средства за подслон, както и над 2800 регистрирани туроператорски фирми. Туристическият
бранш е силно зависим от промените в средата и затова възможността да се управляват
промените, да се създават нови способности, да се трансформира ресурсната обезпеченост и
да се реконфигурират процесите е пряко свързана с конкурентоспособността на
организациите.
За целите на изследването се насочваме към публикуваните данни за дейността на
курортните комплекси в България с национално значение (вж. таблица 1), за да проследим
конкурентните позиции на избрани водещи хотелски комплекси и да приложим концепцията
за динамични способности. Периодът на провеждане на дълбочинни интервюта със
собственици и мениджъри на хотели от Северното и Южното Черноморско крайбрежие
обхваща периода 2014 – 2017 г., но наблюденията и експертните оценки за развитието на
хотелите са за значително по-дълъг период – от приватизацията и създаването им до
настоящия момент.
Таблица 1. Дейност на курортните комплекси в България през 2016 г. 1,2
Места за
Легланаста- Легла денонощия
няване3 - брой
- брой
брой

Курорти

Албена
Боровец
Дюни
Златни пясъци
Пампорово
ММЦ - Приморско
Св. Kонстантин и Елена
Слънчев бряг
Общо:
Елените 4
1

Реализирани нощувки - Пренощували лица брой
брой
Общо

в т.ч. от
чужденци

Общо

в т.ч.
чужденци

Приходи от нощувки левове
Общо

в т.ч. от
чужденци

36 16 679
1 903 643
1 340 806
1 085 171
233 730
170 047
74 547 742
59 860 230
30
4 916
1 534 931
470 153
204 480
163 811
49 518
17 643 173
8 462 273
5
3 450
455 799
321 893
293 049
38 769
34 663
18 295 106
16 356 686
112 40 519
6 828 630
3 811 308
3 531 075
648 791
575 061 200 399 743 190 678 422
50
5 471
1 349 666
342 053
84 284
115 690
20 251
12 298 880
3 860 735
3
1 254
130 328
81 507
51 895
10 184
4 556
2 376 172
1 776 745
55
9 104
1 850 287
639 185
398 549
117 159
61 569
31 203 533
22 563 072
161 60 849
8 226 414
5 179 797
4 855 644
789 184
715 686 266 001 450 253 308 125
452 142 242 22 279 698 12 186 702 10 504 147 2 117 318 1 631 351 622 765 799 556 866 288
7

3 513

513 133

107 830

67 993

20 316

10 932

6 125 839

3 923 443

Курорти с национално значение, определени с Решение № 45 на МС от 25.І.2005 г.

2

От януари 2012 г. изследването са провежда месечно в съответствие с Регламент 692/2011 на
Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.
3
4

Функционирали през съответния период.
Изключен от Списъка на курортите с национално значение с Решение № 9799 от 9.11.2005 г. на Върховния административен съд.

Източник: НСИ и собствени изчисления
От представените данни в таблица 1, общият брой на хотелите в комплексите с
национално значение хотелите е 452, като 82,3 % от тях са разположени на Черноморското
крайбрежие. Спецификата на туризма в България определя приоритетна роля на летния
морски туризъм, който формира около 70 % от приходите от туризъм. Подробно са
проследени етапите във фирменото развитие, източниците на конкурентни предимства и
инструментите за тяхното постигане на извадка от 100 хотели. Проведени разговори със
собствениците и/ или мениджърите на тези хотели по метода на дълбочинното интервю с
предварително разработени въпросници.
3. Приложение на концепцията за динамичните способности за избрани хотелски
комплекси в България
Въпреки различните виждания за дефиниране на концепцията емпиричното
17

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/nacionalen-turisticheski-registur, достъп на 10.10.2017 г.
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изследване има за цел да постигне известна яснота и ориентация в областта и най-вече в
приложението на динамичните способности. Успешното представяне на организациите в
туризма зависи от техните бързи и адекватни реакции по отношение на настъпилите промени
в средата, способности за адаптивност и създаване на конкурентни предимства. В случая,
като допълнителна характеристика на организацията може да се разглежда нейната
иновативност, обяснена чрез висока степен на организационна гъвкавост, активно и
ефективно прилагане на нови организационни стратегии и практики, съответствие между
ресурсната обезпеченост и изискванията на бързо променящата се среда.
Показатели за успешното представяне на хотелските комплекси са запълняемостта на
базата, продължителността на функциониране на сезонните обекти, финансовите резултати и
одобрението на крайните клиенти. Пазарната динамика оказва влияние при определяне на
ефективните динамични способности на хотелите. Те могат да варират от подробните,
аналитични рутинни дейности, които основно разчитат на съществуващото знание, до
простите рутинни дейности, които се основават на опита и на нови знания, характерни за
специфичната ситуация. Във всеки хотел, който участва в изследването, подробно се
определят и анализират:
- ресурсите, с които разполагат хотелите и техните способности,
- оперативните рутинни дейности, които се извършват в хотелите.
В конкретното изследване бихме могли да потвърдим предложената връзка за
съществуването на динамични способности и наличието на бързо променяща се среда. За да
се адаптират към изискванията на крайните клиенти, които са с различна националност, и да
поддържат конкурентните си предимства, хотелските комплекси настройват не само
ресурсната си обезпеченост, но и в извършваните рутинни дейности. Бихме могли да
потвърдим и тезата, че динамичните способности не водят директно/ автоматично до
конкурентни предимства на хотелите. Но наличието и развитието на динамични способности
допринася за изграждане на отличителни конкурентни предимства.
Натрупаните знания в хотелите при извършване на техните обичайни и рутинни
дейности са обикновено вследствие на опита, взаимодействието с български и чуждестранни
туроператори и съответно утвърдени хотелски вериги (например Iberostar, RUI, LTI,
Primasol, Calimera, SOL/ Melia, Smartline и др.). Изискванията и стандартите, които те
стриктно трябва да прилагат оказват изключително влияние, както върху разполагаемите
ресурси на хотелите, така и върху извършваните рутинни процеси по предлагане на
основните и допълнителни услуги. Сред най-често споменаваните трудности са краткият
летен сезон, през който оперират хотелските комплекси – около 5 месеца и липсата на
квалифицирани и мотивирани кадри. Решаващ фактор за справяне с трудностите и
целенасоченото развиване на динамичните способности са мениджърите, тяхната гъвкавост и
умения за адаптиране. Приложението на концепцията за конкретно избрания бранш
потвърждава предложените определения и зависимости между елементите на динамичните
способности на организациите.
Заключение
Динамичните способности могат да бъдат имитирани и да се създават чрез различни
инструменти и начини за учене в организациите. Притежаването на разнообразни ресурси и
специфични компетенции създава възможности за организациите да се конкурират и да
оцеляват краткосрочно. Липсата или недостатъчното развитие на динамични способности на
организациите биха могли да се окажат критични в дългосрочен период. Организациите
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трябва да развиват вътрешно-фирмени умения и да търсят разнообразни източници за
обновяването на своите динамични способности с течение на времето. Развитието на
динамичните способности в организациите в туристическия бранш отразява възможностите
и уменията на мениджърите за бързи и адекватни действия в условията на променящата се
среда, както и създаване на източници за конкурентни предимства.
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Понятие за неплатежоспособност и правни средства за преодоляване в
търговското право
Маргарита Бъчварова
Term "Insolvency" and Legal Means of Overcoming in Commercial Law
Margarita Bachvarova
Abstract
The scientific study analyses various meanings of the term “insolvency” in economic and legal theory. Any
legal means for overcoming it are systemized in accordance with the commercial legislation. Selection criteria are
suggested for the application of a particular method of overcoming insolvency relating to: the legally protected interest,
objective, competent body, grounds and legal consequences. The scientific thesis that the Bulgarian commercial
legislation applies the contract model to the regulation of any legal means for overcoming insolvency is maintained. A
plan or agreement between a debtor and creditors is needed based on a reached agreement for the application of
specific means of strengthening the debtor’s enterprise and overcoming the financial difficulties.
Keywords: insolvency, restructuring, bankruptcy, financial difficulties.

Въведение
Динамичното развитие на пазарните отношения и развитието на търговията в
национален и световен мащаб са основните обективни фактори, мотивиращи създаването на
регламент за търговската несъстоятелност. Обявяването в несъстоятелност е с пряк
непосредствен ефект спрямо икономиката, поради натрупване на дългове и невъзможност на
търговците да изпълнят поетите договорни задължения. Поради това, основните усилия на
законодателствата са: да се установят общи критерии, чрез които да се предостави
възможност на жизнеспособните предприятия да извършат преструктуриране и да съхранят
дейността си, а за длъжници със сериозни финансови затруднения: да се реализира
формалното съдебно производство по начин, който в максимална степен да удовлетвори
кредиторите. В непосредствена връзка с
несъстоятелността е понятието
неплатежоспособност, поради обявяването й като предпоставка за откриване на съдебно
производство. В доктрината категорията е предмет на научен анализ в икономическата и в
юридическата литература [1].
1. Значения на термина неплатежоспособност
Като икономическа категория неплатежоспособността е обективно състояние, което
отразява състоянието на финансови затруднения при упражняване на регламентираната
дейност от търговеца.
В правната теория понятието отразява наличието на невъзможност да се плащат
дълговете, произтичащи от търговската дейност. За съществуването му законодателствата на
отделните държави регламентират специфични основания за доказване. В българското
търговско законодателство неплатежоспособността е предмет на изчерпателна правна
уредба в Търговския закон (ТЗ). Налице е легална дефиниция в разпоредбата на чл. 608 ТЗ,
която е водеща при доказването й във фазата по разглеждане на молбата за откриване на
производството. Основните обстоятелства, подлежащи на установяване са : а) наличие на
длъжник –търговец; б) изискуемо вземане с конкретно основание- търговска сделка;
публично правно задължение към държавата, респективно общината, свързано с търговската
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дейност или частно държавно вземане. в) трайна обективна невъзможност за изпълнение;
Съществен момент е и констатирането на неплатежоспособността от компетентния орган със
съдебно решение, на базата на което настъпват сериозни правни последици, които
рефлектират върху правното положение както на длъжника, така и на неговите кредитори и
персонал.
В практико-приложен аспект неплатежоспособността осъществява следните
функции: а) определя фактите в предмета на доказване; б) обуславя откриване на
производство по несъстоятелност; в) предполага пълен анализ на финансовоикономическото състояние на длъжника. Съдебната ни практика акцентира върху
необходимостта да се установи икономическа невъзможност за неизпълнение, а не наличие
на правни пречки или основателни възражения на длъжника за неплащане на вземането.
С оглед на гореизложеното основният извод е, че икономическото разбиране за
неплатежоспособност акцентира върху проявлението на финансовите затруднения като
обективно и реално състояние, а юридическото разбиране е като юридически факт, въз
основа на който настъпват определен вид правни последици. Посоченото разграничаване се
възприема и от съдебната ни практика, като между тях е налице и определена връзка и
взаимодействие. За да открие производство по несъстоятелност, съдът е длъжен да установи
и констатира неплатежоспособност и да определи началната й дата чрез анализ на
цялостното икономическо състояние на длъжника. [Решение № 118 от 09.08.2013 г. по т.д. №
1042/2012 г., Т. К., І Т. О. на ВКС]. Съдът се основава на обстоятелствата и данните в
обявените годишни финансови отчети по партидата на търговеца и заключенията на
приетите съдебно-счетоводни експертизи.
Поради наличието на разнопосочни интереси в производството по несъстоятелност на държавата, кредиторите, длъжника и работниците, за постигането на баланс между тях
законодателството ни регламентира специфични способи, които са предназначени да
преодолеят неплатежоспособността като икономическо и правно състояние.
2. Правни средства за преодоляване на неплатежоспособност
Проблемът за регламентирането на механизми за преодоляване на състоянието на
неплатежоспособност е предмет на научни изследвания, както на национално, така и на
световно ниво. Поради особеностите в икономическото и историческото развитие
съществуват разнообразни законодателни подходи за
регламентиране института на
търговската несъстоятелност [2]. За законодателството на САЩ е характерно ориентиране на
правната уредба към механизми за рехабилитация на длъжника. [3] В Европа е налице
процес на хармонизиране на материята относно несъстоятелността, поради глобализацията
на икономическото общуване[4].
На съвременния етап се поддържа научната теза за процес на конвергенция [5] между
правната уредба в държавите, принадлежащи на различните правни системи : common law и
civil law по отношение на въвеждането на правни средства, които са алтернативи на
ликвидацията [6]. В българската правна теория изследванията са свързани преди всичко
върху характеристиката на оздравителното праизводство[7, 199; ], правно защитения интерес
[8, 127] целите и особеностите в процедурата[9, 79- 85].
В исторически аспект, сведения за въвеждането на законодателни средства [10] за
избягване на неплатежоспособността се намират във Венецианската република от 13 век.
Впоследствие отделните национални законодателства се позовават на различни нормативни
решения, по известните от които са : а) институт на съдебната ликвидация във Франция; б)
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институт на мораториума в Италия; в) институт на Deeds of Arrangеment в Англия; г)
предпазен конкордат в Германия от 1927 г. и България 1932 г.
Институтът на предпазния конкордат е уреден в България със специален Закон за
предпазния конкордат [11] и е познат на множество законодателства [12]. Като прототип на
правната уредба по отмененото търговско законодателство е законодателната уредба на
Германия от 1927 г.
На съвременния етап, с оглед на последните изменения на ТЗ [13], могат да се
обобщят следните нормативни способи, които имат за цел преодоляване на
неплатежоспособността:
а) чрез специфично производство по стабилизация на търговеца по реда на Част пета
от ТЗ;
б) чрез предлагане на план с цел оздравяване на предприятието в същинското съдебно
производство по несъстоятелност по реда на гл. 44 от ТЗ, чл. 696-709 от ТЗ;
в) чрез сключване на извънсъдебно споразумение във висящо производство по
несъстоятелност по реда на глава 48, чл. 740-741 от ТЗ.
Основната разлика между горепосочените способи е крайната цел, възложена от
законодателя. Съгласно чл. 761 от ТЗ основната цел на производството по стабилизация е да
предотврати откриване на производство по несъстоятелност чрез сключване на
споразумение, което да доведе до продължаване дейността на търговеца.В чл. 607 от ТЗ
възможността за оздравяване на предприятието е регламентирана като част от главната цел
на производството по несъстоятелност. В този смисъл е и практиката на ВКС [14]. С оглед на
правно-защитения интерес като паритетна в теорията и практиката е целта за справедливо
удовлетворение на кредиторите. [15]
Допустимостта на извънсъдебното споразумение се свързва с наличието на висящо
производство по несъстоятелност, което е основание за отделни автори да го определят като
вторично по характера си производство. Извънсъдебното споразумение се приема за
алтернативен способ за прекратяване на съдебното производство, но не и за изрично уреден
способ за оздравяване на предприятието. В този аспект, то няма характер на самостоятелен
етап в рамките на производството по несъстоятелност в сравнение с оздравителното
производство [16, 71-75].
С оглед на гореизложеното се оформя изводът, че в тесен юридически смисъл
действащото
ни
право
урежда
два
същински
способа
преодоляване
на
неплатежоспособността: по реда на производството по стабилизация от една страна и по
реда на оздравяване на предприятието в съдебната фаза от друга страна. Основната
разлика между тях е, че производството по стабилизация притежава автономност и
предхожда откриването на формално съдебно производство по несъстоятелност.Относно
сравнителната характеристика между оздравителното производство и производството по
стабилизация на търговеца основната констатация е за наличие на съществено сходство
между тях по отношение на основните предпоставки за откриване и необходимост от
прилагане на план за реорганизиране на дейността. [17, 33] .
Сключването на извънсъдебното споразумение също обуславя съхраняване на
дейността на длъжника и оттук и стабилизиране на неговата платежоспособност. По наше
мнение този правен резултат е съпъстваща последица към крайната цел, регламентирана от
законодателя, а именно- прекратяване на производството по несъстоятелност. Поради това го
квалифицираме
като
несъщински
(неосновен)
способ
за
преодоляване
на
неплатежоспособност.
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За прилагането на горепосочените способи от съществено значение е предварителната
преценка, за която от значение са следните критерии:
а) фаза, в която се намира производството;
б) компетентен орган;
в) основание за прилагане;
г) цел;
д) правно защитен интерес;
е) правни последици;
На основата на сравнително-правния метод могат да се извършват следните
обобщения, систематизирани в Таблица №1.
Таблица № 1. Сравнителна таблица относно съществените характеристики на
способите за преодоляване на неплатежоспособността
Производство по
стабилизация

Оздравително
производство

Извънсъдебно
споразумение

Критерий
фаза

извънсъдебна фаза

съдебната фаза

орган

окръжен съд/ доверено
лице (квази синдик)
непосредствена
опасност
от
неплатежоспособност
Предотвратяване
съдеб-ното
производство
по
несъстоятелност
С
предимство
е
интереса на длъжника

окръжен съд/синдик

основание
цел

интерес
средство
последица

неплатежоспособнос
т
Предотвратяване
обявя-ване
несъстоятелност

с
предимство
интереса
кредиторите
план за оздравяване
план
преодоляване
на преодоляване
непла-тежоспособност; неплатежоспособност

извънсъдебна/съдебна
фаза
преценка от длъжник
или кредитори
по
преценка
на
длъжник/ кредитори

Прекратяване
в производството

на

е длъжник/кредитори
на
договор
на преодоляване
на
неплатежоспособност

По съдържание на мерките за възстановяване на неплатежоспособността
законодателството ни не предвижда специфични условия. Те могат да бъдат управленски,
правни, организационни, финансови и други, които осигуряват висока степен на
удоветворяване на задълженията към кредиторите. Като правни средства могат да се
приложат : опрощаване, разсрочване и отсрочване, продажба на цялото предприятие или на
негови активи, превръщане на вземането като част от капитала, новиране на задълженията,
сключване на сделки и др.
При направената съпоставка могат да се извършат следните обобщения:
Първо, търговецът разполага с две алтернативни възможности да предприеме правни
действия за възстановяване на своята неплатежоспособност извън същинското съдебно
производство, а именно: по реда на производството по стабилизация и/или чрез сключване
на съдебно споразумение.
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Второ, без участието на съда, единството се допуска чрез извънсъдебното
споразумение да се постигне договореност с кредиторите като е предвидена задължителна
писмена форма. Оздравяването на предприятието е факултативна фаза в съдебното
производство, която е специфична и в която са налице особени принципи, върху които се
подчинява правната ни уредба.[18]
Трето, и при трите правни способа законодателят е възприел договорния подход. Чрез
план или споразумение, в преценката на кредиторите и длъжника е инициативата за
преодоляване на финансовите затруднения. Съгласието на кредиторите е обявено като
императивно условие за тяхното прилагане.
Заключение
Основният извод от научното изследване е, че българското търговско законодателство
прилага договорния модел при регламентиране на законовите средства за преодоляване на
неплатежоспособността. Налице е приемственост и в исторически аспект, поради факта, че
като аналог на производството по стабилизация може да се посочи предпазния конкордат, а
на оздравяване на преприятието – конкурсния конкордат, които са били уредени в
отмененото ни търговско законодателство [19]. С оглед изграждането на съвременно
конкурсно право е необходимо и съблюдаване на препоръките на Европейската комисия,
насочени към въвеждането на оздравителни процедури за ранно предупреждение с цел
предотвратяване на формалното съдебно производство по несъстоятелност.[20]
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Отмяна на търговски сделки в производството по несъстоятелност
по Търговския закон
Мария Тодорова
A Cancellation of the Commercial Transactions in the Insolvency
Proceedings under the Commercial Act
Maria Todorova
Abstract
The report issues and systematizes the general and special grounds for cancellation of the commercial
transactions in the Insolvency proceedings under the Commercial Act. The advantages and disadvantages of the
legislation are analyzed in terms of seeking a legislative balance between the principles and needs of insolvency
proceedings and the principle of legal and public certainty which directly affect to the economics and business market
sphere.
Keywords: cancellation, commercial transaction, insolvency.

Въведение
Сложната проблематика на производството по несъстоятелност, включваща единен
комплекс от динамични стопански процеси и тенденции и правната им регулация от
обективна страна и от другa (субективна) страна - самите участници в тези правноикономически правоотношения, търпящи последиците им, изисква отговорно отношение
както от правосъздаващите органи, така и от участващите в търговския оборот и
практикуващите икономисти и юристи.
Обезпечаването на правната сигурност на икономическия оборот в специфичните
условия на осъществяващо се производство по несъстоятелност чрез осигуряване на защита
на добросъвестните участници в него, създаване на предвидимост и гаранции, баланс между
принципите на договорната свобода в частноправните отношения и недопускане на
злоупотребата с права са важен елемент от развитието на икономиката, правото и
обществото.
Целта на настоящия труд е да разгледа, анализира и систематизира материята в
областта на търговските сделки, съществуването на които създава опасност за или уврежда
масата на несъстоятелността на длъжника, както и законовите средства за обезпечаване на
правната стабилност в икономическите отношения, осъществяващи тяхната отмяна по
съдебен ред.
1. Понятие за отмяна на търговски сделки в производството по несъстоятелност
1.1. Производството по несъстоятелност следва да реализира два основни правни
принципа, заложени в Търговския закон – справедливото удовлетворяване на кредиторите на
длъжника и създаването на условия и възможности за оздравяване на предприятието му,
въведени в чл. 607, ал. 1. Следва обективно да се отчете, че производство по несъстоятелност
се образува срещу длъжник, при който неплатежоспособността или свръхзадължеността
имат вече ясно изразен характер и представляват трайно икономическо състояние. Което от
своя страна в стопанско - икономически аспект представлява трудност за изпълнение на
задълженията от негова страна. Преодоляването на това състояние (или поне намаляване на
обема му) в интерес на кредиторите законово се осъществява чрез правния институт на
приложение на исковете за попълване масата на несъстоятелността, ако са налице законовите
предпоставки за това, който се явява важен етап в това производство.
Развитието на този правен способ в обективната действителност обхваща активно
поведение на синдика и кредиторите, посредством което в длъжникото имущество се връщат
имуществените права, прехвърлени или учредени от длъжника на трети лица, или се
упражняват неупражнени от него права. От процесуалноправна гледна точка това активно
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поведение представлява търговски спор и се разглежда по реда на особеното производство
по Глава 32 от ГПК съгласно нормата на чл. 365, т. 1 от ГПК. От материалноправна гледна
точка правната същност на това правно състояние е непротивопоставимостта (относителната
недействителност) на ревизираните сделки спрямо кредиторите на несъстоятелността.
Специфичният търговскоправен институт на попълване масата на несъстоятелността,
защитавайки търговскоправната сигурност в оборота, дава завишена закрила на кредиторите
и техните интереси предвид строго икономическите съображения сравнено с общите
гражданскоправни принципи. Отчита се обстоятелството, че при неудовлетворяване на
кредиторите би се създава съществена опасност в икономически план, тъй като това би
провокирало вълна от сходни състояния при тях, а след това и при техните кредитори.
Необходимата специфична правна защита се изразява в няколко отделни правни
способи (искове) за отмяна на правни действия и сделки, нормативно закрепени в Глава 41 от
ТЗ, в промяна на общата гражданскоправна презумпция за добросъвестност в оборота,
надграждане и разширяване на правните възможности за ревизия на действия и сделки на
длъжника.
Практическото реализиране на тези специфични правни способи (особено в случаите
на уважаване на заведени искове за попълване на масата на несъстоятелността) създава и
икономически условия за оздравяване на предприятието на длъжника, което е и другата цел
на универсалното принудително изпълнение. Връщането на имуществените права в масата е
благоприятна предпоставка за изработване, предлагане и приемане на план за оздравяване на
стопанско-икономическата единица и успешното й връщане в търговския оборот като
активен участник в него.
Разграничението между исковете за попълване масата на несъстоятелността се
структурира в различни направления:
Таблица 1. Някои разграничения между видовете искове за попълване масата на
несъстоятелността 1
Искове за атакуване на Преферентни
Отменителни искове
действия
и
сделки, искове2
нарушаващи установения
в производството ред
правна уредба чл. 646, ал. 1
чл. 645, ал. 3 и 4,
чл. 647
чл. 646, ал. 2
противоправен нарушаване
на създаване
на намаляване на масата на
резултат
установения
в неправомерна
несъстоятелността
производството ред
привилегия
за (увреждане)
някои
от
кредиторите
на
несъстоятелността
(преферентен
ефект)
начин
на действия и сделки
действия и сделки
сделки
осъществяване
видове
1.
изпълнение
на 1.преферентно
1.безвъзмездна сделка,
задължение,възникнало
прихващане
преди
датата
на
2.възмездна сделка, при
решението за откриване 2.преферентно
която
даденото
1

Стефанов, Ст, Топчиева, Р, Митева, Д, Николова, Б.-Актуални въпроси на производството по несъстоятелност
– приложен коментар, анализ на съдебната практика – второ прераб. и доп.издание, ИК „Труд и право“,С.,
2015г., с. 333-385
2
Стефанов, Ст. – Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността, Сиби, С., 2011
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на
производство
несъстоятелност;

по обезпечение

3.преферентно
2. учредяване на залог плащане
или ипотека върху право
или вещ от масата на
несъстоятелността;
3. сделка с право или
вещ
от
масата
на
несъстоятелността.
Вид
исковете

на отрицателен
установителен

конститутивен

значително надхвърля
по стойност полученото,
3.учредяване
на
ипотека,
залог
или
лично обезпечение за
чужди задължения,
4.сделка, която уврежда
кредиторите, по която
страна е свързано лице с
длъжника
конститутивен

1.2. В общия случай в масата на несъстоятелността влизат имуществените права
на длъжника към датата и след датата на решението за откриване на производството по
несъстоятелност (чл.614, ал.1). Теоретично погледнато тя е цялостен „имуществен комплекс,
обхващащ всички парично оценими права на длъжника – права на собственост върху
недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на
интелектуалната собственост, ценни книги, вземания, участия в търговски дружества и
обединения на търговци и т.н.“3 Масата на несъстоятелността има своето целево
предназначение, служещо за удовлетворение на кредиторите на несъстоятелността и поради
този нейн специфичен характер тя е със специален режим на разпореждане, което я отличава
от всички останали имуществени съвкупности. 4 Още повече, че с решението по чл. 630, ал.
2 от ТЗ съдът налага обща възбрана и запор върху предприятието на длъжника, като
действията на тези мерки са идентични с действието на същите мерки в индивидуалния
изпълнителен процес по ГПК. Забраната за разпореждане е от момента на налагането им (чл.
451 от ГПК). Законодателят е придвидил изключения за осъществяване на разпоредителни
действия с обекти от имуществената маса в чл. 639б от ТЗ, като именно с оглед
специфичното предназначение на тази съвкупност те се извършват само след предварителна
преценка за законосъобразност и целесъобразност от компетентния съд по несъстоятелността
или след съгласие на събранието на кредиторите в предвидените от закона случаи.
2. Търговската сделка – предмет на отмяна в производството по несъстоятелност.
Настоящото изложение, изследвайки проблематиката за отмяната на търговските
сделки в производството по несъстоятелност, следва да конкретизира кои сделки попадат в
предмета на разглеждане.
Поради ограничения обем на настоящото изследване за целите на същото приемаме
само обективния (икономическия) критерий за определяне на една сделка като търговска, без
да анализираме хипотезите на практическото приложение на субективния (юридическия)
критерий, вземащ предвид наличието на търговско качество на лицата, които ги извършват.
Въведеният критерий намира правното си закрепване в чл.1, ал. 1 от ТЗ, където
изрично се посочва кои сделки се приемат за търговски (абсолютни (обективни) търговски
сделки.5) . Това са : 1. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; 2. продажба на стоки от собствено производство; 3. покупка
3

Калайджиев, А, Голева, П, Марков, М, Маданска, Н. – Коментар на промените в Търговския закон, ИК „Труд
и право“, С., 2003г, с.293-294
4
Пак там – с. 294
5
В този смисъл Герджиков, О. – Търговски сделки –книга по Част Трета на Търговския закон, ИК „Труд и
право“, С., 1997г., с. 11-12.
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на ценни книги с цел продажба; 4. търговско представителство и посредничество; 5.
комисионни, спедиционни и превозни сделки; 6. застрахователни сделки; 7. банкови и
валутни сделки; 8. менителници, записи на заповед и чекове; 9. складови сделки; 10.
лицензионни сделки; 11. стоков контрол; 12. сделки с интелектуална собственост; 13.
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; 14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; 15.
лизинг.
Законовите текстове в Глава 41 от Търговския закон релевират следното:
2.1.Хипотезата на нормата на чл. 646, ал. 1 от ТЗ визира сделките и действията:
 изпълнение на задължение, възникнало преди датата на решението за
откриване на производство по несъстоятелност – т. 1;
 учредяване на залог или ипотека върху право или вещ от масата на
несъстоятелността – т. 2;
 сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността – т. 3.
2.2.Преферентните искове обхващат сделките и действията:
 прихващане – чл. 645, ал. 3 и 4,
 изпълнение на неизискуемо парично задължение, независимо от начина на
изпълнението – чл. 646, ал. 2 т. 1;
 учредяване на ипотека или залог за обезпечаване на необезпечено вземане – чл.
646, ал. 2, т. 2;
 погасяване на изискуемо парично задължение на длъжника, независимо от
начина на изпълнението – чл. 646, ал. 2, т. 3.
2.3.Посочените в нормата на чл. 647 от ТЗ увреждащи сделки са следните видове:
 безвъзмездна сделка, с изключение на обичайното дарение, по която страна е
свързано лице с длъжника (чл. 647, ал. 1, т. 1) ;
 безвъзмездна сделка (чл. 647, ал. 1, т. 2) ;
 възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност
полученото (чл. 647, ал. 1, т. 3) ;
 учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения (чл.
647, ал. 1, т. 4);
 учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения в
полза на кредитор, който е свързано лице с длъжника (чл. 647, ал. 1, т. 5) ;
 сделка, която уврежда кредиторите, по която страна е свързано лице с
длъжника (чл. 647, ал. 1, т. 6).
Внимателният прочит и анализ на посочената правна уредба води до няколко
съществени правни извода:
Извън предмета на настоящото изследване са всички противоправни действия,
визирани в разпоредбите: изпълнение на задължение и на неизискуемо парично задължение,
погасяване на изискуемо парично задължение,
- Безвъзмездните сделки, изрично посочени като увреждащи масата на
несъстоятелността, не попадат под строго юридическото определение на понятието за
търговски сделки поради безвъзмездния си характер. Такъв вид сделки са приложими
единствено в гражданскоправната сфера, тъй като в търговското право се прилага принципът
на възмездно-еквивалентния характер на отношенията.6 В този смисъл поради категорично
противоречие с понятието за търговия със спекулативна цел като основна такава на
търговско-икономическия оборот, организирана чрез търговско-правните норми, тези сделки
се изключват от кръга на търговските такива.
- Сделките, при които се учредява ипотека, залог или лично обезпечение, също не
попадат в тясното приложно поле на изброените абсолютни търговски сделки по смисъла на
6

Пак там – с. 18.
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чл. 1, ал. 1 от ТЗ. Гражданскоправният им характер, дори и същите да са част от друго
(основно) търговско правоотношение, не променя правната им същност.
- Посочената в чл. 646, ал. 1, т. 3 сделка с право или вещ от масата на
несъстоятелността поради общия си характер би могла да покрие определения предмет на
търговска сделка по смисъла на настоящия анализ.
- Правната същност на сделката по чл. 647, ал. 1, т. 3 се определя от някои автори7
като квазивъзмездна, поради обстоятелството, че съчетава елементи на два вида сделки –
възмездна по форма и безвъзмездна по съдържание (например: продажба и дарение). Поради
строго специфичния характер на отменителните искове законът не предвижда възможност за
преодоляване на относителната недействителност чрез уравнителна престация. Поради
формално възмездния характер на същите те биха могли да попаднат под определението на
понятието за търговска сделка и да бъдат предмет на отменителен иск на търговска сделка в
условията на производство по несъстоятелност.
- Нормата на чл. 647, ал. 1, т. 6 е обща. Визираната в нея увреждаща сделка не е
конкретизирана с други признаци. Елементите на фактическия й състав включват единствено
качеството на съдоговорителя на длъжника, а именно същият да е „свързано лице“.
Търговският закон определят понятието „Свързани лица“ в § 1 от Допълнителните
разпоредби, както следва: в ал. 1: т. 1. съпрузите, роднините по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по
сватовство - до трета степен включително; т.2. работодател и работник; т.3. лицата, едното от
които участва в управлението на дружеството на другото; т. 4. съдружниците; т. 5. дружество
и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството; т. 6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; т.7.
лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; т. 8. лицата, едното от
които е търговски представител на другото; т. 9. лицата, едното от които е направило
дарение в полза на другото, както и в ал. 2: това са лицата, които участват пряко или косвено
в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях
могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
В правната норма на т. 6 не се посочва вида на сделката – безвъзмездна, възмездна.
Някои автори8 приемат, че увреждащите сделки по т. 6 могат да са възмездни договори, при
които има обективно несъответствие между престация и контрапрестация, без значение
размера на същото (дали е значително или не).
След прецизен анализ на изчерпателно изброените видове сделки в Глава 41 от ТЗ
може да се изведе правният извод, че под понятието „Търговска сделка“ могат да се
приведат единствено тези, посочени в:
- чл. 646, ал. 1, т. 3,
- чл. 647, ал.1, т. 3 (при уговорката, че според някои автори те носят и безвъзмезден
характер, като предимство тук се отдава на възмездната им форма и характер, отговаряща на
спекулативната същност на търговското право. Разбира се, сделката следва да покрива и
темпоралното законово изискване, представляващо част от фактическия състав, а именно да
е извършена в двугодишния срок по чл. 625 от ТЗ за откриване на производство по
несъстоятелност, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно
свръхзадължеността) и
- чл. 647, ал. 1, т. 6 (при условие, че са възмездни по вид и съдоговорителят има
качеството на свързано с длъжника лице. Важно за фактическия състав за сделките по т. 6 е
те да са увреждащи, а съгласно чл. 649, ал. 4 от ТЗ оборимата презумпция за знание за
увреждане се прилага за всички свързани лица. Следва да е осъществено и изскването
сделката да е извършена в двугодишен срок преди подаване на молбата по чл. 625 от ТЗ).

7

Стефанов, Г. – Търговска несъстоятелност – четвърто актуализирано и допълнено издание, „Абагар“, В.
Търново, 2014г, с.145.
8
Пак там – с. 147.
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3.Основания за отмяна на търговски сделки в производството по
несъстоятелност.
Системата на отменителните основания в производството по несъстоятелност е пряко
свързана със системата на процесуалните искове за отмяна на търговски сделки.
Законодателят е предвидил конкретни правни способи, съобразени с особеностите на всеки
отменителен фактически състав.
В настоящото изложение се представят основанията за отмяна чрез системата от
процедурни способи за тяхната защита.
Закрилата на кредиторите в производството по несъстоятелност може да се реализира
чрез общия гражданскоправен отменителен иск по чл. 135 ЗЗД, известен в теорията като
Павлов иск, и чрез разнообразието от специални искове, уредени в чл. 645, 646 и 647 от ТЗ9
(глава 41 от ТЗ). С оглед поставената тема на настоящото изложение се разглежда само
ограничения кръг хипотези на отмяна на търговски сделки, конкретизирани в т. 2. от същото.
Строго специфичното предназначение на исковете, особено на тези с правно основание чл.
647 ТЗ (във всичките им хипотези, но с оглед целите на настоящото изложение се анализират
само две от тях), посочени по-долу, е правно-икономическото попълване на масата на
несъстоятелността, представляващо фактическо връщане на длъжниковото имущество в
масата по чл.614 ТЗ или включването му в обсега на универсалното принудително
изпълнение – чл. 648 от ТЗ10.
При структурирането на отделните искове се съобразява фактическия състав и
спецификите на съответното отменително основание. Търговскоправното ни
законодателство разграничава следните искове, релевиращи отменителни основания:
3.1. Общ отменителен иск:
Уреденият в гражданския закон (чл. 135 от ЗЗД) Павлов иск е общият отменителен
иск. Той е приложим и в производството по несъстоятелност. Защитата и правното му
действие се свързва с балансирането между общата законова презумпция за добросъвестност
и изискуемата и подлежаща на доказване недобросъвестност на съдоговорителя на
длъжника. Върховният касационен съд има трайна практика във връзка със съотношението
между двата иска – общия по чл. 135 от ЗЗД и специалния по чл. 647 от ТЗ11.
Предмет на иска по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД е потестативното право на кредитора да
обяви за относително недействителни по отношение на себе си търговските сделки (
принципно сделки или други правни действия), с които длъжникът го уврежда. Такова
увреждане е налице винаги, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява
същото или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворяването на своя кредитор. 12
При него не е предвиден т.нар. подозрителен период, искът може да се предявява и за
отмяна на търговска сделка, сключена с лице, което не попада в категорията на свързаните с
длъжника лица.
3.2. специални отменителни искове в широкия смисъл на термина:
Съдебната практика извежда особената цел на специалните искове по чл.646 и чл.647
от ТЗ, а именно с оглед правната сигурност и защитата на кредиторите да се попълни масата
на несъстоятелността. Поради това и като последица от тяхното уважаване даденото от
длъжника подлежи на връщане в масата на несъстоятелността.13
3.2.1. Фактическият състав на иска по чл. 646, ал. 1, т. 3 от ТЗ не включва елемента
противоправност и в него няма изискване за настъпило увреждане на масата на
несъстоятелността. Важен е само фактът на сключване на търговска сделка с право или вещ
9

В този смисъл е Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12 / 2013 г. (относно конституционосъобразността на
измененията в регламентацията на правилата за попълване масата на несъстоятелността).
10
Решение № 48 от 12.07.2010 г. по т.д. № 603/2009 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, I т. о.
11
Специалният иск по чл. 647 ТЗ не изключва възможността да бъде предявен общият иск по чл. 135 ЗЗД
(Решение № 1224 от 25.06.2001 г. по гр.д. № 2370/2000 г. , V г.о. на ВКС, докладчик -съдия: Никола Хитров)
12
Решение № 122 от 13.09.2016 г. по гр. д. № 5533 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. Отделение.
13
Решение № 177 от 25.03.2015 г. по търг. д. № 3707 / 2013 г. на Върховен касационен съд
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от масата на несъстоятелността на14 или след датата на решението за откриване на
производство по несъстоятелност и то ако същата не е сключена по установения в
производството ред. Специалното предназначение на този иск се търси по-скоро във
възстановяването на установения в производството ред, а не толкова в попълване на масата
на несъстоятелността. Теоретично е спорен въпросът дали този иск би бил допустим и
основателен, ако сключената търговска сделка ползва масата на несъстоятелността.
Това основание за отмяна на търговска сделка не е от вида на тези, стоящи в основата
на Павловия иск.15
3.2.2. Специалният отменителен Павлов иск, уреден в чл. 647, ал. 1, т. 3, като типично
отменителен в тесния смисъл на термина, надгражда общия такъв по чл. 135 от ЗЗД. Затова
елементи от фактическия състав на това отменително основание са увреждането16 и
противоправността, като преценката дали имуществото, отчуждено от длъжника в
производство по несъстоятелност чрез възмездна разпоредителна сделка след началната дата
на неплатежоспособност, надхвърля значително по стойност полученото, е винаги
конкретна17.
Поради правната му същност да търси регулиране на отношенията между длъжника и
кредиторите му, той е организиран по начин, отговарящ на спецификата на
търговскоправните отношения в областта на несъстоятелността и в него е въведена
законовата идея е за улесненото доказване на иска.
3.2.3. Отменителният иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 (също в тесния смисъл на термина)
някои автори (Стефан Стефанов) определят като такъв със субсидиарен характер18. И при
него eлемент от фактическия състав на търговската сделка е наличието на противоправност.
Качеството „Свързано лице“ на съдоговорителя е признак от състава, респективно, ако то
липсва, искът не може да се предяви на това основание. Увреждането на кредиторите е
другият съществен елемент, знанието за което се предполага на основание презумпцията в
чл. 649, ал. 4, въведена с промените в ДВ бр. 20/2013г.
Съществени законови изменения на правната уредба, касаеща попълването на масата
на несъстоятелността бяха проведени със ЗИДТЗ, обнародван в ДВ бр. 20 / 2013г. Правната
теория приветства новата регламентация поради обстоятелството, че неяснотите в закона
преди тях имаха за резултат и различното му правоприлагане, което от гледна точка
стопанските субекти не предполага предвидимост в сложната икономическа ситуация в
висящо производство по несъстоятелност.
Предимствата на изменената и допълнена правна уредба в материята на
отмяната на търговски сделки най-общо могат да се обособят в следния теоретичен
порядък:
Преосмислянето на концепцията относно исковете за попълване масата на
несъстоятелността води до по-ясното им дефиниране и разграничение. Разделното
структуриране на преферентни и отменителни искове предполага и по-добрата им
практическа приложимост, тъй като се очертават фактическите състави и правните им
последици.
Отменителните искове по чл. 647 са приложими, ако съответните търговски сделки са
сключени след началния срок на т.нар. подозрителен период, за който съгласно законовите
промени се внася обективна икономическа яснота чрез определяне на началото му от датата
на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, а не се поставя в
зависимост от процесуалното развитие на делото.
Безспорна градация в разбирането на законодателя относно тази материя, особено
14

С оглед тълкуване на нормата на чл. 634а от ТЗ.
В този смисъл Стефанов, Ст, Топчиева, Р, Митева, Д, Николова, Б – Актуални въпроси на производството по
несъстоятелност – приложен коментар, анализ на съдебната практика – второ прераб. и доп. издание, ИК „Труд
и право“ , С. , 2015г, с. 296-297
16
В този смисъл Решение № 106 от 31.05.2013 г. по търг. д. № 388/2012 г. на Върховен касационен съд
17
Решение № 1 от 22.04.2016 г. по т. д. № 2750 / 2014 г. на Върховен касационен съд, 2-ро тър. отделение
18
Пак там – с. 301.
15
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спрямо отменителните искове в тесния смисъл на термина, настъпва с изменението на чл.
649 от ТЗ чрез формирането на активна процесуална легитимация на синдика за предявяване
и на общия Павлов иск по чл. 135 от ЗЗД, изменената подсъдност на исковете, при която се
дава компетентност на съда по несъстоятелността, действието на съдебното решение спрямо
длъжника, синдика и всички кредитори.
Принципът на правната сигурност намира отражение и в изричното нормативно
закрепване на закрилата на третите добросъвестни лица при сключени търговски сделки в
хипотезите на чл. 647 от ТЗ съгласно алинея 3 на същия член, дори и това положение да
може да се изведе тълкувателно от общите правила на Павловия иск.
Въпреки преосмислянето на характера на исковете по Глава 41 от ТЗ и категоричното
„преобразуване“ на преферентните искове от установителни в конститутивни, се запазва
характера на иска по чл. 646, ал.1, т. 3 поради предмета, който брани – нарушаване на
установения в производството ред. Неговите правни последици представляват относителна
непротивопоставимост по право, а не в резултат на конститутивно съдебно решение.
Някои от недостатъците (слабостите) на настоящата нормативна уредба, които de
lege ferenda следва да се преодолеят идейно и правнотехнически, се свързват основно с
правната рамка на отменителните искове по чл. 647.
Изискването възмездната нееквивалентна сделка да е сключена след началната дата на
неплатежоспособността, респ. свръхзадължеността, за да е приложим искът по ал.1, т. 3 от
ТЗ, смесва елементи между двата иска – преферентния и отменителния. Поради което някои
автори19 приемат, че този иск не следва да се намира систематично при отменителните
искове.
Терминологични неясноти има във връзка с правните последици (действието) на
исковете по чл. 647 от ТЗ. Законовият термин „недействителност“ правната теория разглежда
като „относителна недействителност“20, в чието съдържание се включва разбирането относно
валидна сделка, която няма действие спрямо определена категория лица – увредените от нея.
Въведеният термин смесва различни правни институти, като създава теоретична близост с
родовото понятие „Недействителност на сделката“ (видово разделящо се на нищожност и
унищожаемост). Съществената отлика е, че в хипотезите на чл. 647 търговските сделки са
действителни, но по правното си действие те са непротивопоставими на увредените от тях
кредитори на масата на несъстоятелността. Именно тази съществена разлика в правните
последици на посочените сделки, неточно формулирана в закона, създава опасности в
теоретичен и практически план.
Правнотехнически нормата на чл. 647, ал. 3 от ТЗ неправилно препраща към чл. 646,
ал. 8 вместо към правилата на ал. 7. Преодоляването на тази слабост следва да се извежда
чрез тълкуване. Теоретично и практически е правно оправдана по-ефективната защита на
кредиторите на масата на несъстоятелността чрез въвеждане на презумпцията за
недобросъвестност в хипотезите, когато при сключването на търговската сделка
съдоговорител е свързано с длъжника лице.
Заключение
Отмяната на търговските сделки е специфична, правно необходима и икономически
оправдана част в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Законово
търсеният баланс между принципите и нуждите на производството по несъстоятелност и
принципа на правната сигурност се проектира в особената цел на този институт, а именно
попълването масата на несъстоятелността на длъжника чрез детайлно регламентирани
19

Стефан Стефанов - Пак там – с. 309.
Терминът навлезе и в съдебната практика – „Фактът на уважаването на иск по чл. 647 ТЗ констатира
относителната недействителност и води до правната промяна - възстановяване на правното положение преди
сключването на сделката или извършването на действието и открива възможността чрез осъдителен иск са се
иска връщане на даденото“ (Решение № 89 от 10.05.2016 г. по т. д. № 720 / 2015 г. на Върховен касационен съд,
1-во тър. oтделение)
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правни способи.
Системата на исковете за попълване на масата на несъстоятелността представлява
всъщност теоретичното систематизиране на правните способи за осъществяването на прекия
юридически процес на отмяна на посочените търговски сделки. Тя включва и следва
вътрешните отлики между отделните основания (общи и специални) за това, класифицирани
и разработени във връзка със съответните фактически състави и въведения в тях модел на
противоправност.
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Оповестяване на информация за КСО и устойчиво развитие от
големите български компании
Десислава Серафимова
CSR and Sustainable Development Information Disclosure from Large
Bulgarian Companies
Desislava Serafimova
Abstract
The paper presents results from surveying the practices in social accountability used by the one hundred
largest Bulgarian companies ranked according to the size of their revenues. An analysis of their CSR disclosure is made
using three sources of information – companies’ social reports, CSR information disclosed as part of annual reports
and CSR practices announced on the company websites. The theoretical assumptions in CSR disclosure are explained,
the methodical issues concerning the process of evaluating the social accountability practices are outlined and the
basic tendencies of CSR disclosure in large Bulgarian companies are made.
Keywords: Social accountability, Social reporting, CSR disclosure, Corporate sustainability reporting,
Sustainable development, Non-financial information disclosure

Въведение
Социалната отчетност, разбирана най-общо като оповестяване на информация за КСО
и корпоративната утойчивост, е обект на все по-нарастващ интерес в академичните и бизнес
среди в последните десетилетия. По този начин компаниите представят нефинансова
информация за дейността си, надхвърляща изискванията за ежегодно публикуване на
финансови резултати в задължителните финансови отчети. Най-често социалната отчетност е
доброволен акт от страна на бизнес организациите, независимо че в някои страни и региони
тя се превръща в задължително изискване за публично търгуваните компании или за големи
компании от определени сектори (Baron, 2014). Необходимостта корпорациите да
предоставят нефинансова информация за своята дейност отразява идеята за защита
интересите не само на акционерите (собствениците), но и интересите на други стейкхолдъри.
Чрез социалната отчетност компаниите демонстрират отношението и влиянието си върху
различни заинтересовани страни, вкл. зачитане на техните потребителски и човешки права,
осигуряване на безопасни и здравословни условията на труд и на живот, опазване ресурсите
на планетата и осигуряване на възможности за дългосрочен растеж и развитие. Това
поведение кореспондира със съвременните разбирания, според които успехът в бизнеса
зависи от очакванията и действията на всички стейкхолдъри. При това, едно от средствата за
балансиране и удовлетворяване на разнообразните им интереси е прилагането на социално
отговорни практики и оповестяване на информация за тях във фирмените социални отчети.
Съдържанието на социалната отчетност днес обхваща информация, отразяваща два
аспекта – КСО и усилията на компаниите за устойчиво развитие. Независимо че посочените
две концепции се зараждат в различни исторически моменти и по различни причини, днес
тяхното съдържание и насоченост са идентични, дори термините КСО и корпоративна
устойчивост се възприемат от някои учени и практици като синоними (Baron, 2014, p. 6;
GRI). Поради това считаме, че съвременните идеи за социална отчетност са свързани с
усилията за отчитане едновременно на социално отговорните и на устойчивите практики на
бизнес организациите.
1. Теоретични основи на оповестяването на информация за КСО и корпоративна
устойчивост
Необходимостта компаниите да предоставят нефинансова информация за дейността
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си най-общо може да се свърже с дискусията за отговорностите на бизнеса спрямо
обществото, зародила се още в началото на 20 век (Carnegie, 1900, Sheldon, 1923). Поконкретната й интерпретация обхваща понятието социална отговорност (Bowen, 1953) и
тезата, че КСО произтича от силата и социалното влияние, които бизнесът има в обществото
(Davis, 1960). В следващите десетилетия се предизвиква широка дискусия по повдигнатите
от Боуен и Дейвис въпроси. Някои от учените възприемат вижданията им и ги доразвиват
(Eels and Walton,1961; McGuire, 1963; Sethi, 1975; Carroll, 1979 и др.). Други – придържайки
се към т.нар. рационално-икономическо схващане за отговорностите на бизнеса – оспорват
техните твърдения и предлагат различни постановки (Levitt, 1958; Friedman, 1962).
За целите на настоящата разработка, се придържаме към съвременното разбиране и
употреба на понятието КСО, обхващащо:1 (1) предприемане на действия, отразяващи не само
икономическите и законови задължения на компаниите, но също така и ангажиране с
отговорности за защита и подобряване благосъстоянието на обществото като цяло; (2)
доброволно придържане към социално отговорно бизнес поведение, без обществена или
законова принуда, което отговаря на етичните норми и ценности на обществото; (3) поемане
на пълна отговорност за въздействието (пряко или косвено), което корпорациите оказват
върху своите собственици, служители, клиенти, доставчици, околна среда, социални групи,
общности и всички останали заинтересовани страни от дейността им; (4) поемането на
социални ангажименти от корпорациите е гаранция за усилията на мениджмънта им да
осигури дългосрочен растеж и се приема като източник на възможности, иновации и
конкурентни предимства.
Оповестяването на нефинансова информация за корпоративната устойчивост
логически се обвързва с концепцията за устойчиво развитие. Както е известно, първоначално
тя е фокусирана върху екологичните измерения на бизнеса, целящи постигане на екологична
устойчивост чрез създаване на условия, подсигуряващи едновременно опазване на околната
среда и икономическо развитие (Meadows et al., 1968). По-късно нараства важността на
проблемите за социалното неравенство и социалните аспекти в концепцията за устойчиво
развитие (Brundtland Commission, 1987), а в началото на ХХІ век те имат същото ниво на
значимост, както екологичните и икономическите. Днес приемането на принципа за
равнопоставеност на икономическите, социалните и екологичните измерения присъства и в
двете концепции – КСО и устойчиво развитие (European Commission, UNIDO, GRI).
В исторически контекст идеята за социална отчетност, подобно на идеите за КСО,
също датира от началото на ХХ век. В тази връзка често e цитирана фразата на американския
учен J.M. Clark, който през 1916 г посочва в списание the Journal of Political Economy, че “...
както хората са отговорни за резултатите от собствените си действия, така и бизнесът трябва
да е отговорен и да оповестява резултатите от функционирането си, независимо дали това е
определено чрез закон или не” (Clark, J. 1916). Счита се, че той е един от първите учени,
който фокусира вниманието върху необходимостта от прозрачност в бизнес делата,
разбирана като изискване компаниите да оповестяват публично и честно информация за
своите дейности и влиянието им върху обществото и засегнатите групи от хора.
По-подробното обсъждане на въпросите за социална отчетност и оповестяване на
информация за КСО в теоретичен план датира от 40-те години на ХХ век, когато Т. Крепс
(1939) въвежда понятието социален одит, като концепция за измерване на постигнатите
социални резултати от бизнеса. Първоначално фокусът на Крепс е върху отчитане на
социално отговорните практики, свързани с наемането на работници, производството,
заплащането на труда, дивидентите и лихвите, които са тясно свързани с икономическите
измерения на бизнеса. По-късно към тях добавя отчитане на по-широкото социално влияние
1

По-подробна аргументация на тази теза е направена в: Серафимова, Д. (2009) Социална отговорност на
бизнеса и нейното оценяване. Варна: Геа-принт, с. 25
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на организациите върху обществени въпроси като здравеопазване, образование и световния
мир (Coombs and Holladay, 2012).
Първоначално въпросите на социалната отчетност се разглеждат в контекста на
теорията на представителството (Ross 1973; Mitnick 1975) и корпоративното ръководство,
свързвани с проблема на информационната асиметрия между принципала и агента на
бизнеса. Той произтича от факта, че собствениците/акционерите не разполагат с цялата
информация, известна на мениджърите. Друга теоретична основа, на която се градят
съвременните разбирания за социална отчетност, е теорията за заинтересованите страни
(Freeman 1984; Donaldson & Preston 1995; Mitchel et all, 1997).
През втората половина на ХХ век различни заинтересовани страни изискват все
повече информация за дейността на бизнес организациите. В началото те са особено
взискателни към оповестяваната информация от компании, произвеждащи вредни продукти
като цигари, алкохол, оръжия или замърсяващи околната среда, като химическите компании
(Morsing and Schultz 2006). В последните десетилетия кръгът на въпросите, за които
обществеността очаква да получава повече фирмена информация, се разширява в нови
сфери. Такива са детският труд, условията на труд във фирмите-подизпълнители на големи
компании в някои азиатски и африкански страни, дискриминационни трудови практики,
недобросъвестно оповестяване на информация върху етикетите на стоките или
недобросъвестна реклама, последиците от „fast food“–индустрията и използването на
изкуствени добавки в храната, генно-модифицираните организми и продукти, използването
на хормони, антибиотици, пестициди и др. под.
Днес взаимовръзката КСО и влияние върху стейкхолдърите се изследва не само в
бизнес средите, но и в публичния сектор. Обхващат се въпроси като социално отговорното
възлагане на обществени поръчки (Благойчева, 2013), оценяване на социалната отговорност
от гл.т. на различни стейкхолдъри в здравните заведени, напр. в публични болници (LopezSalazar et al. 2016). Други съвременни интерпретации на темата за социалната отчетност се
свързват с използването на КСО и корпоративното ръководство за подобряване на
взаимоотношенията със стейкхолдърите (Chan et al. 2014), както и с усилията да се анализира
начина, по който второстепенните стейкхолдъри влияят върху вземането на управленски
решения за оповестяване на информация за КСО (Thijssens et al. 2015).
Съвременните аспекти на изследване на проблема включват проучване на мотивите за
доброволно оповестяване на информация за КСО (Van der Laan, 2009), както и
потенциалните предимства и недостатъци при търсенето на легитимност чрез оповестяване
на информация за КСО (Bachmann et al. 2016).
Обобщавайки горепосоченото, можем да твърдим, че оповестяването на нефинансова
информация днес се свързва с по-широкото разбиране за социална отчетност и социален
одит, чието предназначение е да спомогне за публичното представяне на информация,
отразяваща една по-широка и реалистична картина за отговорното или безотговорното
поведение на бизнес организациите (Coombs and Holladay, 2012).
Доброволният характер на социалните отчети и липсата на регулиране позволява
съществуването на разнообразни становища, както по отношение на критериите за измерване
и формите за отчитане на социално отговорните и устойчиви практики, така и по отношение
на използваната за целта терминология. Използват се понятията: социална отчетност,
отчитане на устойчивостта, устойчиво отчитане, отчитане на социално отговорните и/или
устойчиви бизнес практики, оповестяване на информация за КСО, оповестяване на
нефинансова информация, тройна отчетност (отчитане на трите измерения за дейността),
отчитане на екологичните, безопасни и здравословни условия на труд (EHS reporting);
оповестяване на информация за околната среда, социални аспекти и корпоративно
ръководство (ESG disclosure); оповестяване на нефинансови измерители за дейността
(Disclosure of Nonfinancial Performance Measures) и др.
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За целите на настоящия доклад понятието „социална отчетност“ се възприема като пообщо и широко обхватно, защото включва отчитане не само на КСО, но и на корпоративната
устойчивост, и може да се представи като процес на измерване, оценка и отчитане на
социално отговорните практики и устойчивото развитие на бизнес организациите пред
техните вътрешни и външни заинтересовани страни. Понятието „оповестяване на
информация за КСО“ има по-тесен обхват, защото е ясно фокусирано само върху отчитане на
социално отговорните практики на компаниите, което е и предметът на настоящия доклад.
Оповестяването на информация за КСО представлява процес, чрез който (1) компанията
отчита постигнатите социални и екологични резултати и пояснява как може да ги
усъвършенства; (2) се дава оценка на социалното въздействие и етично поведение на
организацията във връзка с нейните цели и с целите на стейкхолдърите й; (3) се определя
степента, в която организацията действително постига публично обявените си цели и
декларирани ценности.
2. Методически въпроси при оценяване на оповестената информация за КСО
Практиките на социална отчетност добиват все по-голяма популярност сред бизнес
организациите от цял свят. По данни на KPMG 73% от топ-100 компаниите в 45 страни през
2015 г. са публикували социални отчети, срещу 64% през 2011 г. и 53% през 2008 г. (KPMG,
2015, р. 30). Междувременно се прилагат разнообразни начини и форми за оповестяване на
информация за КСО, както и за нейното структуриране и степента на детайлизация и
задълбоченост при представянето й. Продължава дискусията относно необходимостта
социалната отчетност да се регулира нормативно, както и за начините, чрез които може да се
подсигури достоверност на представяната информация в социалните доклади (напр. чрез
заверяване от външнен одитор). Но най-същественият дискусионен въпрос продължава да се
отнася до съдържанието на социалните доклади.
В последните десетилетия расте броят на публикуваните ръководства и стандарти за
социална отчетност. Някои от тях са специално разработени с цел създаване на социални
доклади (GRI-стандартите, стандартът AA1000). Други стандарти и индикатори могат да
бъдат използвани като ориентир или ръководство при публикуване на информация за КСО,
като напр. стандартите за социална отговорност SA 8000 и ISO 26000, ръководството за
мултинационални компании на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), ръководството за изготвяне на социални отчети, дадено в т.нар. „комюнике за
напредъка“ на Глобалния договор на ООН; съвкупността от индикатори за оценка на КСО,
използвани от рейтингови агенции (напр. Accountability Rating) или използвани от социални
борсови индекси за целите на социално отговорното инвестиране (напр. Dow Jones
sustainability Index или FTSE4Good Index). Въпреки голямото разнообразие на съществуващи
стандарти и индикатори за КСО и за социална отчетност, се наблюдава стремеж от някои
международни институции тези процеси да се унифицират (ЕК, Глобален договор, БИСС).
Нерешените проблеми в процеса на оповестяване на информация за КСО водят до
създаване на специализирани институции, разработващи стандарти и измерители за оценка
на социално-етичните аспекти от дейността на компаниите, както и правила за акредитация
на социални одитори. Такъв например е Институтът по социална и етична отчетност (ISEA),
създаден в Лондон през 1996. През 1999 г. той разработва стандартът за социална отчетност
AA1000 като система за вътрешен и външен нефинансов одит, който е преработван два пъти,
има две нови издания – през 2003 и 2008 г и днес е известен под наименованието AA1000AS.
За основа при разработването му е използвана концепция Triple Bottom Line (Elkington and
Zadek,1997), известна също с абревиатурите TBL, 3BL и PPP. В нея дейността на бизнес
организациите се оценява посредством три вида критерии – икономически, екологични и
социални. Целта е по този начин да се определи въздействието на бизнеса върху всяка от
трите дименсии – обща икономическа среда, околна среда и обществото, за които съответно
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могат да се използват термините profit, planet and people (PPP).
Тази идея за социална отчетност се доразвива от Глобалната инициатива за отчитане
(GRI), създадена през 1997 г. в Бостън от неправителствената организация CERES в
сътрудничество с екологичната програма на ООН – UNEP. В момента четвъртото поколение
ръководство на GRI (G4), последно актуализирано през 2015, представя най-популярните и
утвърдени като най-широко използвани правила за изготвяне на социални отчети. По данни
на GRI “93% от най-големите 250 корпорации в света отчитат информация за резултатите си
в сферата на корпоративната отговорност и устойчивост, като 82% от тях използват
насоките на GRI за тази цел“ (GRI, 2017). Общите индикатори на GRI за отчитане на
устойчивостта са представени в таблица 1.
Таблица 1. Общи индикатори на GRI за отчитане на устойчивостта
№
1
2

3
4
5
6

Група

Индикатори
Материали, енергия, вода, биоразнообразие, вредни емисии и
Екология
отпадъци, продукти и услуги, съответствия, транспорт
Недопускане на дискриминация, свобода на сдружаване, детски труд,
Човешки
насилствен или задължителен труд, мерки за труда безопасност,
права
инвестиционни практики
Трудови правоотношения, отношения служители–ръководители”,
Трудови
здравеопазване и охрана на труда, обучение и образование,
практики
разнообразие и равни възможности
Общност, корупционни практики, публични политики, договаряния
Общество
между конкуренти
Отговорност
Здраве и сигурност на потребителите, писмена информация за
за продуктите продукти и услуги, маркетингови комуникации и др.
Икономически показатели, присъствие на пазара, индиректно
Икономика
икономическо влияние.
Източник: www.globalreporting.org

За основа при оповестяване на информация за КСО някои компании използват
индикаторите на международните стандарти за социална отговорност SA 8000 и ISO 26000. В
стандарта SA 8000 тези критерии са обособени в 9 групи – детски труд, детски труд;
принудителен труд; здравословни и безопасни условия на труд; свобода на сдружаването;
дискриминация; дисциплинарни мерки, унижаващи човешкото достойнство; работно време;
справедливо заплащане и наличие на цялостна система за управление на КСО (www.saintl.org). Независимо че стандартът ISO 26000 се утвърди по-скоро като ръководство, вместо
система за сертифициране, той също може да се използва за основа при определяне
съдържанието на социалните доклади. В него основните аспекти на КСО са фокусирани
върху: организационно ръководство, човешки права, трудови практики, околна среда,
справедливи производствени практики, въпроси, свързани с потребителите и работа по
приобщаване и развитие на местните общности (ISO, 2015).
В международен план класация на корпорациите, съобразно практиките им за
социална отчетност, се прави от различни компании. Една от тях е рейтинговата агенция и
специализирана консултантска фирма в областта на КСО за Централна и Източна Европа
Braun&Partners Network. Тя започва да изготвя такава класация през 2004 г. под
наименованието “Accountability Rating”. Изборът на компаниите, обект на анализ и
класиране на международно равнище, се прави въз основа на класацията на сп. Форчън за
100-те най-големи бизнес организации, класирани по общи приходи (Fortune Global 100).
Такива проучвания се правят също по отделни региони и на ниво отделни държави. В
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България подобна класация на най-големите 50 български компании, оценени по
“Accountability Rating” е направена за първи път през 2008 г. Това проучване може да служи
като методологическа основа и като база за сравнение на резултатите от нашето проучване за
практиките по социална отчетност в България.
Основните аспекти на КСО, обхванати в “Accountability Rating”, са
(www.accountabilityrating.com):
- стратегия – оценяват се фирмените усилия за интегриране на основните социални,
екологични и икономически въпроси в цялостната бизнес стратегия;
- управление и корпоративно ръководство – оценяват се усилията за оповестяване на
информация (финансова и нефинансова) пред всички заинтересовани страни, както и
степента на тяхното интегриране във вътрешните управленски системи, стандартни
процедури, показатели и критерии за измерване изпълнението на формулираните цели;
- ангажираност – ангажирана ли е компанията в диалог с отделните заинтересовани
страни; оповестяват ли се публично отчети за постигнатите социални и екологични
резултати, които са гарантирани от незивисими оценители;
- влияние – оценява се влиянието на фирмените стратегии и управленски системи
върху различни социални и екологични сфери на въздействие.
Американската агенция за международно развитие чрез програмата “Партньори за
финансова подкрепа” изготвя 6-месечни регионални изследвания на електронно представената информация за КСО на компаниите от Централна и Източна Европа от 2003 г. България
е включена за първи път в това изследване през 2007 г., проведено от Института за икономическа политика. Основните аспекти на КСО, които са обхванати в това проучване, са:
- корпоративно управление – финансови отчети, връзки с акционерите, наличие на
етичен кодекс и др.;
- социална политика – спазване на наредби, касаещи правата на работниците,
фирмени политики за развитие/обучение на служителите, разкриване на информация за
фирмените обществени и спонсорски/дарителски програми и др.;
- екологична политика – придържане към национални и международни стандарти
относно опазването на околната среда и др.
За целите на нашето проучване разнообразните съществуващи практики по социална
отчетност и оповестяване на информация за КСО класифицираме съобразно следните
признаци:
 форми на оповестяване на информация – специално разработен за тази цел социален
доклад, публикуване на информация за КСО като част от годишните фирмени отчети или
оповестяване на информация за КСО във фирмения сайт;
 начини за събиране и обработване на информацията за КСО – чрез ползване на външни
експерти и специализирани одиторски компании или самостоятелно чрез фирмен
персонал;
 структуриране на информацията – ползване насоките на международни организации
и/или стандарти като GRI, AA1000AS, SA8000, ISO26000, ръководството за мултинационални компании на ОИСР, комюникето за напредъка на Глобалния договор на ООН
или самостоятелно разработени в свободна форма;
 брой стейкхолдъри, към които е насочена информацията;
 степен на детайлизация и задълбоченост на представените социално отговорни практики;
 степен на аналитичност и прогностичност – наличие само на текущи факти и анализ на
настоящата ситуация и/или очертани насоки за бъдещо усъвършенстване на КСО;
 регулярност на оповестяването на информация за КСО – ежегодно, на различни
интервали или един-единствен път до момента.
За провеждане на сравнителен анализ и оценка на структурата на предоставяната
информация за КСО на големите български компании, разработихме модел на изследването,
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обхващащ 5 основни области, всяка от които пояснена с конкретни индикатори (таблица 2).
Таблица 2. Области и индикатори при изследване и оценка на практиките по
оповестяване на информация за КСО от големите български компании
№
Области и индикатори за анализ и оценка на оповестената информация
Област 1: Околна среда и продукти/пазари.
Информация във фирмата относно управление на суровини и отпадъци съгласно
1
законови изисквания или стандарти
2
Прилагане на технологии, щадящи околната среда
3
Намаляване на отделяните вредни емисии във въздуха и водите
4
Намаляване на шума
Намаляване използването на пластмасови опаковки, пластмасови чаши, чинийки и др.
5
Пластмасови изделия във фирмата
Участие в действия за опазване на национални природни ресурси или подкрепа на
6
международни инициативи за опазване на околната среда
Анализ на потенциалния ефект върху околната среда от осъществяваната дейност и
7
оповестяване на информация ва фирмена политика по опазване на околната среда
Информация, свързана с: коректно обозначаване на продуктите/услугите върху
8
етикетите; информация за безопасност при употреба на продуктите; информация за
здравето и сигурността на потребителите
Информация за осигурени средства за ефективна обратна връзка с клиенти,
доставчици и др. заинтересовани страни. Информация за наличие на вътрешна
9
специална процедура за реакция при рекламации и оплаквания от клиенти,
доставчици и бизнес партньори
Област 2: Човешки права и условия на труд
Допълнителни социални пакети, вкл. безплатна храна за персонала, допълнително
10 доброволно пенсионно осигуряване, безплатни профилактични прегледи за
персонала, подкрепа на персонала при ваканции и почивки
Допълнително застраховане на персонала: Застраховка „Трудова злополука“,
11
медицински застраховки, застраховки „Живот“
Възможности персоналът на фирмата свободно да изказва мнението си по спорни
12 въпроси или да подава възражения при несъгласие с някои решения. Отношения със
синдикати.
Възможности за ползване на отпуски за гледане на деца или за обучение; наличие на
13
допълнителни финансови стимули за бременни жени и майки
Мерки за недопускане на дискриминация при наемане, заплащане, професионално
израстване, прекратяване на договори или пенсиониране
Мерки за недопускане на дискриминация при наемане, заплащане, издигане в
14
кариерата, освобождаване от работа и пенсиониране.
Публично оповестена и възприета политика за “равни възможности”, вкл: (1) наличие
на повече от 10% висши управленски постове, заемани от жени; или (2) делът на
15
жените-мениджъри или на мениджъри от малцинствени групи да съставлява повече
от 2/5 от общия брой мениджъри във фирмата.
16 Условия за гъвкаво работно време
17 Осигурени безопасни условия на труд
18 Организиране на културни, спортни и туристически мероприятия за персонала
Статистическа информация и коефициенти на трудови злополуки в организацията,
19
които се оповестяват публично
Област 3: Общности, социално развитие и благотворителност
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Подкрепа на национални кампании като „Българската Коледа“, „SOS детски селища“
20 или международни инициативи, посветени на въпроси като опазване на мира,
здравеопазване, образование
21 Участие в мероприятия за стимулиране на образованието на местни общности
22 Участие в мероприятия на местни общности за стимулиране на културата
23 Участие в мероприятия на местни общности за стимулиране на здравеопазването
24 Участие в мероприятия за подобряване на местната инфраструктура
25 Участие в дарителски кампании с благотворителни цели
Стимулиране на персонала на фирмата да участва в дарителски кампании с
26
благотворителни цели
Област 4: Мерки срещу корупцията
Действия срещу всички форми на корупция, които засягат дейността на фирмата.
27 Политика за почтено поведение и осъждане на прояви, свързани с корупция в
дейността на персонала на бизнес организацията
Информация за пазарното поведение на компанията по отношение поддържането на
28
лоялна конкуренция и избягване конфликти на интереси
Област 5: Управленски практики и документация
Публично оповестени принципи на поведение и фирмена ценностна система като част
29
от Етичен кодекс, кодекс на поведение или във фирмената мисия
Стимулиране на клиенти, доставчици и бизнес партньори да споделят фирмените
30
принципи на етично поведение
Членство в международна организация, популяризираща прилагането на КСО (БФБЛ,
31
ГД на ООН, БИСС, национална мрежа по КСО и др.)
32 Наличие на кадри, работещи специално по въпросите на КСО
Обучения на персонала, свързани с популяризиране принципите на поведение и
33
фирмената ценностна система, както и фирмените социално отговорни практики
34 Специален отчет, съдържащ информация за КСО или за корпоративната устойчивост
Специален план/стратегия за ангажирането на компанията със социално отговорни
35
практики
36 Наличие на социален доклад, заверен от независим социален одитор
Липса на санкции срещу бизнес организацията за замърсяване на околната среда или
37
за нарушения, свързани с условията на труд и др. социални изисквания
Награди, спечелени от бизнес организацията, свързани с участие в конкурси за
38 социално отговорен бизнес или други подобни награди, напр. награди за опазване на
околната среда, добри условия на труд, дарителство и т.н.
Организацията е сертифицирана със стандарт за социална отговорност SA 8000 или
39
ISO 26000
Организацията е сертифицирана със стандарт за управление на качеството ISO 26000,
опазване на околната среда ISO 14001, безопасни условия на труд OHSAS 18001 или
40
със специфични стандарти, типични за отделни сектори (като напр. ISO 5001, ISO
20000, ISO 27001 и др.)
Посочените индикатори послужиха като основа за нашите анализи, изводи и оценки
на CSR disclosure на обхванатите в изследването български компании.
3. Проучване и оценка на практиките по оповестяване на информация за КСО от
големите български компании
В нашето проучване са обхванати 100-те най-големи български компании, ранжирани
съобразно размера на техните приходи в класацията „Топ 100“, изготвяна ежегодно от
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вестник Капитал (Капитал топ 100, 2016). Техните практики по оповестяване на информация
за КСО са анализирани, сравнени и оценени въз основа на представените в таблица 2
индикатори. В проучването са използвани три източника на информация – (1) публикуван от
компаниите отделен социален доклад или отчет за устойчивостта, (2) публикувана КСО
информация като част от годишните фирмени отчети или (3) оповестена КСО информация
във фирмения уеб-сайт.
Анализът на практиките по оповестяване на информация за КСО показва, че големите
български компании предпочитат да го извършват самостоятелно, най-често като част от
вътрешно-управленския одит, вместо да ползват услуги на външни експерти или независими
социални одитори. Две трети от тях не изготвят социални отчети, а публикуват КСО
информация само на фирмените си сайтове. Близо една четвърт от обхванатите в
изследването компании публикуват КСО-информация едновременно в уеб-сайта си и като
част от годишния си отчет. Много малка част от социалните доклади са били заверени от
външен независим одитор (от общо 24 социални отчета само 6 са заверени от одитор).
24 от изследваните 100 компании са публикували социален доклад, като структурирането на информацията в 16 от тях се основава върху насоките на GRI, а в 3 от тях – върху
комюникето за напредъка на ГД на ООН. В опита си да сравним българската практика по
социална отчетност с добрите международни практики, ползваме за основа информацията от
проучване на KPMG (2015), според което 73% от топ-100 компаниите в 45 страни по света
през 2015 г. са публикували социални отчети. Както се вижда, в България делът на
компаниите, публикували социални доклади (24%), е три пъти по-малък в сравнение с дела
(75%) на аналогичните топ-100 компании от проучването на KPMG.
В социалните доклади, структурирани съгласно насоките на GRI, представената от
компаниите информация покрива повечето от критериите за оценка на КСО, използвани в
нашето проучване. Логично е в тях да присъстват повече елементи на социална отчетност,
представени най-подробно, вкл. с конкретни измерители по отделните области, защото те
ползват насоките на GRI за съдържание на социалните отчети. Това съответства на
съвременните идеи за корпоративна устойчивост и отговорност, според които компаниите се
стремят към пълна прозрачност в действията си и се опитват да балансират икономическите,
социалните и екологичните аспекти в поведението си. Част от компаниите, които
оповестяват информация за КСО само в уеб-сайта си, отразяват едностранчиво социално
отговорните си практики, като акцентират върху един от следните аспекти – екология (17%),
потребители (8%) или благотворителност (12%). В други случаи оповестената информация за
КСО само във фирмения уеб-сайт е представена твърде описателно, без да се навлиза в
дълбочина и да се пояснява с конкретни примери или факти от фирмената дейност.
Приемайки за основа 40-те индикатора (100%), посочени в таблица 2, се опитваме да
изчислим относителното общо представяне на изследваните български компании по
отношение на аспектите на КСО, отразени в оповестената от тях социална информация.
Средно-претеглената оценка на социалната отчетност на 100-те големи български компании
показва 42% покритие на използваните в нашето проучване индикатори за КСО отчетност. В
опита си да оценим напредъка на българските компании в сферата на социална отчетност,
използваме като база за сравнение информацията от вече цитираното аналогично проучване,
проведено през 2008 г. от Braun&Partners Network. Общата оценка за представянето на
България през 2008 г. е 14,6 от съвкупна възможност 100. Тоест покриват се едва 14,6% от
всички показатели, определени от рейтинговата организация за оценка на цялостното
представяне на компаниите по отношение на възприетите от тях КСО-практики. Секторът с
най-добро общо представяне в България преди 9 години е бил финансовият с обща оценка от
17,24. Класацията в България за 2008 г. се оглавява от компанията Овергаз със среден общ
резултат от 32,3, следван от Петрол и банка ДСК (www.accountabilityrating.eu/index.php).
Секторът в България с най-добро общо представяне в нашето проучване е телекому-
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никации – големите мобилни оператори са публикували GRI-базирани социални доклади,
поради което средната оценка на практиките по социална отчетност в сектора е много висока
– покриват 84% от всички индикатори, представени в таблица 2. Класацията в България за
социална отчетност се оглавява от компания от този сектор – Виваком. Традиционно
финансовият сектор у нас се характеризира с високо ниво на социална отчетност (в момента
средно претеглена оценка 42%). В настоящото проучване обаче компаниите от сектор
„храни и напитки“ са с по-добро представяне – със средна оценка 52%, като най-добри
практики на социална отчетност имат Кока Кола HBC и Нестле България.
Компаниите, предоставящи по-подробна информация за КСО, вкл. чрез социален
отчет, обикновено имат повече спечелени награди, които пряко или косвено са свързани с
прилагането на отговорни или устойчиви бизнес практики. Някои компании (Аурубис, ЧЕЗ
България, Сакса, Кока Кола България, Виваком, Мобилтел, Теленор, Солвей Соди) са
печелили по няколко награди годишно в конкурси като напр. „Социално отговорно
предприятие на годината“, “най-зелено индустриално предприятие”, „корпоративен дарител
на годината“, „Награда за най-добър работодател с изключителни постижения в
безопасността и здравето на работа“, „Инвеститор в околната среда“, „Инвеститор в
човешкия капитал“, „Маркетинг, свързан с кауза“ и др. Подобна закономерност се
наблюдава и във връзка с членството на изследваните компании в международни
организации, популяризиращи КСО, като напр. БФБЛ, ГД на ООН и БИСС. Компаниите,
публикуващи социални отчети, членуват в поне една от тях, а някои членуват и в две
международни КСО организации – най-често в БФБЛ и ГД на ООН.
По-подробното анализиране на практиките по социална отчетност у нас показва, че
най-много информация се публикува по област екологични практики. Повече от две трети от
изследваните компании предоставят информация за управление на суровини и отпадъци,
според законовите изисквания и стандарти. 64% от компаниите оповестяват информация
относно прилагане на технологии, щадящи околната среда, 49% коментират усилията си за
намаляване на отделяните вредни емисии във въздуха. По-малко компании оповестяват
информация за намаляване на шума (18%) и забраната за ползване на пластмасови опаковки
на работното място (8%).
Анализирайки информацията, насочена към различни стейкхолдъри, се вижда, че
сравнително голям е делът на компаниите (63%) осигурили средства за осъществяване на
ефективна обратна връзка с клиенти, доставчици или други заинтересовани страни.
Приблизително същият висок дял от фирмите (59%) оповестяват информация за наличието
на специална процедура за реакция при рекламации или оплаквания от страна на клиенти.
Оповестяването на информация за човешки права и условия на труд е относително помалко, в сравнение с обсъжданите по-горе аспекти на социална отчетност. Компаниите
коментират осигурените свободи на словото и изразяване на мнение от страна на
служителите рядко (14%), както и сътрудничеството им със синдикални организации (28%).
Някои от тях представят информация относно възможности за гъвкаво работно време на
служителите, допълнително стимулиране на персонала при бременност и майчинство,
недопускане на дискриминация и др.
Изследвайки въпросът за даване на равен шанс на всички служители, в нашето
изследване възприехме критериите на някои специализирани борсови индекси за оценка на
отговорните практики в тази област. Според тях, като критерий за добра практика относно
липсата на дискриминация на жени при израстване в йерархията, може да се възприеме
наличието на повече от 10% висши ръководни постове, заемани от жени. По същия начин в
тях се определя като критерий за добра практика, отнасяща равни шансове при заемане на
управленски постове по принцип, наличието на повече от 2/5 мениджъри-жени или
мениджъри от малцинствени групи (www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series).
Информация в тази връзка може да се види само в някои GRI-базирани отчети, в които напр.
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се посочва броят на жените в бордовете на директорите. Така напр. в „Отчета за
корпоративна отговорност 2012 – 2013 на Кока Кола България“ се посочва, че 2 от общо 9
члена на борда на директорите са жени, тоест 22,2%.
При оповестяване на информация в област „Общности, социално развитие и
благотворителност“ компаниите най-често представят благотворителните кампании, които
подкрепят или сами са организирали, насочени към местни общности, здравеопазване,
спортни инициативи, култура, образование, подкрепа на хора в неравностойно положение.
По-рядко изследваните фирми споделят информация, че стимулират служителите си да
участват в такива кампании. От всички анализирани аспекти на социална отчетност
изследваните български компании оповестяват най-малко информация за практиките си за
борба с корупцията. Този въпрос се обсъжда в социалните отчети на едва 15% от фирмите.
Заключение
В периода 2008 – 2017 г. практиките на социална отчетност в България са претърпели
значително развитие. Нараства броят на компаниите, оповестяващи информация за КСО във
фирмените сайтове или като част от годишните фирмени отчети. Все повече български
компании публикуват социални отчети, вкл. разработени съгласно насоките на GRI.
Независимо от това, практиките по оповестяване на информация за КСО в България все още
са значително по-малко в сравнение с добрите международни практики в тази сфера.
Ясно се очертава тенденцията, че GRI-базираните отчети покриват най-много аспекти
на прилаганите практики по КСО, насочени са към най-много стейкхолдъри и съдържат найподробна информация за корпоративната отговорност и устойчивост. Когато корпорациите
използват свой собствен стил за оповестяване на КСО-информация, често тя е представена
по-описателно или акцентира само върху някои аспекти от социално отговорните практики,
докато други въобще не се коментират.
Социалната отчетност в преобладаваща част от изследваните компании (74%)
обхваща само отчитане на постигнатите резултати и отразява настоящата ситуация относно
фирменото социално, екологично и икономическо въздействие. Това означава, че в тях
липсва прогностичният елемент и оповестяване на планираните действия и бъдещи
намерения за усъвършенстване на КСО. В тази връзка е необходимо компаниите да
разработват цялостни стратегии за КСО, които да присъстват като елемент в процеса на
стратегическо планиране. Така фокусът се измества от оповестяване на информация за КСО
към разработване на стратегия за КСО и усилия за непрекъснатото й усъвършенстване.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Използвана литература
Благойчева, Хр. 2013 Социално отговорно възлагане на обществени поръчки. Варна:
Известия на ИУ – Варна, бр. 4, с. 46
Капитал. 2016. К100 Класацията: Най-големите български компании. С.
Bachmann, Ph. & Ingenhoff, D. 2016. Legitimacy through CSR disclosures? The advantage
outweighs the disadvantages. Public Relations Review 42: 386-394.
Baron, R. 2014. The Evolution of Corporate Reporting for Integrated Performance. Background
paper for the 30th Round Table on Sustainable Development. OECD Headquarters, Paris.
<https://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications>
Bowen, H. 1953. Social Responsibilities of the Businessman., New York: Harper.
Braun&Partners Network. 2008. Accountability rating Bulgaria. <www.braunpartnersnw.com>
Carnegie, A., 1900. The Gospel of Wealth. A collection of essays. In: Encyclopedia Britannica
– Online Encyclopedia
Chan, M., Watson, J. & Woodliff, D. 2014. Corporate Governance Quality and CSR
Disclosures. Journal of Business Ethics. Nov 2014, Vol. 125 Issue 1, p.59-73.
Clark , J. M. 1916. The Changing Basis of Economic Responsibility. Journal of Political

214

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 1/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
Economy, 24, no.3: 209-229. <http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/252799>
10. Coombs, W.T. & Holladay, S.J. (2012). Managing Corporate Social Responsibility: A
Communication Approach. Wiley-Blackwell.
11. CSR Impact – From CSR to CIAM: Corporate Impact Assessment and Management. A
publication under the IMPACT project funded by the European Community’s Seventh
Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement 24461.
12. Davis, K. 1960. Can business afford to ignore social responsibilities? California Management
Review, 1960, 2:70–6
13. Donaldson, T. & Preston, L. 1995. The stakeholder theory of the corporation: Concepts,
evidence, and implications. Academy of Management Review, 20:65–91
14. European Commission. 2011. Corporate Social Responsibility: a new definition, a new agenda
for action. Brussels, MEMO/11/730
15. European Commission. Communication from the Commission Europe 2020: A strategy for
smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010
16. Freeman, E. 1984. Strategic management: A stakeholder approach. Boston, MA: Pitman
17. Friedman, M. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
18. GRI. 2015. G4 Sustainability Reporting Guidelines. www.globalreporting.org
19. ISO. 2015. ISO 26000 and the International Integrated Reporting Framework briefing summary.
ISO Central Secretariat, Geneva. ISO.org.
20. KPMG. 2015. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting.
www.kpmg.com/crreporting
21. Lopez-Salazar, A., Ojeda-Hidalgo, J. & Rios-Manriquez, M. 2016. Factors Influencing the
Social Responsibility of a Public Hospital. International Journal of Business Administration.
Vol. 7, No.6, 42-56.
22. Meadows, Donella, Meadow, Dennis, Randers, Jorden and Behrens, William. 1968. The Limits
40 Growth a Report for the club of Romes, Project the Predicament of Mankind, London, Eart
Island
23. Morsing, M. & Schultz, M. 2006. Corporate social responsibility communication: stakeholder
information, response and involvement strategies. Business Ethics: A European Review. Oct,
Vol. 15, No. 4:323-338
24. Porter, M. & Kramer, M. 2006. Strategy and Society: The Link Between Competitive
Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, Dec.:1-14
25. Thijssens, T., Bollen, L. & Hassink, H. J. 2015. Secondary Stakeholder Influence on CSR
Disclosure: An Application of Stakeholder Salience Theory. Business Ethics (2015) 132: 873.
26. Van Der Laan, S. 2009. The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social
Disclosures: Voluntary Disclosures vs ‘Solicited’ Disclosures, Australasian Accounting,
Business and Finance Journal, 3(4).
27. www.AccountAbility.org.uk
28. www.accountabilityrating.com – The accountability Rating. Csrnetwork and AccountAbility,
2004-2008.
За контакти
доц. д-р Десислава Серафимова
Икономически университет – Варна
serafimova_d@ue-varna.bg

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

215

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
Патентите като средство за стимулиране приложението на
отворените иновации в България
Радка Иванова
Patents as a Means of Stimulating the Application of Open
Innovation in Bulgaria
Radka Ivanova
Abstract
Today, organizations need to develop their business in an uncertain and dynamic environment. This raises the
need to look for ways to continuously innovate their products, processes, services to meet market requirements.
Innovation is a prerequisite for success and gaining competitive advantages. Open innovation also enables
organizations with fewer resources to develop innovative activities. The basis of the latter lies in the intellectual activity
of the people, which is why ways of protecting it are sought. In this regard, the patents and the possibilities for licensing
are important. Updating the statutory regulatory framework is important in the global context.
Keywords: innovation, open innovation, patents, licensing.

Въведение
Въпросите, свързани с търговската тайна и нейната закрила имат важно значение за
насърчаване на иновационната дейност. Гарантиране запазването на собствеността върху
нововъведенията е ключов момент за развитие на иновациите. Този факт придобива още поголямо значение в условията на отворени иновации, позволяващи едновременно използване
на вътрешни и външни идеи, иновации на входа и на изхода на организациите,
популяризиране на готови крайни резултати, както и незавършени идеи, изискващи
доразвиване от друг, за да придобият вид, позволяващ тяхната комерсиализация.
Място на отворените иновации в съвременната икономика
Иновациите и иновационната дейност представляват важна предпоставка за
повишаване конкурентоспосбността на организациите. Осъществяването им, обаче,
предполага наличие на значителни ресурси, които да бъдат инвестирани в тях. По-малките
организации трудно могат да отделят такива, за да развиват иновационна дейност. От друга
страна пред създаващите новости организации стои въпросът как те да запазят собствеността
върху иновациите, за да могат да си гарантират съответни приходи, както и подобряване на
имиджа и конкурентоспособността си сред заинтересованите страни. Този проблем е особено
актуален в условията на отворени иновации, тъй като те предполагат взаимодействие между
различни субекти, в резултат на което информация се обменя извън границите на отделните
организации с цел споделяне на риска и разходите. В тази връзка следва да посочим, че
понятието отворени иновации започва да се използва в началото на 21 в. и за негов
основоположник се приема Henry Chesbrough. Той дефинира отворените иновации като
„използване на целенасочени входящи и изходящи потоци от знания за ускоряване на
иновационната дейност вътре в организацията, както и разширяване на пазарите за
външно приложение на иновациите“1.
Като предшественик на модела на отворените иновации се приема този на затворените
иновации. Негова основна характеристика е съсредоточаване на иновационната дейност в
един отдел/звено/подразделение, занимаващо се с изследователска и развойна дейност.
Високата ресурсоемкост на тази дейност, обаче, не позволява развитието й във всяка една
1

Chesbrough, H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard
Business School Publ. Corporational, 2003
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организация, което е и един от недостатъците на този модел. От друга страна, обаче, това
улеснява контролирането на информацията, свързана с нововъведенията и опазването й от
конкурентите. Практикуването на затворени иновации ограничава значително ресурсите,
които могат да бъдат използвани от гледна точка на това, че се разчита единствено на
специалистите, които работят в конкретната организация. Те разполагат с определен набор
от знания, умения, способности, които могат да бъдат развивани, но на практика всеки човек
има граници на своя капацитет. Освен това напускането на някой от тези специалисти може
да бъде съпроводено със значителни загуби за организацията, както и съществува риск от
разпространяване на информация, която съответната организация счита за своя.
Същевременно свеждането на иновационната дейност само в границите на определен екип
от хора води до ограничаване на разнообразието на идеите, които могат да бъдат генерирани.
Така посочените недостатъци на модела на затворените иновации могат да бъдат
преодоляни чрез преминаване към отворени иновации, тъй като при тях има възможност за
набиране на иновационни идеи от различни източници – вътрешни и външни, както и
ползване на специалисти, работещи и извън конкретната организация. В резултат на това се
разширяват значително границите, в рамките на които може да се прави избор на идеи. По
този начин всяка организация следва да избере идеята, най-пълно отговаряща на нейните
въможности, която да развива, за да удовлетворява потребителите и останалите
заинтересовани страни.
Както посочват Н. Нетов и М. Семова в съвременните условия непрекъснато се
увеличават организациите, които се насочват към обединяване на своите усилия с тези на
други субекти, за да осъществяват иновационна дейност2. Счита се, че всяка една от
партниращите си страни може да генерира ползи за себе си по различен начин, в зависимост
от усилията, които влага, а именно: съвместно създаване на основни продукти/услуги;
осигуряване на допълнителни продукти/услуги или индиректно чрез засилване на своите
търговски марки и пазарни позиции.
Трябва да обърнем внимание на факта, че както коментират S. Micheni, S. Wamitu, P.
Shavulimo (2017), при много организации вече се отчита преминаване от затворени към
отворени иновации в различни отрасли – копирни машини, компютърни системи,
комуникационни системи, автомобилостроене, здравеопазване, фармация, банково дело,
биотехнологии, дори военни оръжия3. Основната предпоставка затова се състои във факта, че
съществуват много външни източници на иновации, каквито са, например, стартиращи
фирми, университети, изследователски и други центрове, които срещат затруднения сами да
развиват иновационна дейност и да комерсиализират идеите си. Това можем да обвържем с
тезата на Я. Димитрова (2017) за превръщането на съвременната организация в модерна
структура без ограничения, адаптивна, иновативна и креативна 4. Все по-голямо внимание се
отделя на интелектуалния капитал и инвестициите в него, тъй като той придобива смисъла на
ключов стратегически елемент за постигането на устойчив бизнес растеж, рентабилност и
способност да се изпреварват конкурентите в дадена сфера5.
Връзка между отворените иновации и патентите
Важен момент, на който се обръща внимание в специализираната литература, е и
2

Нетов,
Н.,
М.
Семова.
Отворени
иновации
и
академично
предприемачество.
//
https://www.researchgate.net/publication/279674961 / 04.07.2015,
3
Micheni, S., S. Wamitu, P. Shavulimo. Factors influencing adoption of open innovation strategy in cooperative
societies in Nyeri, Kenya. // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research. 2017, 4 (8), pp. 70-81
4
Димитрова, я. Комуникация . Комуникация за иновация: приложение на модела DART за съвместно създаване
на ценност. // http://www.newmedia21.eu/15.07.2017.
5
Wanaswa, P., Z. Awino, M.Ogutu. Organizational Innovation, Technology, Strategic Planning and Competitiveness:
Conceptual Perspective. // DBA Africa Management Review. Vol 7 No.2. July, 2017, pp 26-51 //
http://journals.uonbi.ac.ke/damr
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фактът, че глобализацията и непрекъснато променящите се потребности на пазарите водят,
от една страна, до значително съкращаване на жизнените цикли на продуктите и услугите,
понижаващо доходите, които могат да бъдат формирани от разпространението им6. От друга
страна технологиите стават все по-сложни и скъпи и не всяка организация може да си
осигури своевременен достъп до тях. Оказва се, че увеличаване на иновационната активност
е възможно чрез „отваряне“ на организациите към заобикалящата ги среда. Постигането на
това може да се осъществи чрез участие в специализирани формирования. Важно е, обаче, да
обърнем внимание на факта, че при „напускане“ границите на организациите, за последните
има опасност да загубят собствеността си върху съответните технологии и други
нововъведения. Това представлява и един от недостатъците на отворените иновации, който
може да се раглежда и като бариера за прилагането им. От друга страна, обаче, следва да
посочим, че днес съществува нормативна база, включително и в международен аспект, която
обезпечава начини за запазване правото на собственост върху нововъведенията и свързания с
иновациите технологичен трансфер. В голяма степен това се обвързва с търговската тайна, в
основата на която стои интелектуалната собственост и възможностите за нейната закрила. В
тази връзка от важно значение е използването на патенти, лицензи, запазени марки, полезни
модели, промишлени дизайни, които по определен начин представят информацията и й
осигуряват защита.
Както посочва Р. Брестничка (2014) правата на интелектуалната собственост дават
възможност на организациите да си осигурят временен монопол върху дадена иновация. В
резултат на това те могат да генерират печалба от това свое нововъведение 7. Счита се, че
основният механизъм, чрез който може да се осъществява закрила на интелектуалната
собственост, са патентите и възможностите за лицензиране. Патентите имат определен
териториален обхват според мястото, на което се издават. Важно е да посочим, че те дават
възможност за защита и на такива изобретения, които все още не са получили пазарна
реализация. В резултат на това се разкрива съдържанието на дадена иновация, при което
срещу съответното заплащане, тя може да се използва от заинтересованите страни,
включително да се доразвие и наложи на пазара. Това може да се разглежда като средство за
създаване на благоприятна среда за приложение на отворени иновации. От изключителна
важност, обаче е правилното формулиране на резултатите от изследователската дейност, така
че да бъде възможно да се патентоват и разменят като интелектуални продукти. На практика
възможностите за закрила на интелектуалната собственост са предпоставка за постигане на
възвръщаемост от иновациите и на ефективност за организацията. Именно с този факт
изследователите обвързват търсенето на начини за усъвършенстване на патентните
законодателства в международен аспект.
Патентите в България
В съответствие с отчетните данни, генерирани от Европейското патентно ведомство,
Българското патентно ведомство поддържа база от данни, в която се включва информация
относно: издадени патенти за изобретения, възстановени патенти, патенти с прекратено
действие, свидетелства за регистрация на полезни модели, регистрирани марки и
общоизвестни марки, ползващи се с известност и в България, регистрирани промишлени
дизайни. Всяка една от тези групи документи се обвързва с интелектуалната дейност и
нейната закрила, което има значение за осъществяване на иновационна дейност.
Проследяването на динамиката в броя на издадените патенти за изобретения у нас за
периода 2010-2016 г. показва значителен спад – от 251 патена през 2010 г. до едва 42 патента
през 2016 г., което представлява понижение в размер на 83% (виж фиг. 1).
6

Абузярова, М. Сущность управления открытыми инновациями как современной моделью инновационного
менеджмента // Вопросы экономики и права. №7, 2015, с. 101
7
Брестничка, Р. Търговска тайна. София: Изд. комплекс – УНСС, 2014, с. 109
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Фиг. 1. Брой издадени патенти в България за периода 2010-2016 г.
В същото време трябва да отбележим, че броят на патентите, чието действие е
прекратено, за същия период е драстично по-голям. Освен това се наблюдава тенденция на
непрекъснато увеличаване – от 927 през 2010 г. до 1200 през 2016 г. (виж фиг. 2). Тук, обаче,
трябва да посочим, че съществуват различни причини за прекратяване действието на
патентите, сред които е и неспособност за по-нататъшното им поддържане от техния
притежател. Това показва не особено доброто икономическо състояние на организациите у
нас.

Фиг. 2. Брой патенти с прекратено действие за периода 2010-2016 г.
Налице са и възстановени патенти, но техният брой е по-скоро незначителен, като се
редуват периоди на увеличаване с такива на спад и обратно (виж фиг. 3).

Фиг. 3. Възстановени патенти за периода 2010-2016 г.
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По отношение на полезните модели трябва д акажем, че проследяването на данните за
издадените свидетелства за регистрация на такива за периода 2010-2016 г. показва
благоприятната тенденция на увеличаването им с почти 44% през 2016 г. в сравнение с 2010
г. Тенденция на спад е налице през 2011 г. спрямо 2010 г., както и през 2015 г. спрямо всяка
една от предходните две години. През 2016 г. вече са регистрирани с 27% повече
свидетелства за полезни модели в сравнение с 2015 г (виж фиг. 4).

Фиг. 4. Брой издадени свидетелства за полезни модели за периода 2010-2016 г.
Във връзка с марките, ползващи се със съответна закрила, следва да посочим, че те се
разделят на регистрирани у нас и такива, които са общоизвестни, включително и в България.
И в двете категории се наблюдава значителен спад за периода 2010-2016 г. Анализът на
данните показва, че 2012 г. се отличава с най-голям брой регистрирани марки. Като
положителна тенденция можем да отчетем завишаването на броя регистрирани марки в края
на периода спрямо 2015 г. (виж фиг. 5).

Фиг. 5. Регистрирани марки в България за периода 2010-2016 г.
При регистрираните промишлени дизайни данните сочат, че при сравняване на
началото и края на разглеждания период, се наблюдава незначително завишаване. През 2013
г. се наблюдава спад спрямо 2012 г., но нивото остава над това от 2011 г. С най-голям брой
се отличава 2014 г., спрямо която отчитаме неблагоприятната тенденция на спад през 2015 г.
и 2016 г. (виж фиг. 6).
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Фиг. 6. Брой регистрирани промишлени дизайни за периода 2010-2016 г.
За първите девет месеца на 2017 г. отчетените данни от Патентното ведомство сочат
приоритет на регистрираните марки, следвани от регистрираните полезни
модели,
промишлени дизайни и на последно място остават издадените патенти за изобретения. Като
цяло това е общата тенденция, характерна за периода 2010-2016 г. В същото време броят на
патентите с прекратено действие до края на септември 2017 г. е висок, но все пак остава под
нивото им за 2010 г. (виж фиг. 7).

Фиг. 7. Брой регистрирани патенти, полезни модели, марки и промишлени дизайни за
периода януари-септември 2017 г.
Обобщаването на данните за всички регистрирани патенти, полезни модели, марки,
промишлени дизайни, позволява да се направи извода, че от 2010 г. до края на септември
2017 г. се редуват периоди на намаляване с такива на повишаване. С най-голям брой на тези
документи се отличава 2012 г. – 4762 броя, а с най-малък се характеризира 2015 г. – едва
2802 броя. През 2016 г. регистрираните документи остават под нивото от 2010 г. Същото
важи и за 2017 г., но тук трябва да отчетем факта, че данните са само за първите девет месеца
от годината. Същевремено прави впечатление, че регистрираните до този момент документи
през 2017 г. вече надвишават отчетения общ брой за 2016 г. (виж фиг. 8).
Като имаме предвид всички данни, посочени до тук, следва да направим
обобщението, че съгласно информацията на Патентното ведомство, у нас се наблюдава обща
тенденция на понижаване броя на документите, ясно показващи собствеността върху
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различни нововъведения. В известна степен благоприятна тенденция представлява
отчитаното увеличаване на регистрираните документи през 2016 г. и 2017 г., но то все още е
по-скоро недостатъчно в сравнение с 2012 г. Можем да посочим, че наблюдаваните
изменения имат пряка връзка с осъществяването на иновационна дейност у нас и по-скоро
липсата на такава или наличието й в много ограничени граници, което не води до генериране
на нововъведения и иновационни резултати.

Фиг. 8. Динамика на общия брой издадени документи от Българското патентно
ведомство за периода януари 2010г. – септ 2017 г.
В същото време следва да посочим, че съгласно данните на Европейското патентно
ведомство (ЕВП) за периода 2010-2016 г. се наблюдава постоянно увеличаване броя на
регистрираните от него патенти. Същата тенденция е характерна и за САЩ, Китай и Корея.
При Япония има известно занижаване и завишаване в броя на тези документи през отделните
години, но в края на разглеждания период е налице значително завишаване в сравнение с
началото му (виж фиг. 9).

Фиг. 9. Общ брой издадени патенти в международен аспект за периода 2010 г. – 2016 г.8
8

Фигурата е разработена по данни на Европейското патентно ведомство за 2016 г. / www.epo.org
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Бихме могли да направим обобщението, че в България усилията следва да са насочени
към стимулиране на изследователската и развойна дейност на организациите и
възползването им от възможностите за закрила на интелектуалната им собственост, които
предоставя патентното и лицензионно законодателство. Би следвало като търсят начини за
постигане на световната тенденция в посока увеличаване броя на регистрираните патенти у
нас, като се търсят възможности за съвместна иновационна дейност, в която да се ангажират
поопределен начин и по-малките организации, не притежаващи способност за осъществяване
на самостоятелни иновационни изследвания.
Заключение
Особеностите на отворените иновации представляват предпоставка за приложението
им в организациите в условията на глобализираща се икономика. Обмяната на идеи,
технологии, продукти, услуги между различните пазарни участници води до възникване на
въпроса за запазване на собствеността върху тях и нарастващата нужда от подходящи форми
за закрилата й. Съществуването на патенти и възможности за лицензиране следва да
определим като благоприятна предпоставка за развитие на иновационна дейност. Като имаме
предвид динамиката в броя издадени патенти и свидетелства от Българското патентно
ведомство, би следвало да направим заключението, че трябва да се работи в посока
стимулиране на организациите у нас да иновират дейността си, като се възползват от
преимуществата на патентното и лицензионно законодателство.
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Етични измерения в дейността на мултинационалните компании
Силвия Димитрова
Ethical Issues in Multinational Companies’ Business
Silviya Dimitrova
Abstract
The paper explores the ethical issues which multinational companies are fronting when doing business abroad.
In a business that competes mainly in global markets, multinational companies (MNCs) operate in different social,
cultural and ethical environments. This poses significant ethical dilemmas over MNCs. Particularly, choosing how to
behave, is not a choice between good and bad, right and wrong, but only between the right and right choice. The first
section elaborates on ethical dimensions of MNC’s business and issues such as child labor, sweatshops, discrimination,
environment pollution, indigenous people rights, nepotism, human rights, bribery and corruption. Questions whether
MNCs have obligation or not towards suppliers, subcontractors and consumers are represented. The second section
presents the ethical behavior options for companies in global business regarding ethical relativism, ethical imperialism,
ethical reciprocity and universal ethics.
Keywords: multinational companies, ethical issues, labor, corruption, human rights, environment, moral
obligation

Въведение
Дебатът за ролята на мултинационалните предприятия и негативните социални и
екологични последици от мащабните чуждестранни инвестиции възниква през 70-те години
на 20 век. През 90-те години на миналия век вниманието се съсредоточава върху изнасянето
на производството в развиващите се страни с по-ниски социални и екологични стандарти. В
тези страни също липсва или не се прилага подходяща регулаторна рамка за защита на
служителите1. Днес глобализацията води до бизнес сделки между общества с много различни
норми и разпоредби.
Мултинационалните компании (МНК) оперират в различни социални, културни и
етични среди, което поставя значителни етични дилеми пред тях. От съществено значение е
да отбележим, че в повечето случаи изборът как да действат МНК не се свежда до избор
между добро и лошо, правилно и грешно, а само между правилно и правилно решение, така
наречените етични дилеми2. Друг вариант са етичните конфликти, възникващи при
нарушаване на различни принципи или имащи последствия за различни групи стейкхолдери.
Мениджърите, вземащи решения, се изправят пред такива конфликти, основани на
различията в перспективите и ценностите, различия в бизнес практиките и различия в
етичните принципи, които оформят тези практики.
Но съвременната етика не може да предложи морални принципи, които да са поне
теоретично способни да разрешават моралните различия, възникващи в културната среда, в
която глобализацията поставя мениджърите3.
Каква е нуждата от справедливост, например, в отношенията между
мултинационалната компания и приемащата държава, особено когато тя е по-слабо развита?
Трябва ли принципите на правата на човека да уреждат отношенията между
мултинационалите и работниците на приемащата държава и ако да, кои принципи са
1

Kolk, A., van Tulder, R., Welters, C. International Codes of Conduct and Corporate Social Responsibility: Can
Transnational Corporations Regulate Themselves? // Transnational Corporations, 1999, 8 (1), pp.143–180.
2
Eweje, G. Labour Relations and Ethical Dilemmas of Extractive MNEs. //Journal of Business Ethics, 2009, 86,

pp.207–223.
3

Velasquez, M. Globalization and the Failure of Ethics. // Business Ethics Quarterly, 2000, Volume 10, Issue 1, pp.
343-352.
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правилните? Как трябва да се прави сделка с правителство, в което корупцията е широко
разпространена? Какъв тип трудови и екологични стандарти трябва да приеме
мултинационалната компания, когато работи в страна, чието правителство урежда
законодателно само много ниски стандарти?
Съществуващата литература за бизнес етика, приложима в международния бизнес,
демонстрира разнообразие, но без всеобхватни принципи. Областта на международната
бизнес етика днес се състои от две широки категории - едната, която се занимава с проблеми,
които са специфични за отделните страни и могат да изискват морални решения (такива като
корупция, икономическо развитие), а другите, очертаващи насоки и кодекси за подходящи
поведение в една все по-глобална икономика. Освен това, въпросът за етичното
представителство става все по-неясен, като се имат предвид множеството агенти от
приемащите и родните страни, както и международни институции4.
Някои автори5 предлагат понятието глобална етика като наблягат на това каква е
нейната отличителна област и как трябва да се различава от другите аспекти на моралния и
политическия живот. Тя най-точно се определя от две различни, но допълващи се сили. На
първо място, чрез необходимостта хората да се занимават с неотложни въпроси, които са все
по-глобални по природа и на второ, чрез универсално ядро, имплицитно в глобална етика,
съдържаща принципи, правила, нагласи и добродетели, необходими за решаване на
глобалните проблеми. Въпросите са „глобални“, или по обхват, което означава, че те засягат
цялото или почти цялото човечество; или защото имат отличителни черти, които не могат да
бъдат разрешени адекватно само на по-ниско или регионално ниво на управление.
Проблеми като корупция, трудовите практики, опазване на околната среда вече могат
да се разглеждат по-подходящо като проблеми, които произтичат или от липсата на
общоприети етични стандарти, или дори от признаването на морални въпроси, свързани с
международните бизнес сделки. Някои от тях могат да се свържат и разрешат на ниво
мултинационални компании, или поне те могат да положат първоначалните, по-големите
усилия за тяхното предотвратяване. Оттук произтичат и основните критики срещу МНК,
свързани с равнопоставеността в третирането, равнопоставеността при договарянето и
отговорността към местните култури и традиции.
Това е основното предизвикателство на съвременната етика: как да се приспособим
към напрежението между нашата универсална и партикуларна природа - способността да се
навреди и способността да се помогне. Но трансформации, съпътстващи глобализацията нарастващата мобилност на стоки, труд и капитал; нарастващата взаимосвързаност на
политическите, икономическите и финансовите системи; и радикалното овластяване на
групи и хора чрез технология - позволяват да навредим и да помогнем на другите по начини,
които нашите предци не биха могли да си представят. Това, което изискваме от глобалната
етика, се оформя от тези трансформиращи сили6.
Всичко посочено води до повишен академичен интерес към етичното поведение на
мултинационалните компании, включително основните им права и задължения и
универсалните морални норми. Desai и Rittenburg твърдят, че не съществува спор относно
това дали бизнесът трябва да бъде отговорен, а по-скоро определянето на това какво
поведение е и не е етично отговорно7. Общоприето е схващането, че ценностите и
вярванията на мениджърите са от основно значение за оформянето на етична рамка в
4

Iyer, G.R. International Exchanges as the Basis for Conceptualizing Ethics in International Business. // Journal of
Business Ethics, 2001, 31, pp.3–24.
5
Rodin, D. Toward a Global Ethic. // Ethics & International Affairs, 2012, 26, №.1, pp. 33-42. Виж също и Ignatieff,
M. Reimagining a Global Ethic. // Ethics & International Affairs, 2012, 26, №1, pp.7-19.
6
Rodin, D. Toward a Global Ethic. // Ethics & International Affairs, 2012, 26, №1, pp.33-42.
7
Desai, A. B., Rittenburg, T. Global Ethics: An Integrative Framework for MNEs. // Journal of Business Ethics, 1997,
16, pp.791-800.
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компаниите. Мениджърите в мултинационални компании не винаги знаят доколко правилни
от етична гледна точка са желаните цели. По този начин, допълнително от глобализацията,
възникват етичните проблеми в дейността на МНК.
Целта на статията е да представи етичните измерения в бизнеса на МНК,
разглеждайки широк спектър от области, подлежащи на сериозно внимание при вземането на
решения от тях с оглед на етично поведение към всички стейкхолдери. Първата част
представя етичните проблеми в посочените измерения, а втората акцентира на възможните
линии на поведение от гледна точка на етичността.
1. Етични проблеми пред МНК
Бизнес практиките на МНК повдигат много провокативни морални въпроси и дебати
за основни етични понятия. Наблюдава се нарастваща важност на проблемите на околната
среда, изискванията за по-голяма безопасност на продуктите и на работното място,
наемането на малцинства, производителността на продуктите, износът на отпадъци и други
подобни, които са оказали значително въздействие върху цялостното представяне на
компаниите по отношение на етично бизнес поведение.
Направленията, в които можем да търсим етични проблеми на МНК, се свеждат до
отношението на компаниите към служителите си, отношението на служителите към
компаниите и тяхното общо отношение към други икономически субекти (стейкхолдери)8.
Първата област, в която възникват етични проблеми, и ще разгледаме, са трудовите
отношения. В тази група включваме проблеми, свързани с права на работниците, практики
за наемане на работа, подбор, заплащане; условия на труд; дискриминация на жени, на
малцинства, по религия и т.н; детски труд; отношения на работното място; опазване на
личния живот; злоупотребата с власт; привличане на местни кадри. Ако трябва да свържем с
горепосочените направления, то бихме отнесли това измерение към това как компаниите се
отнасят със своите служители.
Ryan9 включва и системите за оценка и повишаване като възможно поле за етични
конфликти. В тази връзка, заедно с практиките за наемане и подбор следва да си зададем
въпроса непотизма неетична практика ли е винаги? Непотизмът в Арабския свят е резултат
от концепцията за разширеното семейство там. В този смисъл, той грижа за семейството ли е
по-скоро или наемане без оглед на квалификации и умения? Някои го разглеждат като
продукт на времето и традициите, който не е непременно отрицателен10.
Основни конфликти възникват и когато МНК толерират лоши условия на труд в
задграничните си поделения или в поделенията на подизпълнителите си. Подобни действия
само биха породили повече аргументи срещу МНК и тяхната дейност. Типичен пример за
лоши, дори нечовешки условия на труд, т.нар. sweatshops, е Foxconn, подизпълнител на
Apple и други водещи компании за електроника. В завода им в Chengdu, Китай, не само
заплащат на служителите по-малко от законната минимална заплата, но те редовно работят
по 12 часа на ден, шест дни в седмицата, изложени на токсични химикали. Не са единични
случаите и на застрашаване на здравето и дори живота на работниците от изтощителна труд
до припадък11. Налице са и смъртни случаи в споменатата компания - 12 служители на
Foxconn се самоубиват през първите 5 месеца на 2010 г. в завода в Шенжен в Южен Китай 12.
От компанията отказват да поемат отговорност за самоубийствата. Името на Foxconn е
8

Griffin, R.W., Pustay, M. International business. A managerial perspective. 8 th ed., Pearson, p.146.
Ryan, L.V. Current Ethical Issues in Polish HRM. // Journal of Business Ethics, 2006, 66, pp.273-290.
10
Sidani, Y.M., Thornberry, J. Nepotism in the Arab World: An Institutional Theory Perspective. // Business Ethics
Quarterly, January 2013, Volume 23, Issue 01, pp. 69–96.
11
Kates, M. The Ethics of Sweatshops and the Limits of Choice. // Business Ethics Quarterly, April 2015, Volume 25,
Issue 02, pp.191–212.
12
По-късно е потвърден и 13-ти опит. Xu, K., Li, W. An Ethical Stakeholder Approach to Crisis Communication: A
Case Study of Foxconn’s 2010 Employee Suicide Crisis. // Journal of Business Ethics, 2013, 117, pp.371–386.
9
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замесено и в другия етичен проблем на МНК и техните подизпълнители – да заплащат помалко на работниците в приемащите страни от законния минимум.
Проблемът не е ограничен само до тази компания, примерите са много. Това се дължи
на факта, че всяка година десетки хиляди млади мъже и жени пътуват от бедните селски
райони на Китай, за да търсят работа в увеличаващите се фабрики за електроника в страната.
Лишени от възможността за препитание, те се подлагат на нечовешките условия на труд
доброволно. Именно този техен избор дава възможност някои автори да намаляват
отговорността на МНК в случая, посочвайки аргумента за правото на избор13.
Както вече отбелязахме, разновидност на неетичните практики от страна на МНК е
по-ниското заплащане за служители в приемащата страна, отколкото в собствената страна.
Наблюдава се напрежение при определяне на възнагражденията по оста експатриатиместни жители, равнопоставеност при преговори, правото на членство в профсъюзи и
благосъстояние на служителите. Както посочва Geva, доколкото МНК осигуряват работни
места и помагат за подобряване на жизнения стандарт в по-слабо развитите страни, те често
са обвинявани, че заплащат на местните работници по-малко, отколкото на служителите си в
родната страна за същата работа и също, че ценят безопасността им повече, отколкото
сигурността на местните жители14. Търсенето на по-евтин труд идва от капиталистическата
визия за конкуренция по начин, така че активите на акционерите да бъдат защитени и дори
да бъдат увеличени. Етичният конфликт в този процес възниква по отношение на това „колко
ниски“ могат да са разходите за сметка на другите заинтересовани страни, най-вече нейните
работници15.
Противоречия се появяват и в друго нарушение на правата на служителите, а именно
дискриминацията. Вече посочихме по-ниското заплащане на местните служители в
сравнение с експатриатите. Съществува обаче и проблемът с дискриминиране на местните
при наемането още на работа. Неравенства съществуват и при изпращането на жени на
ръководни позиции в чужбина, породени понякога и от религията и обичаите там. Както
отбелязахме, глобализацията обединява различни бизнес системи и обществени култури и
различните култури подхождат по различен начин относно социалната роля на жените.
Например, Ислямът постановява, че мъжът е отговорен за икономическата подкрепа на
членовете на семейството му, и същевременно акцентира на ролята на жената като майка,
което ограничава възможностите й за работа16. Ограничението е валидно, както за местните
жени, така и за изпратени на работа там, с риска да се гледа несериозно на тях. Етичен
конфликт може да възникне и при евентуалното наемане на мюсюлмански жени на работа в
МНК по отношение закриването на лицето, като препоръката тук е да не се забранява това 17.
Разбира се, дискриминационни практики могат да се открият и по отношение на
евреите в арабските страни, както и на чернокожите в ЮАР и САЩ доскоро.
Сериозен отзвук сред развитите страни получава проблемът за експлоатацията на
детски труд. Най-характерен за развиващите се страни, той поставя редица въпроси пред
МНК. Наемането на деца също е част и от стратегията за понижаване на разходите на МНК.
Не е случайно, че явлението е характерно за по-слабо развитите страни или за страни с пониска степен на развитие от страната на произход на МНК. Проблемът става известен още
през 90-те години на ХХ век с компании като Найк, Адидас и други от текстилната
индустрия. Международната организация на труда (МОТ) определя минимална възраст от 13
13

Виж по-подр в: Kates, M. The Ethics of Sweatshops and the Limits of Choice. // Business Ethics Quarterly, April
2015, Volume 25, Issue 02, pp.191–212.
14
Geva, A. Moral Problems of Employing Foreign Workers. // Business Ethics Quarterly, 1999, 9 (3), pp.381–403.
15
Krueger, D.A. The Ethics of Global Supply Chains in China. // Journal of Business Ethics, 2008, 79, pp.113–120.
16
Syed, J., Van Buren III, H.J. Global Business Norms and Islamic Views of Women’s Employment. // Business Ethics
Quarterly, April 2014, 24 (2), pp.251–276.
17
Пак там.
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години за наемането на деца на работа. Уточняват се още „всички форми на робство или
практики, подобни на робството, като например продажбата и трафика на деца, робството,
заемането на дълг и подбудителството и принудителния или задължителния труд,
включително принудителното или задължителното наемане на деца за въоръжени
конфликти“18. Макар че възприемането на детския труд зависи от културните традиции,
равнището на икономическо развитие и социалните условия, съществува консенсус относно
неприемливостта на тези най-тежки форми на детски труд. Въвеждането и спазването на
международните норми за детския труд се оказва затруднено и понякога невъзможно поради
факта, че по-голямата част от детския труд се извършва в неформалния сектор, в селското
стопанство, услугите и дребното производство, които обикновено не са адекватно обхванати
от националното законодателство19. Въпросът не опира само до наемането на деца, защото за
някои семейства това е единственият източник на доходи, а минималната възраст, на която
това се прави.
Последиците от подобна практика включват ефекта, както върху детето, така и върху
обществото като цяло, а именно - методи за набиране на деца като отвличане, закупуване на
деца, последиците за здравето на децата, ограничените образователни възможности за заети
деца, изместването на възрастни работници от деца заради по-ниско заплащане. Направени
анализи на етични кодекси на различни фирми показват важността на детския труд като
етично измерение в международния бизнес. Наблюдава се включване на клаузи за детски
труд по отношение на минимална възраст, системи за мониторинг, групи за наблюдение,
както и санкциите, които се налагат на бизнес партньорите при неизпълнение принципите на
кодекса20. Gupta, Pirsch и Girard21 посочват, че нито една от изследваните от тях 50 на брой
МНК не е приложила стандарти, приложими в страната на произход на фирмата при
установяването на техните политики, въпреки че са направени препратки към законите на
приемащата страна и/или международните стандарти. Различни публикации доказват обаче,
че все пак принципите на МОТ са полезни в установяването на световни стандарти, макар
нарушенията да са честа практика22.
Второто измерение, където възникват етични проблеми за МНК, е свързано с
опазване на околната среда. Възникват, когато задграничните поделения на МНК се
локализират на места с по-ниски стандарти за опазване на околната среда, в сравнение със
страната на компанията-майка. Посоката на преместването отново обикновено е от развитите
към по-слабо развити страни като причината са основно по-слабо развити законодателства в
тази област.
МНК получават критики за широк спектър от дейности - от замърсяване на въздуха,
изхвърляне (складиране) на токсични отпадъци, работа с такива, обезлесяване, спорни
претенции за земя, изселването на местно население, използването на токсични вещества
като цианид и живак за извличане на ресурсите за индустриите като мино-добива23, добив на
петрол (случаите Шел/Брент Спар, Deepwater Horizon на Бритиш Петролиум), загуба на
местообитание за застрашени видове (напр. езерото Виктория)24. Дори и в съвременния свят
18

ILO. Convention №182, 1999.
Виж по-подр. Kolk, A., van Tulder, R. Child Labor and Multinational Conduct: A Comparison of International
Business and Stakeholder Codes. // Journal of Business Ethics, 2002, 36, pp.291–301.
20
Пак там.
21
Gupta,Sh., Pirsch,J., Girard, T. An Empirical Examination of a Multinational Ethical Dilemma: The Issue of Child
Labor. // Journal of Global Marketing, 2010, 23, пп.288–305.
22
Eweje, G. Labour Relations and Ethical Dilemmas of Extractive MNEs. // Journal of Business Ethics, 2009, 86,
19

pp.207–223.
23

Reed, D. Resource Extraction Industries in Developing Countries. //Journal of Business Ethics, 2002, 39, pp.199-226.
Olsen, J.E. Environmental problems and ethical jurisdiction: The case concerning Texaco in Ecuador. // Business
Ethics: A European Review, January 2001,Volume 10 Number 1; Zyglidopoulos, S. C. The Social and Environmental
Responsibilities of Multinationals: Evidence from the Brent Spar Case. // Journal of Business Ethics, 2002, 36, pp.141–
24
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и усилията за възобновяеми енергийни източници и за намаляване емисиите на парникови
газове, петролните МНК продължават да оказват значително влияние върху хода на
социалното и икономическото развитие. Дейностите в нефтената промишленост
неблагоприятно влияят на общностите и по този начин на перспективите за устойчиво
развитие във времето25, въпреки включването в доброволни социални, екологични и
благотворителни дейности за насърчаване на развитието в Африка, Азия и Латинска
Америка. От тази позиция, два момента са ключови при опазването на околната среда: първо,
компромисът между консервацията (разбирана като запазване до възможно най-голяма
степен на съществуващите екосистеми и биологично разнообразие) и човешкото
благосъстояние (най-вече по отношение на потреблението на материални блага) и второ,
разпределението на ползите и рисковете, свързани с дейността на индустриите за добив на
ресурси.
Третото етично измерение се фокусира върху спазването на човешките права в
страните, където оперират МНК. Тук нападките срещу тях са, ако се примиряват с подобни
условия или са причина за такива26. Примерите за нарушаване и потъпкване на правата са
много – достатъчно е да проследим пътя на така наречените „кървави диаманти“ и въобще
скъпоценни камъни от региони с военни конфликти в Мианмар, Зимбабве, Сиера Леоне,
Либерия, Ангола, Кот д’Ивоар, Конго и Демократична република Конго; самото
съществуване доскоро на апартейд в Южна Африка. Историята на конфликтните камъни се
преплита не само със спазването на човешките права (живот във военни конфликти,
изнасилвания, осакатявани), но и с вече посочените нечовешки условия на труд (иначе
казано живот на полуроби). Друг проблем е изместването или изчезването на култури (начин
на живот, език, система от значения)27, предизвикано от работата на компаниите на
определени територии.
Противоречия в тази област се появяват, когато трябва да се дефинира какво означава
спазването на основните права. Кои права са основни за човека, те общоприети ли са от
всички страни, навсякъде ли им се отделя еднакво внимание, задължителни ли са? Естествен
отговор би бил Хартата за правата на човека, но дори и днес наблюдаваме региони от света с
въоръжени военни конфликти, където спазването на човешките права не е основен
приоритет. Етично ли е МНК да трупат богатства на фона такива събития и размирици, без
да се намесват?
Следователно, по-спорният въпрос, свързан с правата, е дали те носят отговорност за
действията на другите. И ако в началото вниманието е било съсредоточено върху това дали
те са причината за неспазването на основните човешки права, то днес не е достатъчно.
Понастоящем се изисква нещо повече - да се откажат от дейност в съответната страна или да
се опитат да променят нещо. С течение на времето за водещи са възприети се принципите на
Съливан, постановяващи да не се изповядва апартейд в подразделенията и да се опита да
направи всичко възможно да го премахне в Южна Африка. Не трябва да пренебрегваме
факта, много МНК са напускали определени страни при явно незачитане на човешките права
там – напр.IBM, GM, Xerox, Kodak, Exxon преустановяват дейност в ЮАР.
И докато някои се проявяват като добри и съзнателни, етично отговорни
корпоративни граждани, то в по-голямата си част МНК прибягват до подкупи и
корупционни практики за успешен бизнес. Именно те ще бъдат разгледани като
151; Newenham-Kahin, A.M. di. A Global Mining Corporation and Local Communities in the Lake Victoria Zone: The
Case of Barrick Gold Multinational in Tanzania. // Journal of Business Ethics, 2011, 99, pp.253–282; Yakovleva, N.,
Vazquez-Brust, D. Stakeholder Perspectives on CSR of Mining MNCs in Argentina. // Journal of Business Ethics,
2012, 106, pp.191–211.
25
Smith, J. Beyond Corporate Social Responsibility: Oil Multinationals and Social Challenges, by Jedrzej George
Frynas. // Business Ethics Quarterly, October 2012, Volume 22, Issue 04, pp.782–786.
26
Обвиненията за намесата в изселването на местно население от De Beers; случаят с Кен Саро-Вива в Нигерия.
27
Reed, D. Resource Extraction Industries in Developing Countries. //Journal of Business Ethics, 2002, 39, pp.199-226.
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следващото етично измерение в дейността им, един от най-големите проблеми дори и в
съвременното общество. Едновременно с това и едно от най-големите различия в етичността
между страните е отношението към корупцията и в този случай, от страна на МНК.
Проблемът е изследван в литературата и по бизнес етика, и по етика в международния
мениджмънт. „Трансперънси интернешънъл“ определя корупцията като злоупотреба с
поверената власт за лична изгода и прави разлика между корупция в съответствие със закона
и корупцията против закона28.
Общоприетото схващане е, че при определяне на корупцията от значение е интересът,
а не размерът29. Различни са обаче подходите, които учените използват за разглеждане на
корупцията. Някои подхождат от индивидуалните характеристики на мениджърите и тяхната
склонност към подкупи30. Powell (2006, p. 43) предполага, че е трудно да се профилира
служител, който може да се поддаде на подкуп 31. Strudler et al. считат, че хората правят
непоследователни етични избори и в различните ситуации могат да реагират по различен
начин. Това те наричат „ограничена етичност“32.
От друга страна, подкупите и възприемането за корупция също зависят от религията,
културата на съответната нация33. Три от културните дименсии на Хофстеде – властово
разстояние, избягване на несигурността и мъжественост – влияят върху вътрешната
корупция. По-големите властови разстояния в едно общество означават по-малко
прозрачност и контрол върху властта, което води до по-силно изкушение за притежателите
на власт да се обогатят незаконно. Изнудването за подкупи може да се възприема като
привилегия за позицията в такива общества. Общества с голямо властово разстояние се
характеризират с патерналистични взаимоотношения, в които лоялността и правенето на
услуги могат да доведат до облаги в разпределението на ресурсите. В общества,
характеризиращи се с голямо избягване на несигурността, корупцията може да се разглежда
като механизъм за намаляване на несигурността, осигуряващ по-сигурен резултат в бизнес
транзакциите. Акцентът върху материалния успех в общества със силно изразена
мъжественост води до по-голяма склонност към корупционни сделки. Sung отбелязва, че
високата толерантност към корупцията в страната на произход на МНК води до предлагането
на подкупи от нея в други страни34. Nichols 35 посочва, че големите световни религии, като
будизма, християнството, конфуцианството, хиндуизма, исляма, юдаизма и сикхите, осъждат
държавните служители, които вземат подкупи. В действителност обаче какво се счита за
„правилно-грешно“ и/или „добро-зло“ в бизнес практиките в различни култури остава
28

Улесненията, при които подкупът се изплаща, за да се получи преференциално отношение към нещо, което
получателят на подкуп е задължен да изпълнява със закон, представляват корупция в съответствие със закона.
Корупцията срещу закона е подкуп, платен за получаване на услуги, които са забранени.
29
Bishop, J. D. Crossing the Boundaries of Obligation: Are Corporate Salaries a Form of Bribery? // Journal of
Business Ethics, 2004, 55, pp.1-11.
30
McKinney, J. A., Moore, C.W. International Bribery: Does a Written Code of Ethics Make a Difference in
Perceptions of Business Professionals. // Journal of Business Ethics, 2008, 79, pp.103–111; Kim, T.W., Monge, R.,
Strudler, A. Bounded Ethicality and The Principle That “Ought” Implies “Can”. // Business Ethics Quarterly, July 2015,
25 (3), pp.341–36; Sanchez, J.I., Gomez, C., Wated, G. A Value-based Framework for Understanding Managerial
Tolerance of Bribery in Latin America. // Journal of Business Ethics, 2008, 83, pp.341–352.
31
Powell, S. Corruption Costs the Construction Industry Billions. // Civil Engineering: Magazine of the South African
Institution of Civil Engineering, 2006, 14 (9), pp.42–43.
32
Kim, T.W., Monge, R., Strudler, A. Bounded Ethicality and The Principle That “Ought” Implies “Can”. // Business
Ethics Quarterly, July 2015, 25 (3), pp.341–36.
33
Hofstede, G. Culture’s Consequences, Sage Publications, 1980; Bernardi, R. A., Witek, M. B., Melton, M. R. A FourCountry Study of the Associations Between Bribery and Unethical Actions. // Journal of Business Ethics, 2009, 84,
pp.389–403.
34
Sung, H.-E. Between Demand and Supply: Bribery in International Trade. // Crime, Law & Social Change 2005, 44
(1), pp.111–131.
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относително неизследвана тематика36.
Показател за културно обусловената склонност за възприемането на неприемливи
действия (като подкупите) като приемливи е Индексът за възприемане на корупцията на
Transpаrency International. Други изследвания допълват литературата за корупцията,
показвайки, че освен връзка между културата и религията, съществува корелация между
степента на развитие на една нация и склонността й към корупция37. Тези отрицателни
взаимовръзки с реалния брутен вътрешен продукт на глава от населението на страната
подкрепят наблюдението на Transparency International, че подкупът „поражда порочния кръг
на бедността“38. Предполага се, че в по-богатите страни имат достъп до медии, гражданите са
образовани, което може да се асоциира с по-малка корупция поради по-високата
прозрачност.
Baughn et al. подхождат по-различно при изясняване същността на корупционните
практики в международните сделки39. Според тях, посочените дотук фактори представляват
страната на търсенето на подкупи, докато предлагането се определя от готовността за
предоставяне на подкупи от мултинационални фирми и техните представители. МНК често
„търгуват“ възнаграждения за благоприятно разглеждане от страна на лицата, вземащи
решенията относно спечелване на договори, намаляване на вносни мита или получаване на
благоприятно тълкуване на законите, засягащи фирмата. Подкупите от чуждестранни фирми
и техните представители са най-видими в обществените поръчки в строителството и
сигурността. Също често срещани са и в нефтената промишленост, недвижимите имоти,
телекомуникациите и производството и пренос на електроенергия. Вероятността за участие в
корупционни сделки е най-висока за подразделенията на МНК и по-специално отделите за
снабдяване, износ, маркетинг и продажби.
Проблемът с подкупите е, че ако компанията веднъж се асоциира с тях, рискува да я
възприемат за неетична компания занапред40. Освен това, подкупът увеличава
непредсказуемостта и разходите за бизнес сделки41. Транснационалният подкуп забавя и
нарушава политическото и икономическото развитие. Незаконните плащания представляват
тежък "данък" за преките чуждестранни инвестиции, като по този начин се влошават
инвестициите в страни, където корупцията е висока и предвидимостта на възнагражденията е
ниска. В международните сделки онези, които искат да оправдаят плащането на подкупи,
често приписват своите действия на местните култури и условия, като по този начин
наблягат на търсенето42.
Във връзка с подкупите и корупцията следва да поставим и проблемът за дефиниране
на границите на допустимото влияние (напр. практики на лобиране, принос в кампанията и
т.н.). Тук бихме добавили и специфичната за Китай мрежа, наречена guanxi. Guanxi може да
се определи като специален тип взаимоотношения, които съдържат доверие, благосклонност,
зависимост и адаптация и често водят до вземане на решения, основани на вътрешни лица, в
36

Ahmed, M., Chung, K., Wichenseher, J. Business Students’ Perception of Ethics and Moral Judgment: A CrossCultural Study. // Journal of Business Ethics, 2003, 43 (1/2), pp.89–102.
37
Wilhelm, P. G. International Validation of the Corruption Perceptions Index: Implications for International Business
Ethics and Entrepreneurship Education. // Journal of Business Ethics, 2002, 35 (3), pp.177–189; Baughn, Ch., Bodie, N.
L., Buchanan, M.A., Bixby, M. B. Bribery in International Business Transactions. // Journal of Business Ethics, 2010,
92, pp.15–32.
38
Transparency International. Corruption Perceptions Index: An Index of Perceptions of Business People of Corruption
Around the World. 2002, at http://www.trasparency.org/cpi/2002/cpi2002.en.html.
39
Baughn, Ch., Bodie, N. L., Buchanan, M.A., Bixby, M. B. Bribery in International Business Transactions. // Journal
of Business Ethics, 2010, 92, pp.15–32.
40
Примерите са редица в международния бизнес – Сименс, Даймлер-Бенц, Локхийд и т.н.
41
Sanchez, J.I., Gomez, C., Wated, G. A Value-based Framework for Understanding Managerial Tolerance of Bribery
in Latin America. // Journal of Business Ethics, 2008, 83, pp.341–352.
42
Getz, K., Volkema, R. Culture, Perceived Corruption, and Economics. // Business and Society, 2001, 40 (1), pp.7–30.
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света на бизнеса43. Следователно, възниква въпросът до каква степен може да се
идентифицира с лобиране и оказване на влияние, както и до колко допустими са от етична
гледна точка подобни действия44. Отношенията в мрежата понякога са толкова силни, че те
практически правят невъзможно МНК да навлязат в тези страни.
Последното етично измерение, което ще разгледаме в настоящата статия, сме
обозначили като морално задължение на МНК. Ескалиращият натиск и очакванията за
социална отговорност в целия спектър на техните операции са свързани с разширяването и
увеличаването на видимостта на глобалните корпорации45. Това е особено валидно в
развиващите се страни, където все повече се очаква МНК да запълнят пропуските на
нефункциониращи или несъществуващи правителства46.
За да дадат отговор на възникващите етични проблеми обикновено МНК да
възприемат политика на „добрия съсед“. Елементите на този подход, които са най-пряко
свързани с икономическото развитие, включват наемане на местни жители в проекти,
използване на местни доставчици, подкрепа за развитието на нови предприемачи,
предоставяне на инфраструктура и т.н.
Част от задълженията на МНК към стейкхолдерите е опазването на околната среда и
то по посока на устойчивото развитие и по-точно изменението на климата, биологичното
разнообразие, развитието на възобновяема енергия и социалните инвестиции47. От тази
позиция, усилията на МНК следва да са насочени в съкращаване на операции и търсенето на
невъзобновяеми продукти, например чрез насърчаване на рециклирането, инвестиране в
алтернативни (възобновяеми) продукти (слънчева и вятърна енергия).
В тази група можем да отбележим и отговорността на МНК по веригата на доставките
(supply chain). Отговорността, която МНК носят за своите подизпълнители/поддоставчици е
оспорвана в литературата. Все повече се налага мнението, че те също са отговорни не само за
действията на своите подразделения, но и външни контрактори. Горчивият опит на Епъл,
Адидас, Найк и други МНК разширява обхвата на етичните отговорности и към тях48.
Част от реакцията на МНК към стейкхолдерите се явява тенденцията феъртрейд.
Призната за нов вид верига на доставките, феъртрейд (буквално справедлива търговия) е
търговско партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение, което търси по-голяма
равнопоставеност в международната търговия. Той допринася за устойчивото развитие, като
предлага по-добри условия за търговия и гарантира правата на маргинализираните
производители и работници. Първоначално започна с внасянето на занаятчийски и
домакински стоки от слабо развити страни от благотворителни и религиозни организации за
продажба в по-богати страни, особено в Западна Европа49. Напоследък обаче се появяват и
критики срещу движението. Те посочват, че то започва да губи етичността си в резултат на

43
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Journal of Business Ethics, 2010, 96, pp.285–298.
45
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46
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загуба доверието на потребителите50.
2. Етично поведение на МНК
От една страна, поведението на МНК се влияе от формалните закони, които
съществуват във всяко общество и като правило отразяват преобладаващите етични
стандарти или социални норми за поведение на членовете на това общество, включително и
за компаниите, опериращи там. От друга страна, хората, принадлежащи към една и съща
културна група споделят сходни, но не и задължително идентични убеждения. Националната
култура и обичаи влияят много на етичните ценности, а ценностите от своя страна влияят на
хората са разбират по различен начин етично и неетично поведение. Това е причината
представителите на различни култури да оценяват по различен начин етичността на еднакви
действия. Дълго време в литературата и практиката като мярка за етичност се налагат
западните разбирания, но вече не е така. Днес е още по-трудно да се даде еднозначен отговор
на това какво е етично и какво не е в световен мащаб.
Възможното поведение на МНК е дефинирано от De Georges в неговата книга
Competing with Integrity in International Business. Той определя 4 типа поведение на
корпорациите от етична гледна точка51. Идентифицира първо три възгледа, които са
неприемливи за международната бизнес етика. Първият възглед „Когато си в Рим“ включва
поведение, при което се действа, както в приемащата страна, или, иначе казано, етичният
релативизъм. Мултинационалната организация спазва етичните стандарти на чуждата страна.
Тя плаща подкупи или е „чиста“ в съответствие със стандартите, изисквани в чужбина.
Обвързващите бизнеса стандарти са относителни според страната и изключват всякаква
универсална етика. Възгледът „Праведният американец“ илюстрира етиката на
собствената страна или етичният империализъм. Собствените етични стандарти се налагат
навсякъде, където оперира компанията като не е възможно приспособяване или взаимстване
към/от чуждестранни такива. Третият вариант, който представя De Georges е „наивният
аморалист“, който отрича всяко етично измерение в международния бизнес. Този възглед се
основава на схващането или „мита за аморалния бизнес“, при който всеки бизнес е лишен от
етичност.
Първите два горепосочени възгледи формират и първите два типа етично поведение
на МНК – възприемане на нормите на всяка страна и действие според страната и действие
според родната страна, тоест налагане нормите на компанията-майка. При етиката на
реципрочността, видът на отношенията предполага сравнително стабилна система от
национални държави с някои справедливо установени международни институции. Начинът,
по който човек се отразява на другите, е силно повлиян от начина, по който човек се влияе от
другите. Тази взаимна зависимост изисква етика на реципрочност или, просто казано,
Златното правило. Универсалната етика, която се подразбира в типа на глобализацията, не
се отнася до всички нива на етика, вариращи от минимални стандарти до етични идеали, но
се ограничава до основни морални норми. Те са необходими или за функционирането на
обществото, или за осъществяване на бизнес сделки не само в национален, но и в
международен план. Фокусът върху основните морални норми е от решаващо значение за
преодоляване на глобалния плурализъм и за оспорване на мита за аморалния бизнес. За него
обаче са необходими силни международни организации.
В същата книга De Georges представя и 8 насоки за МНК, когато действат в страни с
корупция. Според нас, те обаче се отнасят до повече етични измерения и могат да се
прилагат и при тях. В синтезиран вид, могат да се представят по следния начин:
50
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„Не вредете пряко умишлено“ - минимално изискване за всички глобални
корпоративни действия.
„Правете повече добрини, отколкото вреди за страната-домакин“. Това
изглежда очевидно, но в корумпирана среда понякога е трудно да се установи дали
дейността на МНК увеличава ползите за местните или просто засилва корупцията.
„Допринасяйте за развитието на страната-домакин“. Но не и чрез предоставяне
на работни места на по-ниска от минималната работна заплата и подлагане на
работниците на лоши условия на труд, за да имат ниска покупателна способност и
в същото време да отслабват физически от изтощителната работа.
„Уважавайте човешките права на служителите“.
„Уважавайте местната култура и обичаи, доколкото те не нарушават
основните норми на човешките права“.
„Платете справедливия си дял от данъците“. Какво е и какво не е справедливо?
Това, което е установено чрез местните закони и местните обичаи или чрез
законите и практиките в страната на произход?
„Сътрудничество с местното правителство за установяването и
функционирането на справедливи институции“. Сътрудничеството може да се
възприема като колониално отношение, така че ангажирането в местните дела в
приемащата страна трябва да се извършва с много предпазливост.
На края, ако е невъзможно да се действа с почтеност в определена общност, МНК
трябва да се подготви да се оттегли52. Разбира се, ако иска да запази доброто си
име.

Заключение
Разгледаните измерения, в които възникват етични проблеми за МНК са
комплицирани и преплетени. Те засягат правото на свобода, правото на профсъюзи, правото
на справедливо възнаграждение, условията на труд и дискриминация, правата на местните,
задължения
по
веригата
на
доставките
и
други.
Интензифицирането
и
интернационализацията на бизнеса водят до нарастване на етичните конфликти и
разширяване на етичните измерения , както и до повишаване важността им в дейността на
МНК. Отчитайки факта, че те са смятани като носители на глобализацията и са упреквани за
възникването на посочените проблеми, нарушаването на етичността или изборът на неясна
линия на поведение само допринася за този им облик. Трудно е да се определи какво е
правилното поведение в тези ситуации и как трябва да се действа, за да не се стига до тях. В
повечето случаи изборът как да действат МНК не се свежда до избор между добро и лошо,
правилно и грешно, а само правилно и правилно решение.
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Елементи на проекта – необходимост за създаването на успешен проект
Станислава Гърделева
Elements of the Project – Necessary to Create a Successful Project
Stanislava Gardeleva
Abstract
Development of the modern business organizations is strongly influenced by the changes and dynamic of
environment. To be able to organizations adequately respond to these changes, they use different methods and
approaches. One of these approaches is project management. The projects are unique activities, which are created for
a certain period of time, to achieve specific goals, results or to resolve some problem. For the successful development
of a project it is necessary properly applying of its elements. The structure of the project is based on the existing logical
relations between its core elements, which are independent, but dependent on one another.
Keywords: project, elements, project management.

Въведение
В съвременната бизнес среда все повече дейности се управляват като проекти. Това е
продиктувано както от нарастващата конкуренция и динамиката на съвременната бизнес
среда, така и от процесите на глобализация и масовото навлизане на комуникационните и
информационните технологии. Проектите са уникални начинания, които съществуват в
условия на динамика, реализират множеството нестандартни решения и са средство за
организационна промяна. Разработването на проекти е сложен и труден процес, който
изисква специфични знания и умения. Опитът на съвременните бизнес организации показва,
че успехът на проекта до голяма степен зависи от неговите основни и градивни елементи,
които са самостоятелни един от друг, но не и независими и между тях съществува ясна
логическа връзка.
1. Същност и основни характеристики на проекта
Терминът „проект” произхожда от латинската дума “projectum” или “projicere”, която
означава „настъпващ”, „напредващ”, „да хвърля нещо напред”. Проектите са уникални
начинания, които се предприемат, за да се постигнат конкретни цели и резултати в рамките
на определен период от време, с конкретни ресурси и ограничен бюджет. Проектите се
предприемат на всички нива на организацията. Те целят подпомагане или подобряване на
рутинните дейности.
В научната литературата няма еднозначно определение за понятието проект. Проектът
е обект на разглеждане от страна на различни автори, институции и стандарти и може да се
дефинира по следния начин:
 Институтът по проектен мениджмънт в САЩ дава различни дефиниции за проекта.
Някои от тях са следните: „Проектът е временно начинание, което се предприема, за
да се създаде уникален продукт, услуга или резултат”. „Проектът е временна
инициатива, насочена към реализирането на конкретна цел, под формата на
еднократно проведена и често уникална и комплексна дейност”. 1
 Британския бизнес стандарт 6079 „Принципи на проектното управление” посочва, че
проектът е „Уникална съвкупност от координирани дейности, с ясно определени
начална и крайна точка, която се предприема от индивиди или организация, за да се
постигнат определени цели в рамките на определени график, стойност и параметри на
1

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 3 rd edition, Project Management Institute,
2004.
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реализация”. 2
 Международната организация за стандарти ISO дава следното определение за
проекта: „Проектът е уникален процес, състоящ се от комплект от координирани и
контролирани дейности с начални и крайни дати, предприети за постигане на една
цел, съответстваща на специфични изисквания, включително ограниченията по време,
разходи и ресурси”.3
 Европейската комисия определя проекта по следния начин: „Проект е серия от
дейности, насочени към осъществяване на ясно дефинирани цели в рамките на
дефиниран времеви период от време и при дефиниран бюджет”.4
 Асоциацията по проектен мениджмънт във Великобритания посочва, че проекта е
ограничено във времето начинание: „Проектите са уникални, ограничени във времето
начинания, които се предприемат, за да се постигнат желани резултати”.5
 Р. Търнър посочва следните особености на проекта: „Проектът е начинание, в което
човешки, материални и финансови ресурси са организирани по нов, различен начин,
за да се предприеме уникална по обхват дейност при ограничения от стойност и време
и, като се реализират количествено и качествено дефинирани цели, за да се постигне
единна и полезна за организацията промяна”.6
 Р. Арчибалд дава следното определение за проекта: „Сложно усилие, обикновено с
продължителност за по-малко от три години, съставено от взаимосвързани задачи, с
ясно определени цел, график и бюджет.”7
Като правило всеки проект има ясно поставена цел, определени ресурси, бюджет и
срок на изпълнение. В повечето от случаите спецификата на проектите се състои в това, че
работата по тях не трябва да пречи на останалите видове дейности в организацията.
Предвид различните дефиниции и акцентите при тях, могат да бъдат изведени
следните характерни черти на проекта:
 Проектът реализира специфични цели;
 Проектът е уникална съвкупност от дейности;
 Има начало и край;
 Проектът се разграничава от рутинните дейности в организацията;
 Резултатите са предварително определени;
 Набелязват се дейностите необходими за постигане на резултатите (план-действие);
 Определя се количеството необходими ресурси за реализацията на проекта;
 Има ограничен бюджет;
 Проектите се отличават от операциите, процесите и програмите;
 Осъществява се организационна промяна.
2. Основни елементи на проекта
Структурата на проекта се основава на съществуващите логически връзки между
неговите основни елементи. Елементите на проекта са самостоятелни, но зависими един от
друг. Тяхното съдържание, формулиране и правилно прилагане са изключително важни за
успеха на проекта. Всеки елемент съдържа различни на брой задачи, които трябва да бъдат
изпълнени. Елементи на проекта са обект на изследване както от страна на различни
институти и организации в областта на управлението на проекти, така и страна на група
2

BS6079 “A Guide to Project Management”, APM Body of Knowledge: Definitions, 5 th editions, 2005.
ISO 10006:2003, Quality Management –Guidelines to quality in project management, 2003.
4
EUAid Delivery Methods, EuropeAid Cooperation Office, 2004.
5
APM Body of Knowledge: Definitions 5 th ed. 2005.
6
Turner. J. R., Cochrane, R. A. Goal and Methods Matrix. // International Journal of Project Management, 1993.
7
Archibald ,Russell. Managing High-Technology Programs and Projects 3rd edition, 2003.
3
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автори8 като A. Shtub, R. Archibald, N. Khorrami Rad, П.Павлов, Р.Пенчев, А.Асенов,
А.Станчева, И.Желев, А.Гочев, М. Александрова и др. Най-общо елементите на
проекта могат да бъдат сведени до следните: наименование на проекта, област и приоритети
на проекта, обща стойност и искано финансиране, обхват на проекта, резюме, обосновка,
главна цел, специфични цели, целева група, резултати, дейности, срок на изпълнение
(времеви период), ресурси, индикатори, структура на управление, екип на проекта, бюджет,
логическа матрица, рискове.
Наименование на проекта. Наименованието на проекта е основния смисъл за
неговото съществуване. Изборът на подходящо заглавие е от особено важно значение,
защото неговата основна задача е по-най подходящ начин да синтезира същността на
проекта. Първото нещо което се вижда и чете в един проект е именно неговото заглавието.
Наименованието на проекта трябва ясно да описва неговата основна цел и към какво е
насочен. То трябва да бъде предварително добре формулирано и обмислено, за да не се
подведе читателя. Възможно е в хода на работа първоначалния замисъл да се промени, така
че е добре да се обмисли още веднъж наименованието на проекта, преди да бъде представен
в своя окончателен вид.
Област и приоритети на проекта. Когато организациите разработват проект и
кандидатстват с него по някоя от Оперативните програми, задължително в проекта се
посочва област на действие и приоритети. Задължително условие е проектът да отговаря на
посочените в Оперативната програма области на действие и приоритети. Тези изисквания
трябва да фигурират и да бъдат описани още в самото начало на заглавната страница на
проектното предложение.
Обща стойност и искано финансиране. Трябва да се прави разлика между обща
стойност и искано финансиране. Общата стойност по проекта включва всички разходи по
отношение на изпълнението на проекта – собствени средства, искано финансиране от
конкретен донор, финансиране от други донори и всички привлечени средства. А исканото
финансиране отразява сумата, за която се кандидатства пред съответния донор. Общата
стойност по проекта и исканото финансиране се посочват в началото на проекта.
Обхват на проекта. Обхватът на проекта е съвкупност от всички работи, които е
необходимо да бъдат изпълнени за постигане на целите на проекта, без да бъдат постигани
други резултати, излизащи от рамката на структурните модели в проекта. Обхватът на
проекта определя междинните и крайните резултати, които трябва да бъдат постигнати и
цялото количество работа, което трябва да бъде свършено. Обхватът на проекта се формира
и изяснява детайлно, непрекъснато и итеративно през целия жизнен цикъл на проекта.
Обхватът на всеки един проект е различен в зависимост от неговата цел. Понятието „обхват”
на проекта съдържа в себе си:
 Обхват на продукта – свойствата и функциите, които характеризират продукта.
 Обхват на проекта – работата, която трябва да бъде извършена, за да бъде постигнат
продукта на проекта с неговите специфични качества.
Резюме. Резюмето на проекта не трябва да бъде много голямо, от половин до една
страница и представлява обобщено описание на проектната идея. Необходимо е да се пише
по същество, точно и ясно. Резюмето на кратко включва информация за основната идея на
8

Shtub, Avraham, Bard, Janathan, Globerson, Shlomo. Project management, Prentice Hall, 1994; Archibald, Russell.
Managing High-Technology Programs and Projects 3rd edition, 2003; Rad Nader. Understanding the PMBOK Guide,
2012; Павлов, Павел. Управление на публични проекти. Варна, ВСУ Черноризец Храбър, 2005; Пенчев, Руслан.
Управление на проекти. София, НБУ, 1998; Асенов, Анатолий. Управление на проекти. Свищов, Нова звезда,
2009; Станчева, Анастасия. Управление на проекти. Варна, Изд. Наука и икономика, 2008; Желев, Иван,
Христова, Севдалина. Европейски фондове и проекти. Варна, Изд. Наука и икономика, 2015; Гочев, Атанас,
Симеонова Елена. Проектът от идеята до финансирането. София, Албатрос, 1999; Александрова, Матилда.
Управление на проекти: Проектно мислене и проектно действие. София, Везни-4, 2015.
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проекта, период на изпълнение, цели на проекта, подходи за осъществяване на целите,
целева група, очаквани резултати, основни дейности. Изготвя се накрая, когато проектът е
подробно описан и разработен напълно.
Обосновка. Обосновката има ключово значение в проектното предложение.
Обосновава се необходимостта от създаването на проекта. Тук се посочва основният
проблем (или проблеми, ако са няколко) и е обоснован подходът, предложен за
разрешаването му. Обосновката като част от структурата на проекта, предоставя важна
информация за необходимостта или проблема, довели до разработването, подготовката и
предложението на даден проект.
Главна цел. Целта е желаното, възможно, бъдещо състояние, което се очаква
проектът да постигне или за което ще допринесе. Препоръчително е при формулирането на
главната и специфичната цел на проекта да се спазва правилото SMART. Питър Дракър
формулира подхода SMART9 при формулирането на целите още преди повече от 50 г. В тази
връзка се очертават и основните характеристики на целите:
Specific – специфични, конкретни;
Measurable – измерими;
Attainable – постижими;
Realistic – реалистични;
Tangible – осезаеми
Главната (основната) цел на проекта обяснява значимостта на проекта за обществото
под формата на устойчиви ползи за крайните бенефициенти и по-широки ползи за други
групи. Главната цел дава представа за концептуалната рамка на проекта и за основния
резултат, който би следвало да се постигне. Ето защо нейното съдържание е по-абстрактно,
има по-широк обхват, по-трудно е да се измери пряко, постига се за по-продължителен
период от време след приключването на проекта. Въпреки това тя трябва да бъде реално
постижима и осъществена.
Главната цел трябва да бъде ясно свързана със специфичните цели и резултати на
проекта. Ако главната цел е поставена на твърде високо равнище, тази връзка може да бъде
загубена. Определянето на главната цел става с помощта на метода „Дърво на целите”. По
правило при използването на този метод главната цел трябва да се окаже в центъра на
дървото. Главната цел трябва да обосновава добре проекта и да може да бъде измерена
количествено и качествено. Постигането на главната цел означава, че проектът е оказал
въздействие, измервано с промяна на качеството на статуса на ползвателите на проекта,
организацията или фирмата.
Специфични цели. Специфичните цели са желаното бъдещо състояние, което се
очаква да се постигне в рамките на проекта. Те са по-конкретни, по-лесно измерими и са
свързани със специфичните средства за постигане на реални резултати. Те осъществяват
логическа връзка с решаването на проблемите и задоволяването на потребностите, към които
е насочен проектът. Тези цели могат да бъдат обвързани с целевата група, нейното поведение
или ситуации, които проектът си е поставил за цел да промени, така че в рамките на
определен период от време да бъдат постигнати конкретни резултати.
Специфичните цели определят конкретните намерения на даден проект. Успешното
постигане на специфичните цели допринася за постигането на главната цел в бъдеще. Тези
цели представляват точно дефинирани намерения, които са конкретно определени по
отношение на количество и качество. Специфичните цели трябва да посочват ясно желаните
промени, да определят посоката на развитие, да са разбираеми, реалистични и постижими, да
бъдат конкретни, да определят постигането на поне един основен резултат и да осигуряват
база за оценка след приключване на проекта.
9

Drucker, P. The Practice of Management. Heinemann Professional Publishing, 1985.
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Целева група. Целевата група е социалната, професионалната или друга група от
хора, която ще има полза от осъществяването на проекта. Целевата група се определя в
процеса на формулиране на целите на проекта. При определяне на целите трябва да се имат
предвид следните въпроси:
 Към кого е насочен проектът?
 Кой ще бъде повлиян и помогнат от проекта?
 Чие поведение се стреми да промени проектът?
Тези въпроси се отнасят до целевата група на проекта и формулирането на целите
трябва да дава ясен отговор на тези въпроси. Целевата група следва да бъде определена по
отношение на следните характеристики: географски район, пол, възраст, доходи, социална
принадлежност, образование, етническа принадлежност и вероизповедание, мотивация за
участие в проекта и др.
Важен е начинът по който ще се подходи към целевата група, по какъв начин ще се
докажат задълбочени знания към членовете на тази група, така че в действителност да се
докаже необходимостта от изпълнението на проекта. Целевата група е ползвател на благата
създадени от проекта. На различните равнища на целите (главна и специфична цел),
ползвателите могат да бъдат различни. В такива случаи те се разделят на непосредствени и
крайни ползватели. Първите получават изгода от ефектите на проекта, а вторите от
въздействието на проекта. Много е важно и активното участие на самата целева група в
работата по проекта.
Резултати. Резултатите са дълготрайни (материални и нематериални) активи,
получени чрез извършването на определени дейности, използвайки ресурсите на проекта. Те
са необходимо условие за постигането на целите. Правилното дефиниране на резултатите
играе ключова роля за успеха на проекта. Те показват какво очаква да постигне
организацията с осъществяването на проекта. Резултатите трябва да бъдат точни и конкретни
и да бъдат измерими в количествено и качествено отношение. Важен показател за
оценяването на проекта е съотношението стойност на проекта – резултати. Постигането на
резултатите е под контрола на управленския екип по проекта.
Проектите имат междинни и крайни резултати. Междинните резултати са различните
видове изпълнени дейности, а крайните резултати показват изхода от реализацията на
проекта. Изпълнението на даден проект е факт, тогава когато са налице определени
резултати. Някои от тях са устойчиви във времето и имат важно значение след
приключването на проекта.
Резултатите трябва да отговарят на следните характеристики:
 Всички резултати да са ясно свързани със специфична цел;
 Реализирането на резултатите трябва да може да се определи по количество, качество,
време и място;
 Описанието им да включва величината и срок на реализиране;
 Ако са налице взаимозависими резултати да бъде посочена връзката между тях;
 Да бъдат осъществими с наличните резултати.
Всеки резултат е следствие на определена дейност и служи за постигане на
определена цел. Въз основа на оценката от резултатите може да бъде определена съдбата на
проекта.
Дейности. За оценка на потребността от ресурси е необходимо разработването на
подробен списък на дейностите, които следва да бъдат извършени. Дейностите са
необходими средства за постигане на целите на проекта. Те описват процеса на
трансформиране на ресурсите в резултати. Дейностите обобщават какво ще бъде направено
по проекта. Всяка дейност трябва да доведе до постигането на поне един резултат.
Дейностите по проекта трябва да бъдат взаимно свързани, логически последователни и тясно
свързани с очакваните резултати и вложените ресурси. Те трябва да намерят пълно
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отражение в бюджета на проекта. При формулирането на дейностите трябва да бъдат спазени
следните изисквания:
 Да бъдат включени всички необходими дейности за постигането на резултатите;
 Изпълнението им да може да бъде проверено по количество, време и място;
 Да не са включени дейности, чието изпълнение не би довело до получаване на
необходимите резултати;
 Да бъдат изразени като действия, които да се предприемат, а не като постигнати
резултати;
 Трябва да бъде определено кой е отговорен за извършването на конкретна дейност;
 Да бъда направен анализ за взаимовръзката и независимостта на дейностите;
 Да е разработен план-график на дейностите;
 Да са определени необходимите ресурси за всяка дейност.
Срок на изпълнение (времеви период). Срокът за изпълнение на проекта показва
неговата продължителност в дни, месеци и години. За да се планира времето необходимо за
осъщестяването на проекта се използват различни методи. Основните методи за планиране и
оптимизиране на времето необходими за разработване на проекта са линейните и мрежовите.
Преди появата на мрежовите методи основно се е използвала схемата на Гант (линеен
график). При нея се задават сроковете на начало и край на всяка дейност върху хоризонтална
скала на времето. Тази схема не позволява да бъдат установени зависимости между
отделните дейности, които определят темповете за реализацията на проекта. С повишаването
на сложността на проектите възниква и необходимостта от разработването на нови методи. В
резултат на активна научно-изследователска дейност в периода 1956-1958 година се появяват
два основни аналитични метода на структурно и календарно планиране – Методът на
критичния път (МКП) и Методът на оценка и преглед на програмите (ПЕРТ). И двата метода
основно са насочени към разработването на календарния план на проекта. Това е мрежовото
планиране на проекта. Крайната цел на това планиране е съставяне на разписание.
Разписанието определя както началните и крайните моменти на всяка дейност, така и
връзките с другите дейности по проекта. Разписанието трябва да дава възможност за
определяне на „критичните” дейности, на които трябва да се обърне специално внимание с
цел завършване в срок целия проект. Във връзка с останалите дейности е необходимо да се
определи резервът от време, който ще определи гъвкаво планиране във времето и ефективно
използване на ресурсите.
Ресурси. Ресурсите са човешкия, социален, природен и изграден капитал, необходим
за предприемане на дейностите и за реализиране на резултати. Дейностите по проекта се
извършват на базата на наличието на ресурси, така че преди да се предприемат конкретни
стъпки е необходимо да се уточни потребността от ресурси. Точното определяне на
ресурсите позволява да се избегнат често срещани проблеми с недостиг на оборудване,
услуги, материали и хора при изпълнението на проекта. Ресурсите трябва да бъдат
определени по количество и качество. Освен това трябва да бъдат остойностени в бюджета
на проекта. Ресурсите трябва да отговарят на следните характеристики:
 Да са определени по количество;
 Да са определени по качество (вид);
 Да се знае продължителността им на използване;
 Да се знае стойността им;
 Да бъде определено времето и мястото за доставка;
 Да се знае предназначението им.
Ресурсите в едно предприятие могат да бъдат групирани в четири основни групи –
оборудване, трудови, материално-енергийни и финансови ресурси.
Оборудването и трудовите ресурси се отнасят към структурните фактори. Те са
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първоопределящи както в производствената структура, така в структурата на управление.
Оборудването е ресурс който включва – производствено оборудване, изследователско и
експериментално оборудване, складове, сгради, машини и други съоръжения.
Трудовите ресурси са онези, които задвижват останалите ресурси в една организация.
Те могат да се групират в две по-големи групи – фирмено производство, включващо
мениджъри и специалисти и персонал.
Материално-енергийните и финансовите ресурси са резултатните фактори. Те се
движат много по-бързо за разлика от структурните фактори. Материално-енергийните
ресурси са суровини, материали, горива, енергия и др. и са от значение както за
продължаване дейността на предприятието, така и за неговото развитие. Финансовите
ресурси се осигуряват от източници като акции, облигации и от банки, които предоставят на
организацията необходимите средства. Финансовите ресурси са от първостепенна важност за
всички организации, независимо дали целта им е реализиране на печалба или не.
Заедно с посочените групи ресурси в специализираната литература се посочват
системните и технологичните ресурси, които се отнасят към новите компоненти на
организационния потенциал. Системните способности се отнасят до някои процеси от
дейността на предприятието, които поддържат и осигуряват основните му функции като
например система за контрол на качеството, системи за стимулиране и системи за
реализиране. За разлика от системните, технологичните способности засягат самата
продукция на организацията. Това могат да бъдат различните патенти, всепризнат
висококачествен продукт или лоялността на клиентите към дадена търговска марка.
Индикатори. Индикаторите са променливи величини, които служат за измерване на
състояния или настъпили промени. Те са количествени и качествени характеристики на
целите, резултатите и ресурсите на проекта и измерител на постигнатия им напредък.
Индикаторите измерват промените и резултатите от дадена дейност, за това трябва да бъдат
измерими, изпълними и реалистични. За да се направи оценка на напредъка, се използват
предварително определени значения на индикаторите за началното и крайното състояние на
величината, която се измерва.
В зависимост от величините, които измерват индикаторите могат да бъдат
подразделени на:
 Индикатори за ресурси – тези индикатори измерват доставката и изразходването на
ресурсите по проекта;
 Индикатори за резултати – измерват реализирането на резултатите по проекта;
 Индикатори за цели – измерват постигането на целите по проекта и определят ефекта
от въздействието на проекта.
За да бъде индикаторът добър и надежден той трябва да съдържа следните основни
характеристики:
 Подходящ – да осигурява полезна и важна информация за напредъка на проекта, да
бъде свързан с целите и разликата в показанията да бъде статистически сравнима;
 Валиден – промените в стойността на измерваната величина да имат пряко
приложение в проекта;
 Ясен – трябва да се знае дали значението на индикатора трябва да се увеличи или
намали и да се знае как трябва да се тълкуват показанията;
 Обективен – при измерването от различни хора индикаторът да показва един и същ
резултат;
 Уникален – да дава информация за измерителя, която не се покрива с други
измерители и критерии;
 Точен – да дава реалистична оценка на измерваната величина, да няма пропуски,
грешки или преувеличавания, които да правят измерителя неточен и подвеждащ;
 Навременен – навременно събиране и анализиране на данните;
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 Изчерпателен – крайният избор от измерители да обхваща всички основни и важни
аспекти на проекта;
 Несложен – хората да разбират значението му, защо е важен и как могат да му
въздействат и оказват влияние;
 Ефективен по отношение на разходите – получените разходи да могат да се оправдаят
по време и средства за събиране на данни;
 Чувствителен – индикаторът да реагира на настъпили промени и ситуации;
 Разбираем – еднозначно тълкуване на значенията на индикатора
 Полезен – показва дали посоката на процеса на развитие е правилна.
Индикаторите задължително се залагат в проекта. За всяка дейност в проекта следва
да има предварително предвиден поне по един индикатори, който адекватно да измерва
изпълнението.
Структура на управление. Структурата на управление е много важен елемент от
проекта, която е гаранция за неговото правилно изпълнение и постигане на крайните цели.
Управленската структура може да бъде описана като екип от хора, с определени роли,
отговорности и йерархична зависимост, които са ангажирани с изпълнението на проекта.
Първоизточник на управленската структура е екипът, който разработва проекта.
Организационната структура на проекта е структура, която представя организационната
зависимост между отделните участници в проекта. Структурата на управление на проекта
трябва да отговаря на следните изисквания:
 Да посочва броя на участниците в проекта;
 Да определя вида на участниците в проекта по отношение на техните отговорности и
длъжности;
 Да се посочва йерархичната зависимост, т.е кой на кого е подчинен и пред кого ще се
отчита;
 Да определя процедурите по вземане на решения;
 Да определя отговорниците за постигането на всеки резултат;
 Да определя точките на управленски контрол по вид и време (изготвяне на отчети);
 Да определя отговорниците за изразходването на бюджета;
 Да определя системата за мониторинг и контрол.
Структурата на управление на проектите не е идентична и зависи от неговата
специфика. За това всяка една организация трябва много внимателно и прецизно да подбере
най-подходящата структура на управление за реализирането на проекта.
Екип на проекта. Сфоромирането на добър екип е изключително важен фактор за
успеха на един проект. Организацията, която осъществява проекта може да назначи
талантливи мениджъри и специалисти от функционалните звена на организацията, временно
да наеме специализиран персонал по проекта, да включи консултанти или да използва
комбинация от тези възможности за сформиране на екип. Важно е да има
висококвалифицирани и опитни експерти, които да притежават знания и умения в областта
на управление на проекти. Всички членове на екипа трябва да бъдат ангажирани за
постигането на успех на проекта. Трябва да притежават специфични професионални умения
и знания. Изключително важно е правилното подбиране на ръководителя на проекта. Той
носи отговорност за изпълнението на всички дейности по проекта. Членовете на екипа
трябва да имат разяснения относно: място и функции в йерархията на проекта, канали за
комуникация с ръководителя на проекта, необходими часове за изпълнение на дейностите и
др. Броят на членовете на екипа зависи от вида на проекта, неговата големина, област,
приоритети.
Бюджет. Бюджетът на проекта представлява стойностен финансов план на ресурсите
на проекта, които са необходими за осъществяването на дейностите. Бюджетът показва какво
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ще се прави, с колко финансови средства ще се прави и кои са източниците на финансиране.
Бюджетът е задължителна неотменна част от документацията по проекта. В подготвителната
фаза на проекта се правят разчети и се определя размерът на инвестицията необходима за
реализацията на целия проект.
Бюджетът се използва като инструмент за обвързване на дейностите със средства,
служи за остойностяване на ресурсите, показва целесъобразността на разходите, дава
информация както за тяхната ефективност така и за необходимите средства във всеки един
момент и подпомага организацията в процеса на управление на проекта.
Процесът на изготвяне на бюджета преминава през следните основни стъпки:
 Определяне на ресурсите необходими за осъществяването на всяка дейност;
 Разпределение на ресурсите по разходни пера;
 Определяне на мерни единици;
 Определяне на необходимото количество;
 Определяне на единичната цена;
 Изчисляване на разходите по отделните разходни пера;
 Определяне на общия размер на разходите.
Много често е необходимо и се налага да се разработят няколко вида бюджети, които
носят различна информация за необходимите средства. За улеснение се използват и
комбинирани бюджети. Най-често видовете бюджети могат да се разделят на следните:
 Бюджет по дейности. Бюджетът по дейности следва логическа последователност на
предвидените дейности по проекта. Остойностяването на всяка дейност се извършва
въз основа на планираните ресурси за нейното реализиране.
 Бюджет по видове разходи. Този бюджет се изработва като остойностените видове
ресурси се групират по бюджетни пера – възнаграждения, командировъчни,
материали и консумативи, външни условия и др.
 Бюджет по източници на финансиране. Бюджетът по източници на финансиране дава
информация за каква част от средствата от общия бюджет са безвъзмездна помощ,
какъв е собствения принос и какъв е делът на средствата от други източници.
 Бюджет по време (месеци, години). Изготвя се на базата на необходими ресурси за
предварително определени периоди от време и дава информация за скоростта на
изразходване на средствата във времето.
 Бюджет по институционален признак. Този бюджет задължително се изготвя, когато
проектът се изпълнява от няколко партньора, които са отговорни за изпълнението на
определени дейности. Този вид бюджет е изключително важен при международните
проекти, където цените на ресурсите са различни.
Логическа матрица. Логическата матрица е средство за планиране и анализ, което
създава възможности за онагледяване компонентите на даден проект чрез разкриване на
причинно-следствените връзки помежду им. Логическата матрица (таблица) свързва
различни аспекти на проекта – вход, изход, цели и насоки с предпоставките необходими за
успешното му осъществяване. Така организацията, разработваща проекта може съвсем ясно
да види по какъв начин и дали различните аспекти на проекта се съвместяват. Логическата
матрица подпомага екипа, който разработва и осъществява проекта по-добре да структурира
и формулира своите идеи и да ги представи в ясен и стандартен формат. Матрицата е
сполучлив начин да се провери до каква степен съществува сигурност в набелязаното за
осъществяване. Разработването на логическата матрица се подчинява на строга вертикална и
хоризонтална логика. Таблица 1 дава представа за общия вид на логическата матрица.
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Таблица 1. Логическа матрица на проекта
Логика на
интервенция
Главна цел
Цел от високо
равнище, към която
проектът се придържа

Специфични цели
Конкретни цели
насочени към
разрешаване на
основния проблем

Резултати
Продукти или услуги,
реализирани от
проекта

Индикатори

Източници за
проверка

Измерители за оценка
на степента на
постигане на
основната цел
Измерители за оценка
на степента на
постигане на
специфичните цели

Методи и източници на
информация за проверка
на индикаторите. Къде,
как и кога се получават?
Методи и източници на
информация за проверка
на индикаторите. Къде,
как и кога се получават?

Измерители за оценка
на степента на
постигане на
резултатите

Методи и източници на
информация за проверка
на индикаторите. Къде,
как и кога се получават?

Външни фактори,
необходими за постигане
на резултатите на проекта

Предварителни условия,
предложения, рискове,
извън прекия контрол на
организацията, които
трябва да се изпълнят за
постигане на планираните
дейности

Дейности

Ресурси

Разходи

Действия, чрез които
се постигат
резултатите

Необходими
материални и
нематериални
ресурси за
осъществяване на
дейностите

Остойностяване на
ресурсите по бюджетни
пера и източници на
финансиране

Предпоставки
(рискове)

Външни фактори,
необходими за постигане
на целите на проекта

Рискове. Всяко несигурно събитие в бъдещето, което може да се отрази върху
проекта и да му повлияе, може да се нарече риск. Всеки един проект е динамичен и е свързан
с непрекъснат преход – във време, пари, участници и следователно винаги съществува
определен риск. В хода на работата по проекта се случват различни ситуации, които
възпрепятстват изпълнението на проекта и могат да бъдат оценени като рискове. Въпросът е
не в това дали ще се случат, а в това до каква степен ще окажат влияние върху проекта, на
кои от задачите ще повлияят, ще се отразят ли върху времетраенето на проекта, ще засегне
ли бюджета на проекта и др. Ролята на екипа по управление на проекти е да идентифицира
видовете рискове, които са възможни да настъпят и да ги оцени.
Съществуват различни класификации на рисковете, някои от които разработени
специално за нуждите на управлението на проекти10. Според Американския институт по
проектен мениджмънт в САЩ могат да бъдат формулирани 4 големи групи рискове:
 Рискове, свързани с техническите въпроси, с качеството и с изпълнението – такива
могат да бъдат използването на твърде сложна технология, нереалистични цели,
промени в технологията и др.;
 Рискове при управлението на проекти – недобро разпределение на времето и
ресурсите несъответно качество на плана, лошо използване на дисциплиниращи
мерки;
 Организационни рискове – времето и обхватът на проекта са противоречиви, липса на
избрани приоритети на проектите, недостатъчно финансиране и др.;
 Външни рискове – изменение в правната среда, политически рискове, промени в
приоритета на собственика, климатични условия.
Британският модел за управление на проекти PRINCE2 дава следната квалификация
на видовете рискове:
 Стратегически и бизнес рискове;
10

Станчева, Анастасия. Управление на проекти. Варна, Изд. Наука и икономика, 2008.
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Икономически, финансови и пазарни рискове;
Законови и нормативни рискове;
Организационни и управленски рискове и рискове, свързани с човешкия фактор;
Политически и обществени рискове;
Рискове, свързани с околната среда и природните стихии;
Технически, оперативни и инфраструктурни рискове.
В хода на работа при разработване на проекта се препоръчва да се систематизират
очакваните рискове, да се оцени силата на тяхното въздействие и да се изведе списък на
задачите, които могат да бъдат повлияни от рисковете. Смята се, че най-добрият метод за
систематизация на очакваните рискове е методът „Мозъчна атака”.
Заключение
Проектът е особен и самостоятелен обект на управление в рамките на цялостната
дейност на организацията. Разработването на проекти има за цел да създаде уникални
продукти или услуги, да осъществи конкретна промяна в организацията или да разреши
даден проблем. Успешното разработване на проекта зависи от неговите градивни елементи,
които са взаимосвързани помежду си и следват логическа последователност. Всеки един
елемент на проекта е уникален сам по себе си и съдържа различен на брой специфични
задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Елементите на проекта трябва да бъдат добре
обмислени, разработени и анализирани, за да доведат до желания успех и резултат. Те могат
да бъдат определени като ключов фактор и необходимост за успеха на проекта.
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Нов модел за дефиниране на прогнози в Black Litterman
Мирослав Владимиров
A New Model for Defining Forecasts in Black Litterman
Miroslav Vladimirov
Abstract
The general contribution of this research is the implementation of new formal type of relative view, which has
been added to the Black-Litterman model (BLM) for asset management. It is well known that the BLM integrates both
historical data about the assets returns and subjective views given by experts and investors. Such complicated model is
expected to give more realistic assessment about the dynamical behavior of the stock exchanges. The BLM applies both
absolute and relative views about the asset returns. The paper proves that the currently applied relative views with
equal weights are equivalent to assess the risk of a virtual portfolio with these assets of the view which participate with
equal weights. The paper extends this form of views, applying non-equal weights of the assets.
Keywords: optimization of assets allocation, modeling market behavior, assessment of portfolio risks and
returns, formal description of subjective views.

Въведение
Моделът Black-Litterman (BLM) внася основен и ценен принос за разпределението на
активите на управлението и оптимизирането на финансовите инвестиции. Оптимизациите на
инвестиционни ресурси формално се дефинира чрез модела на Марковиц [1]. Като следващ
етап в развитие на портфейлната теория се приема разработения от Шарп модел на
капиталовите активи., (Capital Asset Pricing Model) [2].
Той съчетава резултатите от портфейлната теория и модела за оценка на
капиталовите активи. Целта на BLM е да интегрира историческите данни за
възвръщаемостта на активите със субективни оценки от експерти за бъдещото разпределение
на нормите на възвращаемост на отделните активи. Така комбинацията от текущи и
исторически данни се използват за вземане на инвестиционни решения. Интегрирането на
историческите данни със субективните оценки на експертите трябва да изработи прогнозите
за портфейла и възвръщаемостта на активите, близки до реалното им поведение. Формалното
описание на BLM съдържа множество параметри, които трябва да бъдат идентифицирани по
количествен начин за осигуряване на следващото изчисление на портфейла. Сведение,
обяснения и доказателства на този модел може да се намерят в [3,4]. Особеност на модела на
BL е че той съвместява данни от историческото движение на цени на активи с оценки и
мнения на експерти за същите тези активи, които маже да се различават от историческите
данни.
1.Представяне на модела Black-Litterman:
Създаването на оптимални портфейли от ценни книжа изиска генерирането на
прогнози за доходна и риска на активите които се включват в портфейла. Моделът BL
дефинира постериорните характеристики за доходност и риск на активите на база на
априорна информация за доходността на активите и като дава възможност и за
интегрирането на допълнително субективна, експертна оценка за тяхно бъдещо изменение.
Модела Black-Litterman използва CAPM и чрез „обрата оптимизация“1 цели да
генерира стабилен вектор на разпределение на нормите на възвращаемост, които
1

В литературата се използва термина „reverse optimization“.
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впоследствие да бъдат използвани като оправна точка за изграждането на нов комбиниран
вектор за очакваната възвращаемост който да съдържа в себе си и субективните прогнози 2 на
инвеститорите.
Процедурата на „обратна оптимизация“ предполага при зададени стойности на
целевата функция и ограничения да се определят стойностите на аргументите на
оптимизационната задача. За разлика от базовата задача за портфейлна оптимизация, където
аргументите на задачата са относителните тегла на активите в портфейла, тук те са известни,
а аргументи на задачата са възвращаемостите на отделните активи.
Модела предлага и алгоритъм за интегриране на субективните прогнози на
инвеститорите да бъдат комбинирани с предварителните оценки за разпределението на
възвращаемостта на активите получени чрез “обратна оптимизация“. Така получените
интегрирани оценки за възвращаемостта могат да бъдат използвани като вход на
стандартния процес на оптимизация използвайки за решаване на оптимизационна задача чрез
модела на Markowitz. Графичната интерпретация е представена на фигура №1.
Подразбиращите се очаквани възвращаемости се извлича от вече известни данни,
използвайки (1):
(1)

Π = λΣwmkt

където:
Π – е вектор на подразбиращата се извънредна равновесна възвращаемост ( N*1
вектор).

λ - склонност към риск на инвеститора
Σ – ковариационна матрица на извънредната възвращаемост (N*N-матрица)
w mkt – пазарна капитализация на отделните активи ( N*1 вектор).
Графичната интерпретация на модела на BL е представена на фиг.1.

П, i=1,…,n

Подразбиращата се очаквана възвращаемост на активите ПТ=(П1,...,Пn) е тази, която
активите би трябвало да имат ако са справедливо оценени спрямо CAPM. Поради смущения
и шумове в пазара, реалната доходност на активите и установена от исторически данни като
априорна стойност Ei
не са идентични. Моделът на BL цели чрез изчисление на
подразбиращата се доходност ПТ=(П1,...,Пn) да се определи бъдеща, постериорна
информация за доходността на активите
, които ще влязат в портфейла. Тези бъдещи
стойности се определят съгласно зависимост
(2)

2

В литературата се използва термина „views“ .
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където n - брой/вид на активите в портфейла;
k – брой на субективните прогнози, които ще се използват за изчисление на (2);
τ - параметър за настройка и мащабиране;
Σ – ковариационна матрица на доходностите на активите, изчислени по
исторически, априорни данни;
P – матрица за отчитане на субективните прогнози в модела на BL;
Ω – матрица за отчитане на риска от направените субективни прогнози;
Q – субективна прогнозна стойност на доходностите на активите.
Като резултат от използване на постериорни доходности на активите, съгласно (2),
ковариационната матрица Σ от доходностите на матриците, определена от априорни данни се
изменя в нова ковариационна матрица ΣBL , където
(3)

.

Моделът на BL в резултат на използване на зависимости (2) и (3) определя, че теглата
на активите в новия портфейл трябва да имат стойности [4]
(4)

.

2. Нов метод за дефиниране на субективни прогнози в модела на BL
Параметрите, които дефинират субективните експертни прогнози в (2) и (3) са P, Q, Ω
и скалара σ. Матрица P определя двойката активи за които ще бъде направена субективна
прогноза за възвращаемостта на активите, като се счита, че доходността на единия актив ще
нарасне спрямо доходността на втория сравняван актив.
Вектора Р изпълнява две важни функции в модела:


Идентифицират активите, които са включени в субективната прогнозата.



Стойности на вектора изменят матрицата на грешките Ω.

2.1. Анализ на матрицата Ω
Съгласно [5] матрицата на грешките в субективните прогнози Ω се дефинира чрз
израза,
(5)
.
Нека се опитаме да намерим едно интуитивно тълкуване на компонентите на Ω. За
опростяване ще допуснем че портфейла има 4 актива т.е n=4. От историческите данни е
оценена ковариационната матрица Σ. Да предположим, че са направени две субективни
прогнози т.е. k = 2
където първата прогноза P1 гласи, че актив 1 ще има по голяма възвращаемост от
актив 4. Втората прогноза сочи че възвращаемостта на актив 2 ще бъде по голяма то тази на
актив 3.
Имайки в предвид (5) стойностите на елемените на Ω се изчисляват по следния начин:
(6)
където Σ- ковариационната матрица има вида:
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Σ е симетрична матрица и:
=
;
където σi е стандартното отклонение за актив i.
След преобразуване на (6) се получава
Ω=

,
(7)

,

В [6] матрицата на грешките от субективните прогози Ω се изчислява съгласно
модифицирана зависимост (6) а именно:
PΣ

(8)

,

При този модифициран случай матрицата Ω не е диагонална, което означава, че
субективните прогнози са корелирани, което противоречи на условието за независимост на
прогнозите. Зависимостта в (6) може да се интерпретира като риск на портфейл, съдържащ
само двата актива, на които се коригират параметрите от експертните прогнози.
Доказателството на това твърдение е направено по долу.
Нека разгледаме нов виртуален портфейл, който съдържа само два актива. Допускаме,
че тези две актива участват в портфейла с равни тегла w 1 = w2. Рискът на портфейл съставен
от два актива ще бъде:
=
където:

,
;
- рискът на портфейла;
- стандартното отклонение на нормата на възвращаемост на всеки

един от активите;
σ12 – ковариация между нормите на възвращемост на отделните активи.
Ако активите имат равни тегла то:
.
Портфейлният риск ще бъде:
(9)
=
.
Ако сравним (7), представящо субективните прогнози на портфейлните мениджъри и
теоретичната връзка (9), може да се твърди, че неизвестното изменение на субективната
прогноза
е пропорционално на риска във виртуалния портфейл, който съдържа два
актива с еднакви тегла.
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Тъй като субективната прогноза е за увеличаване на възвръщаемостта на първия
актив и намаляване на четвъртия , както е дадено в
, ковариационния
член
σ14 е
с отрицателна
стойност, определена от историческата оценка на
ковариационната Σ. Следователно в модела на BL се използва стойностите ωi на
неопределеността на прогнозите Ω като пропорционална част от риска от виртуално
портфолио, съдържащо двата актива. Следвайки този резултат, това изследване прави опит
да се разшири формата на подобно виртуално портфолио, като се прилагат различни тегла на
активите в прогнозата.
3.Експерименти
Направен е експеримент, като се ползват данни за 18 месечната стойност на индексите
на световни фондови борси, Е18 и подразбиращата им се доходност П, за да се определи
стойността на бъдещата стойност на индексите за период от 6 месеца Е 6. В последствие тази
нова изчислена прогноза е сравнявана с реалната средна стойност на индексите за този 6
месечни период.
Средно претеглената възвращаемостта на пазарите включени в изследването е 1,64%
за целия период и съответно 1,37% за прогнозния осемнадесет месечен период и 2,504% за
периода на наблюдение и оценка на портфейла. Средно претегленото стандартно отклонение
е 3,568% при много силна асиметрия - 4,758%, подсказваща, че независимо от
положителната възвращаемост на пазарите през периода са преобладавали големите
отрицателни отклонения от възвращаемостта. През прогнозния период индекса е Global Dow
избран да апроксимира пазарния портфейл и той има възвращаемост от 0,863% при
стандартно отклонение 4,3607%.
Входни данни
Satchell.S и
Scowcroftпретеглена схема

Равно претеглена
схема

Рисково
претеглена
схема

DAX

-1

-0,5

-0,78

SSE

1

0,5

0,22

Прогноза

SSE нараства спрямо DAX с 0,0063

Най-голямо отрицателно отклонение между подразбиращата се равновесна очаквана
възвращаемост получена в контекста на CAPM има SSE -0,630, а DAX има най-голямото
положително отклонение + 1,322%, като те формират и двойката активи за релевантна
прогноза. За целите на експериментите в петия период прогнозата е, че SSE ще нарасне
спрямо DAX с 0,63%. Ако в действителност пазарните цени се придвижат към равновесните
SSE би трябвало да поскъпне а DAX да поевтинее, така че възвращаемостта им да се
доближи да равновесната в контекста на CAPM.Тъй като DAX се приема за „надценен“ в
известен смисъл, и заради по-голямото отношение между извънредната възвращаемост и
стандартното отклонение, рисково претеглената схема му присвоява тегло от – 0,78 като
знака показва посоката на очакваното изменение.
Очакваната възвращаемост определена в рамките на рисково претеглената схема
има най-малко средно претеглена отклонение както от историческата така и подразбиращата
се извънредна възвращаемост получена чрез CAPM.
Анализа на окончателните резултати от представянето на портфейлите показва равно
претеглената схема осигурява най-добро отношение възнаграждение към променливост.
Мярката на Шарп стандартна мярка за оценка за представянето на портфейлите като
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измерва допълнителния доход който получава инвеститора за единица допълнителен риск.
Оценка на резултатите

Доход
Риск
Стандартно отклонение
Мярка на Sharpe

Satchell.S и
Scowcroft-претеглена
схема

Равно претеглена
схема

Рисково
претеглена
схема

2,150%

2,010%

0,840%

0,000278

0,00022051

0,000055395

1,660%

1,480%

0,744%

1,28

1,35

1,116

Заключение
Предлага се нов начин за дефиниране на субективните експертни прогнози, които са
елемент в модела на BL при определяне постериорни доходности на активи, които участват в
инвестиционен портфейл. Модифицираният начин за правене на прогнози използва априорна
информация за изменението на доходностите на активите. Тази допълнителна информация
не се използва в модела на Марковиц. Като резултат от прилагане на модифицирания метод
на прогнозиране се постигат относително по-добри портфейли.
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Модели за разпределение на ресурсите в здравеопазването
Мария Рохова
Models for Resource Allocation in Health Care
Maria Rohova
Abstract
The resource allocation is related to the desire to ensure efficiency and equality in the provision of medical
care. The aim of this study is to present the guiding principles and to analyze the existing models in the distribution of
healthcare resources. Different models are used in the health systems of the countries. In general, three types of models
can be summarized: based on data for small territorial units; based on data on individual service use and demographic
data; and based on direct assessment of health needs. In these models, resources in the health systems are mainly
distributed between regions in a given country and then between activities. The guiding principle is to ensure equality
(in access to health services), assuming that it depends largely on the allocation of resources.
Keywords: resource allocation, health care, inequalities, effectiveness.

Въведение
Разпределението на ресурсите е процедура на разделение на ресурсите (или
фондовете) между конкуриращи се групи от населението, здравни програми, лечебни
заведения или региони, за да се постигнат предварително определени специфични цели [17].
Обикновено се отнася до финансовите средства, въпреки че може да се интерпретира и
относно останалите видове ресурси. При разпределението на фондовете за здравеопазването
най-общо става въпрос за три нива на решения: (1) разпределение на ресурсите между
здравната система и останалите социални дейности; (2) разпределение на ресурсите в самия
сектор здравеопазване и (3) разпределение на ресурсите между отделните пациенти. Самият
процес е „задвижван“ от желанието да се гарантира ефективност и равнопоставеност при
предоставянето на медицинска помощ.
Разпределението на ресурсите в здравната система може да бъде пазарно (например
по икономически значими цени в частния сектор), непазарно или административно
(бюджетна издръжка на заведенията в публичния сектор), както и квазипазарно (по
икономически незначими цени и такси). Във всички случаи изследването на разпределението
на ресурсите означава отговор на два въпроса [2]:
Ефективно ли е разпределението – да се постигне такова оптимално разпределение,
при което всяко преразпределение би донесло щети на някое звено или група пациенти, без
да подобри положението на друго звено или група - „разпределителна ефективност на
Парето“. Ефективността в този случай се постига, когато се изравни маргиналната полезност
за всички алтернативи в рамките на дадени бюджетни ограничения.
Справедливо ли е разпределението (гарантира ли равнопоставеност) – означава, че
трябва да се постигне по-равно разпределение на ресурсите между различни групи от
населението със сходни потребности, разграничени по някакъв признак (географски,
социално-икономически и т.н.). В случая става въпрос за постигане на равнопоставеност в
здравеопазването. Справедливостта може да се изследва в няколко аспекта: географски;
социално-икономически и организационен (между лечебни и здравни заведения и между
изпълнители на здравни услуги).
Според някои автори разпределението на ресурсите е сред най-спорните въпроси в
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здравеопазването [15]. Той стои в основата на проблема за здравните неравенствата и
задължително трябва да присъства, когато се обсъждат и приемат мерки за намаляване на
неравнопоставеността в здравеопазването. Предимно трудностите произтичат от факта, че
географското разпределение на „потребностите“ на населението се различава съобразно
възприетия принцип – за да се постигнат „равни възможности за достъп при еднакви
потребности“, то разпределението на ресурсите трябва да бъде съобразено главно със
заболеваемостта и болестността на населението; но ако водещият принцип е постигане на
„равни възможности на хората да бъдат здрави“, то фондовете трябва да се изразходват с
оглед намаляване на различията между най-облагодетелстваните и най-ощетените от
населението.
Целта на настоящото изследване е да се представят водещите принципи и да се
анализират съществуващите модели при разпределение на ресурсите в здравеопазването.
1. Основни принципи на разпределение на ресурсите
Най-общо разпределението на ресурсите, основано на съобразяването с риска, се
свързва със следните променливи [8]:
 размер на населението;
 характеристики на индивидите или населението, които могат да имат значително
влияние върху потребностите от здравни услуги;
 теглата на тези фактори, които показват важността им.
При разпределението на ресурсите се извеждат следните основни принципи [17]:
1) Разпределението на ресурсите се свързва с необходимостта от постигане на
ефективност и равнопоставеност при осигуряването на медицинска помощ.
2) Разпределението на ресурсите трябва да бъде съобразено с риска.
3) При съобразяването на риска е необходимо да се вземат предвид здравните
потребности на населението.
4) Определянето на потребностите трябва да се основава на налични
епидемиологични и научни данни.
Етичните принципи на разпределението на ресурсите са дефинирани от Световната
здравна организация и включват ефикасност (максимизиране на ползите за здравето на
населението), справедливост (минимизиране на различията в здравето) и полезност (найдобрите блага за най-голям брой хора) [18]. Приложението на тези често противоречащи си
изходни постановки изисква прагматична оценка и ангажиране на широк кръг
заинтересувани страни.
Наред с принципите, при вземане на решения за разпределение на ресурсите се
използват и специфични критерии. Изследване върху най-често прилаганите такива
идентифицира 58 критерия, като ги класифицира в 9 различни категории [10]. Тези категории
са следните: (1) здравни резултати и ползи; (2) видове ползи за здравето; (3) значимост на
заболяванията; (4) терапевтичен (медицински) контекст; (5) икономически контекст; (6)
качество; (7) сложност на приложението; (8) приоритети, справедливост и етика; (9) общ
контекст. Според същото изследване десетте най-често използвани критерии са:
равнопоставеност и справедливост; ефикасност; интереси на заинтересуваните страни
(стейкхолдерите); ефективност на разходите; медицински доказателства; сигурност; мисия и
цели на здравната система; организационни изисквания и капацитет; резултати за
пациентите; здравни потребности. Сред тези 10 критерия три са класифицирани в първата
група - „Здравни резултати и ползи“, което показва важността й при вземането на решения.
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Критерият „равнопоставеност и справедливост“ е най-често цитираният от всички, което
показва неговата значимост и безспорно доказва връзката между намаляването на
неравнопоставеността и разпределението на ресурсите.
Равнопоставеността при разпределението се определя от редица фактори, които
отразяват различията в индивидуалните потребности и характеристиките на средата, в която
хората живеят. В идеалния случай ресурсите трябва да гарантират еднаква първична
медицинска помощ за всички, без да се допускат различия поради местоживеене или
социално-икономически статус, както и да осигурят равен достъп на повечето хора до
специализирани здравни услуги, когато се нуждаят от това [12, 5]. Но ограниченията в
ресурсите и съществуващата неравнопоставеност в здравеопазването налагат
необходимостта те да се разпределят възможно най-оптимално. Rice и Smith аргументират
тезата, че при този процес много важно значение имат регионите и самото разпределение
трябва основно да става между тях [14]. Причините за това твърдение са няколко. Първо,
повечето здравни системи са организирани на регионален принцип, поради което проблемът
за териториалната (или географска) равнопоставеност става изключително важен при
разпределението на ресурсите в здравеопазването. Второ, много често лечебните заведения
(особено високоспециализираните) са концентрирани в определени населени места,
обикновено големи градове - университетски центрове, поради което географският аспект
придобива водещо значение при определяне на достъпа до здравни услуги. И трето, има
достатъчно доказателства, че географски неравенства във формата на „регионални ефекти“
съществуват независимо от социалната класа и подоходните неравенства.
Друг важен критерий при разпределение на ресурсите са здравните потребности на
индивидите и населението като цяло. Здравните потребности се интерпретират по различен
начин от различните научни дисциплини поради комплексното естество на изследвания
феномен. Отделните интерпретации на потребностите са полезни в определен контекст, но
еднозначно определение не може да отрази тяхната многоаспектност [1]. Още в началото на
70-те години на миналия век Bradshaw прави опит да систематизира отделните аспекти на
потребностите, свързани със здравето [6]:
 нормативна потребност - опитът за обективизиране на здравния дефицит чрез
експертна оценка (най-често лекарска) от гледна точка на определени стандарти;
 почувствана потребност – тук нуждата се приравнява с желание и в случая
оценката се прави от самите индивиди или това, което хората искат за своето
здраве и от здравните услуги;
 изразена потребност – когато желанието прераства в действие, т.е. в търсене на
здравни услуги. Първоначалното търсене е индуцирано от желанието за здраве.
Допълнителното търсене се повлиява от оценката на друг (най-често лекар), който
препоръчва необходимите здравни услуги;
 сравнителна потребност – когато характеристиките на хората, получаващи
определени услуги, са установени, се предполага, че индивиди със същите или
сходни характеристики също се нуждаят от подобни услуги.
Във формулите за разпределение на ресурсите в здравеопазването често се включват
индикатори за смъртността и заболеваемостта или социално-икономически характеристики,
въз основа на които се прави оценка на потребностите. В подобни ситуации здравните
потребности се определят на базата на степента, в която тези индикатори и характеристики
са свързани с използването на здравни услуги в миналото. Подходът съответства на
определените от Bradshaw сравнителни потребности. Наред с това се препоръчва и вземането
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предвид на следните два фактора [13]:
 състоянието на индивида преди използването на здравни услуги или преди
лечението – счита се, че хората с по-сериозни заболявания имат по-големи
потребности;
 възможността за подобряване на състоянието в следствие от здравните услуги.
2. Модели за разпределение на ресурсите между региони и дейности в
здравеопазването
В здравните системи на отделни държави се използват различни модели за
разпределение на ресурсите. От практиката на страните най-общо могат да се оформят три
вида модели: основани на данни за малки териториални единици (напр. в Англия и
Шотландия); основани на данни за индивидуалната използваемост на услугите и
демографски данни (напр. в Швеция); и основани на директна оценка на здравните
потребности (напр. в Уелс).
Най-известният и най-отдавна съществуващ модел - този в Англия, известен като
Resource Allocation Working Party (RAWP), - е създаден в началото на 70-те години на
миналия век с цел разпределение на ресурсите в здравната система съобразно здравните
потребности на населението и идентифициране на неравенствата при разпределението [7]. В
първоначалния си вид моделът препоръчва разпределението на фондовете да става въз
основа на броя на населението, „претеглен“ съобразно различията в потребностите от
медицинска помощ и неизбежните географски разлики в разходите за предоставяне на
услугите.
В началото на въвеждането на модела усилията са насочени предимно към
създаването на формула, с която да се измерват здравните потребности. Нейната концепция
най-общо се състои от два основни елемента – „потребности, свързани с възрастта“ и
„допълнителни потребности“. Последните засягат онези нужди на населението, които не са
свързани с демографските му характеристики, т.е. онези, които отразяват социалноикономическия статус и неговото влияние върху здравословното състояние. Това е израз на
една от основните цели на RAWP при разпределение на ресурсите в здравната система, а
именно гарантирането на равнопоставеност, като следва да се отбележи, че основата за
разпределението са регионите в страната и от тази гледна точка трябва да се постигне
равнопоставеност между населението, живеещо в различни региони. Обръща се особено
внимание на по-изостаналите в икономическо отношение територии и населени места с
предположението, че по-бедното население, живеещо в тях, има по-лош здравен статус. Но
въпреки че връзката между бедността и здравето е добре известна и отдавна доказана, се
оказва много трудно тази зависимост да се квантифицира от гледна точка на нужните
ресурси. Различните подходи, използвани за измерване на т.нар. „допълнителни
потребности“ от въвеждането на RAWP през 1976 г., са показателни за това затруднение. В
първоначалните си варианти формулата е съставена въз основата на модел със следните
компоненти [7]:
 здравни потребности на специфични групи от населението;
 относителни разходи за различни здравни услуги;
 относителни разходи на различни региони (териториални единици);
 разходи, които не са свързани директно с предоставянето на здравни услуги (като
разходи за обучение и специализация на медицинския персонал);
 поток от пациенти между различните региони (териториални единици), т.е.
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използването на здравни услуги в един регион от пациенти, живеещи в други
региони.
В първоначалния си вариант (с различни модификации и подобрения) формулата на
RAWP е използвана до началото на 90-те години на миналия век и се интерпретира като
„опит за осигуряване на равни възможности за достъп до здравни услуги на хора, които
еднакво се нуждаят от тях“ [3]. В процеса на прилагането й също се стига до извода, че
здравните потребности не могат да бъдат директно измервани, поради което се смята, че найподходящият показател в това отношение (или най-уместното приближение до тях) е
заболеваемостта на населението. Наред с нея, се използват и стандартизирани коефициенти
за смъртност, изчислени отделно за мъжете и жените.
В резултат от редица проведени анализи на прилагането на формулата през 1993 г. е
възложено на екип водещи здравни икономисти от Университета в Йорк да направят
цялостен преглед на действащия модел за разпределение на ресурсите в Англия.
Разработеното ново предложение, известно като „модела Йорк“, използва данни от т.нар.
„малки териториални единици“ (с население до 10 000 души), за да идентифицира
детерминантите, определящи използването на болнични услуги, както и двустепенна
регресия за изчистване на влиянието на т.нар. индуцирано търсене. Целта на емпиричните
изследвания е да се обяснят вариациите в равнището на хоспитализациите сред възможно
най-малките териториални единици, за които се събира информация, като данните се
групират съобразно социално-икономическите условия и предлагането на здравни услуги
[14].
От 2003 г. ресурсите между първичната помощ в Англия (Primary Care Trusts) се
разпределят по метод, който следва препоръките на доклада „Разпределение на ресурсите
между регионите в Англия (AREA)“, публикуван през 2002 г. [16]. Както и в предишния
“модел на Йорк“, този метод възприема аналитичните принципи на статистическото
моделиране на връзката между използваемостта, социално-икономическите променливи,
измерителите на здравословното състояние и факторите на предлагането на здравни услуги
(от гледна точка на тяхното влияние върху използваемостта). Анализите на AREA показват,
че въпреки включването на различни показатели за измерване на здравните потребности във
формулите за разпределение на ресурсите, някои социално-икономически групи от
населението използват по-малко от необходимите здравни услуги (които се предполага, че
биха използвали съобразно потребностите си). Поради това в модела се включва и
променливата „неудовлетворени потребности“, която се разглежда и като критерий за
равнопоставеност в здравеопазването. Най-новият елемент е свързан с допълнителното
заплащане на общопрактикуващите лекари, които работят в по-бедни и икономически
изостанали райони.
В Шотландия до средата на 70-те години на миналия век разпределението на
ресурсите се осъществява на исторически принцип. През 1977 г. е въведен моделът SHARE
(Scottish Health Authorities Revenue Equalisation) поради факта, че дотогавашният процес не
отразява адекватно здравните потребности на населението [17]. Основната идея е да се
гарантира разпределение съобразно здравните потребности в различните региони, като
основният акцент отново пада не толкова върху различни групи от население, колкото върху
териториалните единици. Най-важният елемент при този подход е размерът на населението,
въз основата на който се определят необходимите ресурси за съответния регион. Броят на
населението се коригира със следните три елемента:
 пол и възраст на населението;
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стандартизирани коефициенти за смътността сред възрастовите групи до 65
години;
 измерител на разпръснатостта (изчислява се като средната дистанция от домовете
на пациентите до практиката на техния общопрактикуващ лекар), като регионите,
в които този показател е над средния за страната, получават допълнително
средства.
Формулата на SHARE не включва изрично променливи, свързани със социалноикономическия статус на населението поради съмнението, че той е сравнително еднороден в
отделните региони. През 1997 г. е направена ревизия на съществуващия модел за
разпределение на ресурсите и са определени 4 водещи принципа при разработването на
новата формула [11]:
 равнопоставеност – гарантиране на справедливост при разпределението на
ресурсите;
 прозрачност – методиката на разпределение да е ясна дори за неспециалисти;
 обективност на формулата, основана на доказателства;
 използване на надеждни данни.
В основата на формулата остава размерът на населението, „претеглен“ с възрастта,
пола, показатели, свързани със здравословното състояние, и отдалечеността на региона. Или
в най-общия си вид логиката на модела може да бъде представена по следния начин:
(1)

Wpopi = Popi  Ai  Bi  Ci,

където Popi е делът на населението в регион i; Ai е индекс на разходите, необходими
за посрещане на нуждите на населението в региона поради възрастово-половата структура;
Bi е индекс на разходите, свързани със заболеваемостта, болестността, инвалидността и др.; и
Ci е индекс, който отразява допълнителните разходи (които се възприемат като неизбежни)
поради отдалечеността на региона.
В Швеция модел за разпределение на ресурсите, основан на данни за индивидуалната
използваемост на услугите и демографски данни, е въведен в началото на 90-те години на 20ти век. Разработването на т.нар. „Стокхолмска формула“ е подпомогнато от обширната база
данни, налична в страната, обобщаваща информация от преброяванията на населението и
други социално-икономически изследвания, в която са включени всички жители с уникален
персонален идентификационен номер. Въвеждането на нова система за заплащане на
здравните услуги през 1994 г. позволява да се определят и разходите за използваните на
услуги на всеки човек от населението. В резултат на наличните бази данни (със записи за
всеки жител) информацията за използваните здравни услуги от всеки отделен индивид е
съчетана с редица други показатели като пол, възраст, социално-икономически статус,
образование, условия на живот и страна на раждане [8]. С помощта на множествена регресия
са определени онези демографски и социално-икономически променливи, които имат найголяма връзка с използваемостта. На базата на това е разработена формула, включваща
следните променливи: възраст, заетост, социален статус, жилище (съобразно собствеността и
размера). Полът като променлива не присъства изрично в модела [14].
До началото на 21 век ресурсите в здравната система на Уелс се разпределят по модел,
сходен с този в Англия, в който основните показатели са размерът на населението и
преждевременната смъртност (при стандартизиран коефициент на смъртността под 75
години). През 2000 г. на екип от независими експерти е възложена задачата да разработят
модел за разпределение на ресурсите, основаващ се на следните основни моменти [9]:
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акцент върху заболеваемостта, а не върху смъртността;
преобладаващ дял на здравните услуги, предоставяни при незастрашаващи живота
състояния на пациентите;
 неравномерно разпределение на здравните потребности и смъртността по
географски региони;
 малки стойности на преждевременната смъртност.
Екипът специалисти разработва т.нар. „директно основана на здравните потребности
формула“, базирайки се на постановката, че всеки регион трябва да получи толкова ресурси,
колкото са необходими да бъдат удовлетворени здравните потребности на населението,
живеещо в него (Ресурси за региона = Здравни потребностиРазходи, необходими за
удовлетворяването им). В основата на определяне на здравните потребности стои
заболеваемостта, която заменя смъртността в предходно използвания модел. Новата формула
позволява и лесно да бъде допълвана с други показатели. Авторите предлагат да бъде
включена и информация за: допълнителни разходи за обслужване на населението в селските
райони; детско здраве; хора, настанени в социални домове и социални услуги, базирани в
общността [9]. В резултат от прилагането на новата формула се увеличават ресурсите,
разпределяни към по-изостаналите и бедни райони на Уелс.
3. Променливи при разпределение на ресурсите
Основният подход, използван за разпределение на ресурсите в практиката на
различните страни, е свързан с идентифициране на променливи, касаещи здравните
потребности, и на тяхна база разработването на тегла за определяне на ресурсите,
необходими на всеки регион [14]. Това изисква много по-комплексно разбиране и
интерпретиране на потребностите, което да съчетава основни показатели като пол, възраст и
самооценка на здравния статус и показатели за заболеваемостта, изразени чрез актуална
информация за използването на здравни услуги и коригирани от гледна точка на
предлагането на такива услуги (наличност и достъп), както и показатели за смъртността.
Наред с променливи, непосредствено измерващи здравните потребности, е необходимо да се
вземат предвид и други, по-скоро индиректни измерители като социално-икономически
статус [4]. Обичайно те се свързват с различни показатели за икономическото развитие
(бедността, отдалечеността и др.) на региона.
Въпреки многобройните променливи, които се използват в различните модели за
разпределение на ресурсите, най-често срещаните (особено в здравните системи на страните
от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) могат да се обобщят по
следния начин [8]:
1) Демографски променливи
 възраст и пол – почти всеки модел включва възрастта като променлива,
определяща здравните потребности, докато полът не винаги присъства, тъй като
често половата структура в отделните региони е сходна. В много страни има
индивидуални данни за връзката между възрастта, пола и използването на здравни
услуги, поради което тези променливи присъстват в матричните модели;
 етнос – използват се променливи като раса, гражданство и държава на раждане
(напр. в Нова Зеландия и Швеция);
 здравно-демографски променливи – заболеваемост, болестност, смъртност,
инвалидност и др.
2) Социално-икономически променливи – много често се включват заетостта (напр.
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в Англия и Швеция) и социалният статус (напр. в Швеция), които се считат за тясно
свързани с използването на здравни услуги. Променливи като образование, професия,
доходи, благосъстояние и потребление участват по-рядко в моделите, тъй като информация
за тях не винаги е налична за по-кратки времеви интервали. Тъй като образованието,
професията и доходите се разглеждат като тясно свързани помежду си и зависещи едни от
други, опитът в много държави (като напр. в Швеция) показва, че е достатъчно да се включи
една от тях.
3) Географски променливи – те имат тясна връзка с предходните – могат да дадат
представа за вариациите в някои агрегирани променливи (като напр. смъртността) или да
модифицират ефекта на демографските и социално-икономическите фактори. Наред с това, в
отделните региони предлагането на здравни услуги е различно, а много често и разходите за
тях варират (напр. в Англия).
Заключение
В резултат от разгледаните различни модели и принципи за разпределение на
ресурсите, прилагани в отделни държави и/или изведени в резултат на научни изследвания,
се налага изводът, че няма единно схващане относно параметрите (променливи, показатели),
които да бъдат заложени при конструирането на подобен модел. В отделните страни се
отчитат такива показатели, за които има достатъчно и регулярно събирани налични данни.
Въпреки различията могат да се изведат следните изводи:
1) В познатите модели ресурсите в здравните системи се разпределят основно между
географските региони в дадена държава (а не между групи от населението) и след това
между дейностите. Това е най-прагматичният подход и макар че има доста спорни моменти,
той позволява до голяма степен да се използват обективни критерии при разпределението.
2) Водещ принцип е осигуряване на равнопоставеност (в достъпа до здравни
услуги), като се изхожда от постановката, че тя зависи до голяма степен от разпределението
на ресурсите. На тази основа можем да обобщим, че всъщност става въпрос за гарантиране
на равнопоставеност между населението, живеещо в различни региони в дадена страна,
приемайки социално-икономическия му статус като относително хомогенен и зависещ от
развитието на региона.
3) При определянето на отношенията в моделите основните усилия са насочени към
използването на такива променливи, чрез които може да се определят здравните потребности
на населението. Оразмеряването на потребностите е труден процес, но е важен момент при
разпределение на ресурсите между регионите, тъй като от това до голяма степен зависи дали
ще се осигурят „еднакви услуги (или еднакъв достъп) за хора с еднакви потребности“ (или
т.нар. хоризонтална равнопоставеност).

1.
2.
3.
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Фокус области при разработване на стратегии за развитие на
образователните институции в системата на средното образование
Велислава Николаева
Focus Areas in the Elaboration of Strategies for Educational
Institutions Development in the Secondary Education System
Velislava Nikolaeva
Abstract
The offered material is dedicated to a significant for the Secondary system development issue, that is:
Elaboration of a strategy for the development of institutions from the secondary education system, and more
specifically: schools and kindergartens. The research interest is also provoked by the Law on Pre-School and School
Education (LPSE), in force since 2016, where the obligation to elaborate development strategies is imposed on the
management of the system of secondary education organizations. As a result from the research work done, basic focus
areas were systemized, on which the management of the educational institutions in the system of secondary education
should accentuate when elaborating and implementing development strategy in the sense of the Law on Pre-school and
School Education..
Keywords: Strategy, strategic plan, strategic management, strategic planning process, strategic analysis.

Въведение
В предложения материал се коментира значим за развитието на системата на средното
образование проблем, а именно: разработването на стратегии за развитие на институции от
системата на средното образование и по-конкретно: училища и детски градини.
Изследователският интерес е допълнително провокиран и от влезлия в сила през 2016 г.
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в който на апарата на
управление на организациите от системата на средното образование е вменен ангажимента
да разработва стратегии за развитие.
В разработката последователно се представят теоретични и практико-приложни факти
за стратегическото управление и планиране. На тази основа се формулират и систематизират
мерки, които могат да се използват от ръководствата на образователните институции в хода
на разработване и изпълнение на стратегията за развитие.
1. По въпроса за стратегическото управление и стратегическия планов процес
Стратегическото управление е част от общото управление, средство, чрез което се
следва мисията и постигат целите на организацията. Чрез него се осигурява адаптивност към
средата, а ефективното му прилагане е гарант за перспективното развитие на всяка
организация. Това позволява и определянето на предмета на стратегическото управление, а
именно: дългосрочното развитие на организацията, подпомагане адаптивността към
промените в средата, организиране и подпомагане внедряването на стратегиите. То включва
определянето и разработването на цели със стратегическо значение, които са съобразени с
влиянието на външната среда и вътрешния потенциал за тяхната реализация. Като процес, то
засяга всички системи и нива в организацията.
Стратегическото управление се възприема като концепция и философия за управление
на образователната институция, инструментариума на който може да се прилага за
постигането на дългосрочното и устойчивото и развитие. То неизменно се свързва със
стратегията, която следва да гарантира това развитие и предполага разработка и реализация
на действия, които осигуряват дългосрочни предимства, и които водят до формиране и
развитие на ключови компетенции.
Проследяването на научната дискусия относно характера и съдържанието на
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стратегическото управление, позволява да се откроят следните аспекти на тълкуване на
неговата природа:
 стратегическото управление е процес, който е съставен от подпроцеси;
 стратегическото управление може да се интерпретира като своеобразен вид
изкуство, като философия и идеология на хората, които го прилагат;
 стратегическото управление може да се представи като стил и метод на работа
в организацията;
 стратегическото управление е инструмент, чрез който може да се обезпечи
дългосрочното развитие на организацията.
Стратегическото управление може да се представи като съвкупност от следните
взаимносвързани управленски процеси: анализ на средата, определяне на мисията и целите,
избор на стратегия, изпълнение на стратегията, оценка и контрол на изпълнението.
Управлението на тези процеси е опосредствано от приложното използване на различни
методи и подходи. Като динамичен и интегриран процес то е представено на фигура 1.
Анализ на средата
(външна и вътрешна)

Визия, мисия
Целеви блок

Определяне на ключовите
влияещи
фактори от:
 микросредата;
 отрасъла/ сектора;
 макросредата, в т.ч., международната;
 вътрешната среда.
Приложими са SWOT анализ и други
анализи за диагностика и оценка на
средата.

Цели

Стратегически
алтернативи и
избор

Реализация

Мониторинг

Фигура 1. Динамичен модел на стратегическо управление1
Този модел подлежи на интерпретация и от гл. т. на следната последователност:
основни стратегически въпроси – съдържание на стратегическото управление – акценти в
стратегическото управление. В този смисъл моделът на стратегическо управление придобива
следния вид: (фиг. 2.)
Предложените съждения за същността на стратегическото управление са основа за
формиране на следното авторово разбиране за неговата природа:
1. То е особена система от действия, необходими и приложими за изпълнение на
поставените цели, при отчитане влиянието на средата, и предполага симбиоза между
интуиция, опит и изкуство, присъщи на висшите ръководители, чрез които се създава
организация за реализирането на целите.
2. Включва вземане на решения относно формулирането, избирането,
1

Адаптирано по Аналоуи, Ф., А. Карами. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий, Юнити,
Москва, 2005, с. 81; Панова, М., Т. Панов. Стратегическо управление. УИ „Св. Климент Охридски”, София,
2010, с. 39; Зафирова, Цв. Стратегическо управление. Наука и икономика, Варна, 2007, с.49-50.
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осъществяването, контролирането и оценяването на стратегията.
3. То е сложен и динамичен процес, съставен от взаимносвързани подпроцеси, в които
в зависимост от квалификацията и уменията, които имат, служителите на бизнес
организацията са активни участници.
4. То е надежден инструмент за постигане на дългосрочно развитие и е специфичен
„колективен спорт”, в който участват всички служители.
5. То може да се представи като стратегическо ръководство, стратегическо планиране
и стратегически контрол.
Основни стратегически
въпроси:

Съдържание на
стратегическото управление:

Акценти в стратегическото
управление:

Къде понастоящем се намира
организацията?

Формулиране на стратегиите

Стратегически ориентири

Ако организацията не
предприеме никакви мерки,
къде ще бъде след една, две
пет ... години.?
Удовлетворява ли я този
резултат?

Стратегически избор

Стратегически алтернативи

Реализиране на стратегията

Стратегически действия

Контрол и мониторинг

Стратегически прогрес

Ако отговорите не я
удовлетворяват, какви
конкретни мерки трябва да
предприеме?
Сканиране на средата

Стратегически промени

Фигура 2. Основни акценти в стратегическото управление
Стратегическото управление предполага детайлизирано описание на дългосрочните
цели и на начините за тяхното постигане, а в стратегическия план се описва процеса на
управление на дългосрочните цели и тяхното реализиране.
Стратегическото планиране има аналитичен характер. То се основава на приложното
знание за бизнес средата.
Етапите в стратегическото планиране са2:
 идентифициране на областта, в която се осъществява дейността на
организацията – определяне на мисията на организацията;
 анализ на влияещите фактори, който включва стратегически анализ на
въздействието на средата и прогнозиране на реалните възможности на
организацията;
 идентифициране и оразмеряване на целите;
 разработване на стратегически алтернативи;
 избор на стратегия;
 внедряване и адаптация на стратегията;
 контрол.
2

Адаптирано по: Петров, И. Стратегическо планиране във фирмите. ИКО, София, 1990; Бодурова, П.
Стратегиите в управлението на фирмите. Изд. ВСУ, Варна, 2007.

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

265

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
Основните принципи, които следва да бъдат спазени при осъществяване на
стратегическото планиране, са:
 фокус върху изискванията и потребностите на заинтересованите страни, от
които зависи организацията;
 осигуреност и достоверност на информацията;
 използване на количествени и качествени показатели за измерване на
икономически и други ефекти;
 активно използване на различни инструменти за анализ;
 осигуряване на приемственост между настоящите и бъдещите дейности,
процеси, политики, стратегии.
Осъществяването на стратегическо управление и свързаното с него стратегическо
планиране в образователната институция е предизвикателство пред ръководството и, тъй
като изисква регулярно актуализиране на утвърдените политики в контекста на тенденциите
и промените в средата и в съответствие с утвърдените правила за качество на цялостния
управленски процес.
2. По въпроса за съдържателния обхват на стратегията
Стратегията по правило обхваща продължителен период от време. В този смисъл
стратегията не може да бъде фиксиран план, нито да се променя по волята на ръководството
на предварителни определени периоди от време. Тя съчетава в себе си реализацията на
предварително планирани действия и решения, в които се преплитат непланирани събития,
чието влияние не може да се пренебрегне.
Вследствие на идентифицирането и анализирането на различните съдържателни и
приложни аспекти на стратегията могат да се откроят следните нейни специфични белези:
 стратегията изисква използването на различни средства за анализ, резултатите
от които се използват за аргументиране на избора;
 стратегията създава и използва причинно-следствени връзки;
 стратегията е част от общата политика на ръководството и засяга цялата
организация;
 стратегията е средство, инструмент и философия за управление и развитие на
организацията;
 разработването на стратегията е едновременно конкретен и абстрактен процес,
а реализацията и предполага изготвянето на план за действие;
 стратегията е логическа система за идентифициране на задачите, мерките и
политиката на организацията, която предопределя, обединява и координира
структурата на решенията и оразмерява реакцията на организацията към
промените в средата;
 тя е генератор на различни ефекти за организацията и нейните партньори.
Всичко, посочено досега, дава основание да се обобщи следното относно значимостта
на стратегията:
 стратегията се отнася до: мисията и визията, глобалните и
системообразуващите цели, процеса на формиране и реализиране на целите,
идентифициране на основните фактори, от които зависи функционирането на
организацията, способността и за адаптиране към промени;
 заради инвариантните изходи при планирането на конкретни действия се
налага да се използва силно обобщена, непълна и вероятностна информация за
различните алтернативи, която в етапите на планиране и особено по време на
реализацията на стратегията придобива необходимата конкретика;
 само в процеса на реализация на стратегията може да се появи информация,
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която да постави под съмнение обосноваността на първоначалния
стратегически избор;
 успешното използване на стратегията изисква ефективна обратна връзка.
Разработването на стратегията предполага генерирането на отговори на следните
основни въпроси:
1. Кои са приоритетните области, в които организацията вижда своето развитие?
2. Кои са начините за постигане на поставените цели?
3. Как участват различните служители в организацията в процеса на планиране и
реализиране на стратегията?
4. Как се постига желаното стратегическо поведение на различните равнища в
организацията?
5. Има ли приемственост между дейностите?
При разработването и реализирането на стратегията може да се следва следната
логическата последователност:
 установяване на стратегическата идентичност – мисия, цели, ресурси,
компетенции;
 оценка на средата – вътрешна и външна;
 формулиране на стратегията – прогнозиране, идентифициране на текущи и
необходими компетенции, анализ на алтернативите;
 реализация – създаване на необходимата организация за оценка, доразвиване,
огласяване, изпълнение, контрол, коригиране;
 преформулиране – преоценка, преработка, адаптиране.
Процесът на формулиране на стратегията е сложен, цикличен и комплексен.
Основание за това твърдение са:
 използването на комплекс от аналитични и управленски инструменти, които в
своята цялост водят до избор на стратегия;
 интегрирането на различни организационни комплекси в органична система,
отговорна за реализирането на набелязаните цели;
 стратегията въплъщава в себе си полезност и риск, като нерядко връзката
между тях е правопропорционална;
 стратегията съчетава в себе си субективизъм и обективизъм, тъй като зависи от
умението, интуицията и опита на ангажираните с нейното реализиране, както и
от влиянието на средата.
При разработването и реализирането на стратегията може да се следва следната
логическата последователност:
 установяване на стратегическата идентичност – мисия, цели, ресурси,
компетенции;
 оценка на средата – вътрешна и външна;
 формулиране на стратегията – прогнозиране, идентифициране на текущи и
необходими компетенции, анализ на алтернативите;
 реализация – създаване на необходимата организация за оценка, доразвиване,
огласяване, изпълнение, контрол, коригиране;
 преформулиране – преоценка, преработка, адаптиране.
По отношение на стратегията и предвид поставените цели, в настоящата разработка са
възприети и следните основополагащи постановки:
 Стратегията се описва в документ, който дава насоките за развитие на
организацията, в т.ч., на образователната институция.
 Като всеки стратегически документ, той има едновременно и статичен, и
динамичен характер:
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o Статичният му характер се изразява в това, че това все пак е един писан
текст, който е актуален към определен времеви момент.
o Динамичният му характер се изразява във възможността предвидените
стратегически действия, описани в текстовете му, да се адаптират
съобразно настъпилите промени в средата, в която се намира
организацията, в т.ч., образователната институция.
3. По въпроса за стратегията на образователната институция
Стратегията на образователната институция се разработва в съответствие със Закона
за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)3.
Тя се разработва от екип със следните участници:
 Директор4;
 Заместник директор(и)5;
 Психолог на образователната институция6;
 Главни учители7;
 За предпочитане е в екипа да бъде включен представител на ученическия
съвет8 и на Обществения съвет.
Стратегията се утвърждава от педагогическия съвет (чл. 263 (1), т.1 от ЗПУО) и се
одобрява от Обществения съвет (чл. 269 (1), т.1 от ЗПУО). На него ежегодно директорът се
отчита за нейното изпълнение.
Осъществяването на стратегията на образователната институция пряко кореспондира
с мерките, дейностите и действията по управление на качеството9.
Логическата рамка за разработване, осъществяване и контрол по изпълнение на
стратегията на образователната институция е посочена във фигура 3.
При разработването на стратегията е възможно да се използва следната структура:
 Описание на образователната институция, в т.ч., мисия и визия (увод).
 Диагностика и анализ на средата (в т.ч., идентифициране на ключови фактори
и стратегически алтернативи за развитие, както и тяхната оценка с оглед
подпомагане на стратегическия избор).
 Цели на образователната институция и критерии за тяхното изпълнение и
оценка.
 Финансово осигуряване на стратегията.
 План за изпълнение на стратегията.
3

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, чл. 258, чл. 263, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в
сила от 1.08.2016 г., посл. изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017.
4
Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл.19 и чл.20.
5
Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл.22.
6
Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл.11и Приложение 7, Раздел III: Организационни компетентности, точка 1.6.
7
Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл.6, точка 1.
8
Съобразно чл. 17 (2) от Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование, Приложение № 6: Рамкови изисквания за създаване и функциониране на
ученически съвети, за насърчаване формите на ученическо самоуправление на ученическите съвети са вменени
функции, които макар и косвено, предполагат участието им разработването на стратегията за развитие на
училището, тъй като те имат и правото да участват в изработването на правилника на училището.
9
Наредба №16 от 01.09.2016 г. от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите. Раздел III
Рамкови изисквания за управлението на качеството в институциите и Раздел IV Органи за управление на
качеството в институциите.
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Процес
на
формиране на
стратегия
Процес
на
утвърждаване

Процес
на
реализация
Процес
на
мониторинг

Разработване на стратегия и план
за нейното развитие

От екип, съобразно ЗПУО и
Наредби № 12, 13, 16

Приемане от Педагогичен съвет

ЗПУО, чл. 263

Одобряване от обществен съвет

ЗПУО, чл. 269

Изпълнение на стратегията

Съобразно
евентуалната
актуализация

Ежегоден отчет от директора
Двугодишен отчет за
изпълнение на стратегията

плана

и
му

ЗПУО, чл. 269
Наредба № 16, чл. 13, 21, 28

Фигура 3. Логическата рамка за разработване, осъществяване и контрол на
стратегията
Описание на образователната институция:
Предполага представяне на кратка информация за основанието за разработване на
Стратегията – стратегически и нормативни документи, организационна политика, други
причини довели до необходимостта за нейното разработване.
Добре би било да се посочат и потенциални резултати от нейното изпълнение.
Именно те ще кореспондират с визията на образователната институция и с целите, които
предстои да се формулират.
Обичайно в този раздел следва накратко да се представи историята на
образователната институция с акцент върху значимото от нейното развитие до момента,
което да се използва за отправна точка за идентифициране на областите за развитие или
проблемите, на които ще се търси решение в хода на изпълнение на стратегията. Важно е да
се поясни, че ретроспективната информация за образователна институция не е анализ, той
все още предстои.
Отправна точка за разработването на стратегията на образователната институция е
идентифицирането на нейните мисия и визия и подчиняването на после следващите текстове
в стратегията на тях.
В този раздел от Стратегията се дава информация за идентичността на
образователната институция, за ръководните принципи, ценности и приоритети.
Няма единна позиция относно последователността на представяне на
организационните мисия и визия. Има привърженици и на двете възможни подредби. На
Фигура 4 е показана тяхната взаимовръзка, която може да се използва за вземане на решение,
как да се структурира тяхното представяне.
Какви сме? (нашата организация)

мисия

Какви искаме да бъдем? (нашата организация)

мисия, визия, цел

Как да стигнем дотам? (до желания резултат)

стратегия,
тактика, действия,
дейности

Фигура 4. Логическа последователност мисия, визия, цели стратегия.
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В подкрепа на посоченото по-горе, може да се използва и следното: при изясняването
на съдържателния обхват на понятията „мисия“ и „визия“, може да се използва и една мисъл
на древния мислител Сенека: „Който не знае към кое пристанище плава, за него няма
попътен вятър.” Към това твърдение може да се зададе следния въпрос: „Който не знае къде
се намира, как да се ориентира и да намери пътя „за пристанището”, дори и да знае къде е
то?” Ако желаното пристанище е „визията”, а сегашната позиция и намерението за промяна
(движещата сила) е „мисията”, то може да се формулират следните характеристики на двете
понятия:
1. Мисията дава отговор на въпросите: какъв е бизнесът, какво е важно за
организацията в различните и дейности, кои са нейните приоритети, как иска да бъде
възприемана от средата, кои са „движещите я сили”. Тя е дългосрочна, в повечето случаи
дори перманентна.
2. Визията показва каква иска да бъде организацията в даден времеви хоризонт и е
продължение и конкретизиране на нейните приоритети и намерения, формулирани в
мисията.
3. Колкото по-широко и обстоятелствено е формулирана мисията, толкова по-трудно
може да се определи границата между нея и визията.
Диагностика и анализ на средата (в т.ч., идентифициране на ключови фактори и
стратегически алтернативи за развитие, както и тяхната оценка с оглед подпомагане на
стратегическия избор):
Подходящо на този етап от разработването на стратегията на образователната
институция е да се възприеме подхода да се анализира средата първо по видове (вътрешна и
външна), а после – по фактори. Добре би било диагностиката и анализа на външната среда да
се структурира на диагностика и анализ на средата с пряко въздействие (микрообкръжаваща
среда), респективно: на средата с косвено въздействие (макрообкръжаваща среда).
Използването на този подход:
 Ще подпомогне изготвянето на подробен списък на влияещи фактори, което
след това ще е от полза при анализа.
 Ще даде перспектива за това какви са възможностите за непосредствено
влияние върху факторите по видове среда.
 Ще улесни идентифицирането на стратегическите рискове и възможности и
определянето на стратегическите фокус-области в дейността на
образователната институция, към които приоритетно трябва да се насочат
усилията.
Препоръчително е да се използва подхода за систематизиране на факторите на
вътрешната среда като силни страни или слаби страни, а на външната среда – като
възможности и заплахи. Добре би било още при тяхното идентифициране да се разделят по
това как влияят (какви са), какво представляват за образователната институция.
При анализа на вътрешната среда може да се акцентира върху следните данни за
образователната институция:
 брой и видове паралелки (групи), устойчивост на приема, тенденции в приема
и в обучението, отпаднали от обучение, движение на обучаемите в и извън
образователната институция и др.;
 персонал – видове, структура, квалификация, текучество, други особености;
 организация на учебния процес, класни и извънкласни дейности, работа по

270

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 1/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
проекти, обучение съобразно „учене през целия живот“ и др.
 материална база – учебни, в т.ч., специализирани кабинети, физкултурен салон
и др.
 структура на управление – ръководство, отдели, методически обединения и др.
 социален климат, организационна култура, условия за труд, възможности за
кариерно развитие, възможности на служителите за обучение през целия живот
и др.
 финансова осигуреност.
Акумулираната информация може да се систематизира по така очертаните области в
следните големи групи:
 Ученици и учебен процес
 Педагогически и непедагогически персонал (кадри)
 Организация и управление
 Материална и учебно-техническа база
 Финансово обезпечаване на дейността
При изследването на външната среда, внимание трябва да се обърне на:
 партньорите и всички заинтересовани страни – те са важни за съществуването
и успеха на инициативите на образователната институция;
 конкурентните образователни институции;
 потребителите на образователните продукти на образователната институция;
 доставчиците, които подпомагат осъществяваните от образователната
институция дейности;
 икономическите, политико-правните, социо-културните и технологичните
фактори (макро- факторите).
Допустимо е да се разработят няколко алтернативни сценария за развитие на
образователната институция (стратегически алтернативи), които да се оценят, да се избере
онзи, който е получил най-висока оценка и именно той да се целеположи.
Цели на образователната институция и критерии за тяхното изпълнение и
оценка:
Целите се формулират по важност и при спазване на изискванията за формулиране на
цели:
 S – конкретност (specific)
 M – измеримост (measurable)
 A – достижимост (achievable)
 R – реалистичност (realistic), включително непротиворечивост една на друга и
на мисията на организацията
 T – времево ограничение (time bound)
Целите най-често се систематизират по следните критерии:
 стратегически, тактически и оперативни;
 качествени и количествени;
 дългосрочни, средносрочни и краткосрочни;
 по функции на управление.
Целите се декомпозират: главните и дългосрочни цели се декомпозират на подцели,
процесът продължава до достигането на проверими задачи и дейности.
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Желателно е когато се определят критериите за измерване на резултатите от
изпълнените цели, да се отчетат изискванията на Наредба №16 от 08.12.2016 г. за
управлението на качеството в институциите.
Финансово осигуряване на стратегията
Финансовото обезпечаване на дейностите във връзка с изпълнението на Стратегията
трябва да е съобразено с Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование: ЗПУО, чл. 22, ал. 2, т. 17.
План за изпълнение на стратегията
Планът за изпълнение на Стратегията обхваща четиригодишния период за нейното
осъществяване и следва да се разработи в съответствие с Наредба №16 от 08.12.2016 г. за
управлението на качеството в институциите, Раздел III.
За да се подпомогне работата в процеса на разработване на Плана към Стратегията,
под внимание трябва да се вземат и текстовете от Наредба №16 от 08.12.2016 г. за
управлението на качеството в институциите, чл. 10.
За разработване на плана може да се използва следната таблица:
Таблица 1. План за изпълнение на стратегия.
Цел
1. …
2. …
…..

Дейност
1.1. ...
1.2. ...
…….
2.1. …
2.2. …
…….
…….
…….
…….

Срок

Отговорник10

Ресурси11

Резултати12

Забележка13

Добре би било плана да се разработи така, че да позволява проследимост на
изпълнението не само по логиката на декомпозираните цели, но и по време – с оглед
спазване на нормативните изисквания за отчетност на изпълнението, а именно: ежегодно, а
по отношение на оценката на качеството – на всеки две години.
Заключение
Като резултат от проведените проучвания и анализи са систематизирани основни
фокус области, върху които ръководството на образователните институции в системата на
средното образование следва да акцентира при разработването и изпълнението на
стратегиите за развитие по смисъла на ЗПУО. Като по-значими могат да се посочат:
 провеждането на ретроспективен и перспективен анализ на средата,
10

Желателно е да се посочва едно отговорно лице. Това не означава, че то не може да има екип, с който да
работи по тази дейност/ задача/ цел.
11
Необходимо е поясняване какви ресурси като вид, колко ресурси от всеки вид ще са необходими и преди
всичко – колко ще струват. Източникът за тяхното финансиране може да се посочи в графа „Забележка“.
12
При спазване на условията за „конкретност“ и „измеримост“ на целите, следва да се посочи как ще се измери
резултата от изпълнението на дейността/ задачата/ целта, т.е., кои са индикаторите за оценка.
13
Могат да се посочат ограничителни условия за изпълнението на дейността/ задачата/ целта, особености,
свързани с ресурсното обезпечаване, с финансирането, условия за промяна, препланиране и пр., всичко, което е
важно да бъде пояснено, но не може да се направи в останалите колони.
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посредством които да се откроят основните стратегически предимства и
рискове на образователната институция;
 разработването на поне две стратегически алтернативи и тяхната оценка;
 разработване на детайлен план за изпълнение на избраната стратегия и
периодичен контрол върху неговото изпълнение извън регламентираните в
нормативните документи срокове;
 при доказана необходимост, предприемане на коригиращи мерки в приетата
стратегия и свързания с нея план съобразно установените правила и процедури.
Така очертаните фокус области са необходимо, но не и достатъчно условие за
успешно стратегическо управление на образователните институции, тъй като неговата
специфика предполага наличието и на други фактори и предпоставки, които да опосредстват
успеха му.
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Възприеманото социално бреме от безглутеновата диета при
глутенова непоносимост
Лили Грудева
Диана Ганчева
Мария Атанасова
The Perceived Social Burden of the Gluten Free Diet in Non-Celiac
Gluten Sensitivity
Lili Grudeva
Diana Gancheva
Maria Atanasova
Abstract
In the present paper, we discuss the change in non celiac gluten sensytivity (NCGS) awareness and perception
through patients’ concerns and the most recent literature. Nowadays NCGS has moved in the public awareness (both
doctors and population) from a rare disease to a common one and the gluten free diet (GFD) is no longer the exclusive
therapy for patients but is becoming a popular health choice for everybody. Gluten-free food, once hard to find and
requiring home preparation, is now available at restaurants and grocery stores. However, the quality of life of those
affected by p(NCGS) seems to be still compromised and this is particularly true for those who find it difficult to adhere
to a GFD and those who were asymptomatic at the time of diagnosis. Intervention at diagnosis and follow-up to
improve the patients’ adaptation to the condition and its limitations should be implemented.
Keywords: gluten free diet; non celiac gluten sensiyivity; social; burden; psychological; adherence,economic
burden.

Въведение
Глутеновата непоносимост е признат световен проблем, засягащ хора от всички
възрасти и характеризиращ се с широк спектър от клинични изяви. Възприемането на това
състояние е фактор, който влияе на начина, по който хората живеят, работят и особено по
отношение на тяхното благосъстояние.
Храните и храненето са неразделна част от социалния живот.
Храните, които не съдържат глутен, често са по-скъпи от храните, съдържащи
глутен. Тази нарастваща тенденция за предлагане на храни без глутен не е еквивалентна в
световен мащаб и често има по-малко възможности за храни без глутен в региони, където
алтернативите на глутен не са достъпни и / или са по-скъпи.
1. Безглутенова диета
Търсенето на опции за храни без глутен значително варира, но напоследък се
увеличава в световен мащаб. За да придобием по-глобален поглед по този въпрос, е
необходимо да се проследи доставката на определена марка хляб без глутен по целия
свят. Проучвания на международни марки без глутен откриват, че европейската компания,
Schär, е най-популярната марка в света. Schär произвежда храни без глутен като хляб,
тестени изделия, пица, сладкиши и бисквити Компанията разпространява продуктите си в
над 28 държави по света, включително Турция, Румъния, Италия, Испания, Франция,
Бразилия, Америка и много други страни в Африка и Близкия изток, включително и в
България. Това активно разпространение на продукти без глутен по цялото земно кълбо
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може да се разбере чрез идеите на Ерк Улф за "движение на стоки" и "стимуланти". В
книгата си "Европа и хората без история" Улф описва начина, по който стоките могат да се
популяризират и разпространяват на пазара чрез променящите се интереси и желания на
потребителя. От изградената концепция на Улф е разумно да се заключи, че продуктите,
които не съдържат глутен, се разпространяват в световен мащаб не само поради
здравословни причини, но и поради мода и тенденции, които се появяват заедно с
производството на безглутенови храни. Макар че медицинските проблеми са били
първоначалната причина за производството на храни без глутен, социалните тенденции,
измислени от хората, са основна причина за нарастващата популярност на продукти без
глутен по целия свят.
Независимо от местоположението в световен мащаб, хранителните продукти без
глутен са постоянно по-скъпи за закупуване, отколкото тези, които не съдържат глутен. Това
може да затрудни поддържането на безглутенова диета и дори да не е достъпно за някои
хора. Въпреки това, пациентите с болест на Celiac Disease нямат лукса да се откажат от
безглутенова диета и трябва да намерят начин да си позволят храни без глутен, от които се
нуждаят, за да оцелеят. Anne R. Lee предлага задълбочено проучване на разходите за храни
без глутен в изследователската си книга „Икономическа тежест за безглутенова диета“.
Експериментът на Лий се състои в сравняване на цените на разнообразните стоки ,както от
обикновени храни, така и от храни без глутен в мащабни хранителни магазини като „Харис
Тейтър“, по-малки магазини за здравословни храни като Whole Foods, магазини за луксозни
храни и интернет (Lee, 424). Резултатите показаха, че храни без глутен са постоянно поскъпи от обикновените хранителни продукти, като разликата варира от 0,05 цента до почти
60 цента.

Фигура 1. Графично сравнението на обикновените и без глутен
продукти (Lee, 427).
Икономиката на безглутенова диета не е просто до набавянето на финансови
средства. Да живееш безглутеновият начин на живот също изисква много физическо усилие
и ангажираност във времето. Тези аспекти са еднакво важни за доставчиците на продукти без
глутен, както и за потребителите на тези продукти.
Към допълнителни усилия се включват подготовката както на редовните, така и на
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глутеновите ястия за всяко хранене. В кухнята е необходим напълно отделен район, където
се приготвя безглутенова храна. Това включва отделно пространство за съдове, прибори,
ръкавици и др., за да се гарантира, че храната без глутен никога не влиза в контакт с храна,
която съдържа глутен. Допълнителните физически усилия се отнасят и за потребителите на
храни без глутен.
При оценката на „глутена“ и на храната без глутен често е лесно да се съсредоточим
само върху здравните последици от глутена или социалната прищявка на храни без
глутен. Икономическото бреме за елиминирането на глутена от диетата обаче е една от найголемите опасения за тези, които трябва да поддържат безглутенова диета. Икономическата
тежест се състои не само от парична загриженост, но и от увеличаване на необходимото
физическо усилие и време. Тези фактори са също толкова ценни за хората, които избират или
са принудени да живеят без глутенов начин на живот. Освен това, икономическата тежест,
свързана с храненето без глутен, не е непременно равностойна в световен мащаб. Тежестта
на индивида варира в зависимост от разпространението на опциите, които не съдържат
глутен, и разходите, свързани с тези опции. Преобладаването на тези опции за хранителни
съставки без глутен до голяма степен зависи от способността на производителите и
ресторантите да финансират и осигуряват храни без глутен заедно с редовни
храни. Следователно икономиката на разпространението на „безглутеновото движение“
варира в световен мащаб и зависи от търсенето на продукти без глутен в местната област, от
икономическата осъществимост на предоставянето на безглутенови опции и от това дали е
физически реалистично да произвеждат безглутенови храни.
При оценката на „глутена“ и на храната без глутен често е лесно да се съсредоточим
само върху здравните последици от глутена или социалната прищявка на храни без
глутен. Икономическата тежест за елиминирането на глутен от диетата обаче е една от найголемите опасения за тези, които трябва да поддържат безглутенова диета. Икономическата
тежест се състои не само от парична загриженост, но и от увеличаване на необходимото
физическо усилие и време. Тези фактори са също толкова ценни за хората, които избират или
са принудени да живеят без глутенов начин на живот. Освен това, икономическата тежест,
свързана с храненето без глутен, не е непременно равностойна в световен мащаб. Тежестта
на индивида варира в зависимост от разпространението на опциите, които не съдържат
глутен, и разходите, свързани с тези опции. Преобладаването на тези опции за хранителни
продукти без глутен до голяма степен зависи от способността на производителите и
ресторантите да финансират и осигуряват храни без глутен заедно с редовни
храни. Следователно икономиката на разпространението на „безглутеновото движение“
варира в световен мащаб и зависи от търсенето на продукти без глутен в местната област, от
икономическата осъществимост на предоставянето на безглутенови опции и от това дали е
физически реалистично произвеждат безглутенови храни.
2. Социално бреме
Пациентите с ГЕ се чувстват предпазливи при консумиране на храна, която не е
приготвена в дома.Липсата на беглутенови храни извън дома и ниската информираност сред
работещите в ресторанти и заведения за обществено хранене,през последните години е
проблем,въпреки променящите се условия. От изследвания проведени сред готвачи във
Великобритания през 2003 година се установява, че те са знаели по-малко за ГН от широката
общественост. Авторите провеждат същото проучване през 2013 година, което показва
значително увеличение на осведомеността на готвачите за глутен свързаните разстройства и
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познаване на безглутеновите символите.
Пациентските групи за подкрепа са изиграли важна роля в последните деситилетия, в
организиране на специални социални събития за пациенти, техните семейства, лекари и
заетите в хранително-вкусовата промишленост. Липсата им в България затруднява една
голяма част от нашите пациенти.
Много съобщения показват, че самостоятелното образоване по отношение на
диетолечението и ефикасното възприятие са влиятелни фактори и играят важна роля в
индивидуалното психо-образование. Целевата терапевтична интервенция от страна на
обучени специалисти може да подобри безглутеновото придържане и да засили
психологическото благополучие на пациентите с ГН. Публикуваните проучвания и нашият
опит показват, че въпреки наличието на положителна промяна с течение на времето, все
още има необходимост от допълнително образование и обучение за ГН и БГД.
3. Качество на живот и стратегии за справяне
Въпросът с качеството на живот и неговото подобряване в университета, на работа, в
ресторанта и думите „диета без глутен“, много често не се нуждаят от друга информация,
трябва да се разбират!
Прегледът на литературата във времето ни показва, че качеството на живот на
пациентите с ГЕ преди и след диагнозата е силно повлияно от присъствието или отсъствието
на стом-чревни симптоми. КЖ на пациентите с ГЕ преди диагнозата и след нейното
поставяне е свързано основно с трудности на едно хронично състояние и ограниченията
наложени от БГД , нейното поддържане и добро диетично съответствие.Лошото хранително
придържане е свързано и с лошо качество на живот, но е трудно да се определи кое стои в
основата-причината или ефектът на БГД.
Лошото хранително придържане, може да бъде причинено от трудността за
възприемане на състоянието и ограниченията, които налага БГД. Много изследвания при
възрастни показват неспособност на пациентите да общуват,чувства и склонност към
конформизъм в поведението, водещо до ограничения в цялостния начин на живот.
Пациентите се опасяват, че социалните контакти в ресторант или празнични събирания са
поводи, в които те могат да бъдат идентифицирани от другите като болестно засегнати хора
и това води до накърняване на репутацията им. Има противоречиви резултати за връзката
между хранителното съответствие и качеството на живот. От друга страна се предполага, че
последващото влошаване качеството на живот е свързано с липсата на добро хранително
придържане. Barratt и др. съобщават, че трудното възприемане на БГД и произтичащите от
това неправилно спазване, може да води до намалено качество на живот.
При изследване
на нашите пациенти посредством телефонно интервю се
идентифицираха две основни групи. Едната съставена от пациенти в процес на доказване на
болестта, които се отличават със постепенно самовъзприемане на ГЕ, нейното осъзнаване,
социалното и емоционално въздействие, както и мисли за бъдещето. Другата категория се
оформят като такива, които се справят с храненето и различни социални ситуации. В групата
на справящите се със заболяването се забелязва в сравнение с пациентите с други хронични
заболявания, че постепенно приемат диагнозата и започват да вярват, че са по-здрави, защото
не консумират нездравословна храна.
Заключение
В заключение, през последните години се наблюдава забележимо повишаване
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познанията за тава състояние, както сред лекарите, така и сред широката общественост.
Пациентите със стомашни проблеми все още са уязвима група в адаптацията на това
хронично състояние, по-специално в социалния им живот. Планираната намеса при
диагностицирането и проследяването безспорно ще подобри адаптацията към състоянието и
неговите ограничения.
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Развитие на българското филмово производство: проблеми,
тенденции и алтернативи
Цвета Зафирова
The Bulgarian Film Production: Problems, Trends and Alternatives
Tzveta Zafirova
Abstract
The article presents the results of a study of the film production development in Bulgaria since its creation
until now and its stages have been formulated. The main problems and trends of the contemporary Bulgarian film
production are formulated on the basis of the peculiarities of the Bulgarian film market and its participants. Some
appropriate alternatives for its development are indicated on the basis of foreign experience in the field. A steady trend
towards the rise of Bulgarian film production has been established. In the study are applied the methods of historical
and statistical analysis and synthesis. The history of Bulgarian cinema and the specialized literature on the
management of the film industry have been studied.
Keywords: film industry, film production, stages in the Bulgarian film production history, strategic alternatives
for film production

Въведение
Със Закона за филмовата индустрия в България цялата съвкупност от процеси,
свързани с филмовите продукции, бе регламентирана и отъждествена с индустрия. Той даде
възможност за съживяване на българското кино, което бе загубило потребителския интерес.
В него бе изведено следното тълкуване на процеса на филмовата индустрия: „Тя е
производството, разпространението, промоцията, показът и съхранението на филми.”1
Ст. Петков описва детайлно отделните етапи на филмовата индустрия. Като част от нея
„...Филмопроизводството е процес, който протича в специфична среда. Творческите,
техническите и финансовите изисквания са високи, сложни и взаимосвързани. Освен това
аудиовизуалното произведение трябва да се създаде за определено време, съчетавайки
таланта и труда на много участници и специалисти от различни сфери...Именно структурата
на гъвкав екип от продуцент, сценарист и режисьор, създаден за реализацията на конкретен
проект, и коректните взаимоотношения на творците в него са предпоставка за успешен
аудиовизуален продукт...”2.
Производителите на филмите (продуцентите) развиват идеята (филмовия проект),
осигуряват сценария, набират персонал, осигуряват източници на финансиране, планират,
снимат и монтират филма. Тяхната дейност включва много управленски функции и задачи.
Изпълнението им на високо професионално ниво гарантира успеха на филма.
Част от филмовия проект е търсенето на финансови ресурси директно от
разпространител като кредит или договор за разпространение, което осигурява банков заем.
Другите алтернативи са продажба „на зелено” или обвързване със студио. Много голям е
рискът да се започне производствения филмов процес без гаранция за продажбите му. Напр.
Warner Bros – Seven Arts купуват в края на 90-те години на ХХ век правата за поредицата на
Хари Потър, което им осигурява големи печалби.
Българското филмово производство, въпреки своето недофинансиране, бележи трайна
тенденция на възход в последните години. Все повече наши филми пробиват на световните
филмови фестивали, въпреки че големите филмови награди засега са недостижими за
основните ни участници в процеса на филмовото производство.
1
2

Закон за филмовата индустрия, чл.2 (1), ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г, посл. измен. бр. 31 от 15.04.2011 г
Петков, Ст. Творческият процес (продуцент, сценарист, режисьор). София: НБУ, 2013, с.7.
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1917 г. е историческа за българското кино, тъй като „Сляпата Вайша” на художника Т.
Ушев и по текст на Г. Господинов не само е номинирана, но е и сред 5 най-добри
късометражни анимационни филми в света. Това не е български филм, наградите са за
българи, което е голямо постижение за нашата страна. А Владимир Койлазов спечели Оскар
за „оригиналната идея, дизайн и реализация“ и за цялостен принос на V-Ray за навлизането и
усъвършенстването на 3D визуализациите в киното.
Български сериали вече се продават с успех в чужбина. „Стъклен дом” е по-гледан в
Хърватия и Македония, отколкото у нас. „Под прикритие” е продаден в САЩ и Латинска
Америка и т.н.
Целта на настоящото изследване е да проследи развитието на българското филмово
производство, неговите проблеми и тенденции. Резултатите ще помогнат на мениджмънта в
областта да намерят алтернативи за бъдещето му в силната конкуренция на световната
филмова индустрия.
1. Еволюция на българското филмово производство.
Историята на българското филмово производство е изследвана от някои български
учени, които имат значителен принос в изясняване на историческите факти през различните
периоди – Ал. Грозев, Ал. Янакиев, П. Кърджилов, Г. Генчева, Ив. Знеполски и др. Все още
се откриват нови източници на информация, доказващи или отхвърлящи тезата, че България
е една от първите държави на Балканите във филмовото производство в различни аспекти и
етапи на този процес.
1897-а е годината на първите кинопрожекции в Княжество България, осъществени в
Русе, София и Велико Търново3. Началото на производството на кино в България е сходно с
това на малките европейски държави. Няколко години след първата публична прожекция на
братя Люмиер на 28 декември 1895 г. в сутерена на парижкото „Гранд Кафе“ се появява и
първият български филм. За начало на нашето филмово производство се счита заснемането
на филма на Васил Гендов „Българан е галант”, който е прожектиран на 13 януари 1915 г.
същата година4. Той е ням, черно-бял филм.
През 1903 г. се заснемат първите документални филми. През 1905 се появяват първите
мобилни кина, а през 1908 г. се открива и първият кинотеатър – „Модерен театър”. Около
1910 г. започва реализацията на първите хроникално-документални български филми,
прохожда и бизнесът с кино, който първи осъзнава необходимостта от обединяване на
усилията си в свой интерес5. Проучвания на П. Кърджилов, А. Янакиев и К. Тодоров. Някои
автори (Л. Лачански) оспорват този факт, твърдейки че годината е 1908 г.
В специализираната литература съществуват няколко изследвания на етапите в
българското кинопроизводство, като някои автори ги обособяват в два (Цв. Тодоров – на
държавно до 1989 г. и на смесено финансиране – след 1989 г.), други в три, а някои – в
четири. Считаме, че най-добро отражение на историята на българската филмова индустрия
ни дават следните етапи:
1. Зараждане на българското кино (1915-1947)
2. Социален или т.нар. социалистически реализъм (1948-1989)
3. Ранно-демократичен период или т.нар. „Кино на прехода” (1990-2007)
4. Възход на съвременното българско кино (2008-)

3

Кърджилов, П. 1897: Пристигане на киното. София: Аргус, 2008.
Грозев, Ал. Киното в България. Част 2 (1897-1959). В.Търново: Фабер, 2012; Грозев, Ал. Киното в България.
Част I (1897-1956). Велико Търново: Фабер, 2011; Кърджилов, П. Българското игрално кино, І том. С.: Д-р
Петър Берон,1987; Янакиев, А. (ред.) Българско кино: Енциклопедия А-Я. С.: Титра, 2000. По годината на
създаването на първият български филм има все още спорове – дали е 1910 или 1915 г.
5
http://www.filmmakersbg.org/history-bg.htm.
4
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1 етап. През първия етап, започващ от 1915 г. до 1948 г., когато се национализира
българското кинопроизводство, са създадени 55 филма.
По време на отечествено-фронтовската власт се произвеждат предимно исторически и
с идеологическа насоченост филми, като се осъществява строг контрол върху тях, като някои
са били спирани или забранявани. Най-голямото студио по това време е било „Бояна”6.
2 етап. В периода на социалното или още наречено кино на „социалистическия
реализъм” са произведени значителен брой филми. Изгражда се българското филмово
изкуство на основата на разработена от БКП културна политика. Целта е наред със
съхранението на българските традиции и духовност да се идеологизира съдържанието на
филмите до издигане ролята на Партията за формирането и възпитанието на личността.
Киносалони има във всеки град, вкл. и в повечето села. Кинолентите се цензурират, изрязани
от „непристойни сцени” и идеологическа диверсия, „пропагандираща западната култура”.
Филмовото производство е на сравнително ниско технологично ниво. Произвеждат се
предимно исторически филми, посветени на партизани, партийни дейци или възхваляващи
социалистическите ценности.
Филмовото производство се осъществява в създадения през 1963 г. киноцентър
„Бояна”. След 1970 г. то бележа своя възход, наричан още „златни години на българското
кино”. Всяка година са се произвеждали по около 25 игрални филма и около 40
телевизионни. Творците в киното са под покровителството на ЦК на БКП и лично на Първия
секретар. Те са морално и достатъчно материално стимулирани. Най-изявените получават
ордени и звания – „народен артист” и „заслужил артист”.
Ежегодно се провеждат кинофестивали във Варна – „Златната роза”, „Любовта е
лудост” и Фестивал на червенокръстките филми. Организира се Панорама на световното
кино, където са се представяли много скоро след излизането им на екран и световните
прожекции, носителите на най-престижните награди „Оскар”, „Златна палма”, „Златна
мечка” и др. Силно развитие получава производството на детски и анимационни филми. БНТ
е един от създателите на най-добрите филми в социалистическия етап на развитие на
филмовото производство, вкл. и на телевизионни сериали.
В този период са създадени някои от филмовите шедьоври на българското кино,
номинирани за „Оскар”, като „Козият рог” (1972), прожектиран в 79 държави, и „Хан
Аспарух” (1982) - в 31. Но и много филми са сериозно цензурирани и дори спрени „Отклонение” , „Понеделник сутрин”, „Маргарит и Маргарита” и др.
Българските филми са от най-гледаните в тогавашните български киносалони. „Дами
канят”, който със своите близо милион и двеста хиляди зрители, е един от най-касовите
български филми през осемдесетте. В същата категория – любими филми с много зрители
влизат и „Опасен чар” (1984) – с почти милион зрители, „Адио, Рио” (1989) – 1 200 000
зрители и най-вече „Вчера” (1989). Превърналият се в култов филм привлича в кината 1 920
745 зрители.
3 етап. В годините на ранната демокрация настъпи разруха в икономиката, което
доведе и до рязка промяна на държавното отношение към филмовото производство –
държавата започна да се оттегля от него. На практика то се финансираше смесено – частни
източници, държавна субсидия, фондации и др. Киноразпространението стана частно.
Киносалоните се изпразниха. Рязко намаля броят на произведените български филми – 1-2
филма годишно. Съкратените в сектора са 80%7. На зрителския интерес се радват предимно
американски продукции със съмнителни качества, но касови. В България се създава нова
професия – кинопродуценти. Киноцентърът „Бояна” е приватизиран. Произведените през
този период филми отразяват тежкия живот на голяма част от населението и проблемите на
6

Атанасова, Г. (съст.) Български игрални филми. т. 3. София: Д-р Иван Богоров, 2008.
Томова, Б., Андреева, Д. Българската филмова индустрия в условията на пазарна трансформация.
Обсерватория по икономика на културата. http://ncf.bg/wp-content/ film_industry_ observatory.pdf
7
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прехода.
През 1997 г. се организира първият Международен София филм фест, който през 2010
година е акредитиран от Международната федерация на асоциациите на филмовите
продуценти (МФАФП) като фестивал с конкурсна програма 8. Той е включен в класацията на
сп. „Варайъти” на „50-те топ фестивала, които не бива да се пропускат”9.
През 2003 г. се приема Закон за филмовата индустрия, а в 2004 г. се създава
Изпълнителната агенция „Национален филмов център” (ИП „НФЦ”), която става основният
производител на български филми.
През 2005 г. една от най-големите независими продуцентски компании New Image/
Millennium Films купува киноцентърът „Бояна” и го нарича „Ню Бояна филм”. Инвестират се
50 млн. евро и се изграждат 10 нови студия. Сега те разполагат с най-съвременна техника и
професионалисти, предимно български специалисти. Освен, че е най-голямото киностудио в
Източна Европа, то предлага осъществяване на кино проекти от сценария до екрана на
конкурентни цени10. Преди монополно положение имаше БНТ поради факта, че всички
филми бяха субсидиран продукт.
4 етап. След 2007 г. започва възраждане на българското кинопроизводство. Създават се
нови български филми, които са с високо качество и с многоканален звук. Повишава се
зрителският интерес към тях.
Освен ИА „НФЦ”, филми произвеждат както БНТ, така и частните телевизионни
канали. Акцентът е върху телевизионните сериали, които имат достатъчен брой зрители и
съответно възможности за приходи чрез продажба на рекламно време.
Българското филмово производство започна да функционира изцяло на проектен
принцип – на основата на конкурси за създаване на игрални, документални и анимационни
филми, което води до ниски административни разходи. То се финансира както от субсидии,
така и от европейски фондове и от частни източници – телевизии, фирми, мецанати и др.
Вече няма цензура върху произведените филми. В тях не се наблюдава и идеологическа
насоченост, дори има силна критичност към негативните явления на социалистическата
действителност – концлагерите, етническата нетолерантност, потъпкване на човешкото
достойнство, извращения и др.
Днес членовете на Съюза на българските филмови дейци (СБФД) са организирани в
творчески гилдии по професии: кинорежисьори, кинооператори, кинодраматурзи, актьори,
художници, кинокритици, аниматори, композитори и звукорежисьори, монтажисти,
юридически, икономически и технически специалисти в областта на киното. Те защитават
техните интереси в различни области.
В началото на възраждането на българското филмово производство се увеличи и
държавната субсидия за него - от около 6 млн. лв. (2005 г.) до 16 млн. лв. (2009 г.). Следва
намаляване заради финансовата криза и е 13.2 млн. лв. за 2017. Тя се разпределя съответно:
- за филмопроизводство – не по-малко от 80% от бюджета за годината;
- за разпространение и показ – не по-малко от 10% от бюджета за годината;
- за промоция на български филми – не по-малко от 5% от бюджета за годината;
- за подпомагане създаването на български филми, свързани с национални прояви и
чествания на събития и бележити дейци – не по-малко от 5% от бюджета за годината.
Последните български филми се появиха на известни филмови пазари и намериха добър
прием. Нарасна интересът към производството на филми в България, вкл. и копродукции,
което бе добър атестат за професионализма на участниците във филмовото производство.
Наши филми се появиха на престижни филмови фестивали и някои от тях бяха отличени.
Като обобщение може да се посочи, че еволюцията на българското кино следва изцяло
8

Ковачев, П. 50 златни български филма. С.: Захарий Стоянов, 2009
Грозев, Ал. Киното в България. Част I (1897-1956). Велико Търново, Фабер, 2011
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Попова, Д. България – Холивуд на Източна Европа в: www.investor.bg/2.08.2017
9

282

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 1/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
историческите периоди в развитието на българската държава от началото на ХХ век до сега и
те дават отражение на специфичните характеристики на отделните му етапи.
2. Характеристика на българското филмово производство.
Типичните характеристики на българското филмово производство на международния
пазар са: малък размер, представител на затворена езикова общност, изразител на
специфично национално светоусещане или специфичните особености на филмовия ни
продукт, описани от Б. Томова и Д. Андреева могат да се сведат до следните11:
- Различните видове филми са силно диференциран уникален продукт. Те имат
вторични положителни ефекти и създават, както индивидуални естетически, така и социални
колективни ползи, често използвани с пропаганден, представителен или идеологически
характер. Това е и една от причините тези блага често да са субсидирани от държавата (при
европейския модел на кинопроизводство).
- Друга причина за държавно подпомагане или регулация е много високата стойност
(фиксираните производствени разходи) при създаването на оригинала, за разлика от
маржиналната стойност за създаването на копието, която е много ниска. Една
характеристика типична за естествения монопол, но която далеч не е достатъчна за
монополна печалба или монополно поведение в европейските условия на филмово
производство.
- Филмовото производството създава рисков продукт, и не само, поради високо
специализирания труд, но и поради непредвидимостта на потребителските възприятия.
В българският пазар на филмово производство съществува слаба конкуренция. Това се
дължи на малкия брой произведени филми в България в последните години и на малкия брой
производители на филми. В някои от субпазарите тя е с по-голям интензитет – това са
разпространението и прожекциите на филми.
Част от бариерите за навлизането на пазара на филмовото производство у нас са 12:
- висок основен капитал за производството и маркетинга на продукта;
- висока минимална скала за ефективност - търсенето на икономия от мащаба, но и от
обхвата;
- монопол върху част от продукта чрез авторски права върху отделните части на
продукта;
- договорни отношения с творци-звезди (ситуация по-характерна за студийния
американски тип на производство), т.е. контрол върху ресурс с ограничено предлагане.
Тези бариери, следвайки модела на М. Портър за петте сили, които действат в
конкурентна среда, създават сериозни ограничения за развитие в националната филмова
индустрия.
При производителите на филми безспорен лидер на пазара е Ню Бояна филм. Сега то е
най-модерното студио на Балканите с претенции да играе водеща роля в Централна и
Източна Европа, с най-голямата продукция, заснета в този регион за 2010 година – филма
„Конан”.
Пазарът на производители (продуценти) на български филми се дели на 4 основни
типа13. Първият вид продуценти изцяло купуват услугите, защото нямат техника. Вторият
са средните компании, които притежават техника или звукозаписно студио. Третият са
компании, които притежават базисна техника и почти не търсят чужда помощ. Такива са Sia
Advertising, Nova TV, 7/8 и други. Четвъртият вид компании предлагат услуги при
производството. Това са юридически лица или творци на граждански договор, които дават
11

Томова, Б., Андреева, Д. Българската филмова индустрия в условията на пазарна трансформация.
Обсерватория по икономика на културата. http://ncf.bg/wp-content/ film_industry_ observatory.pdf
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Пак там.
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Томов, М. Филмовата индустрия – Европа v/s САЩ http://journalistbg.wordpress.com/2009/06/24
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труд и техника.
Понастоящем продуцентите (производители) са основно микрофирми, с няколко
изключения. Регистрирани са над 340 организации, но реална ежегодна дейност имат не
повече от 10% от тях14.
Частните телевизии също започнаха да продуцират, но предимно филмови сериали –
bTV Studios („Домашен арест”), представяща всички филмови продукции на MediaPro
Entertainment, Нова телевизия („Забранена любов”, „Ние, нашите и вашите”, „Откраднат
живот” и др.) и нейната Old School Productions („Отплата”, „Женени с деца”) и др. Те са и
копродуценти на други - bTV МЕДИА ГРУП е на „Стъклен дом”, „Седем часа разлика”,
„Столичани в повече” и т.н.
MediaPro Entertainment е eдинствената напълно интегрирана продуцентска компания в
Централна и Източна Европа с производствени, студийни и дистрибуторски услуги. През
2009 г. тя е придобита от Central European Media Enterprises (CME), настоящ собственик на
bTV Media Group. Като водеща продуцентска компания в Централна и Източна Европа
MediaPro Entertainment стъпва на българския пазар в края на 2010.
Не липсват и нови продуценти като НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, който създаде първият си
игрален филм „Краят на въжето” като дипломна работа в новооткритата магистратура по
актьорско майсторство за кино и театър.
Не бива да се забравят и публичните продуценти (производители) на български игрални
филми – БНТ („Хайка за вълци”, „Клиника на третия етаж”, „Дунав мост” и др. през 90-те
години) и Филмово студио „Време”, което за разлика от Бояна Филм е в забранителния
списък за приватизация и си остана държавна собственост. Двата обществени производители
на игрални филми правят и общи филмови проекти като „Вътрешен глас”, „Светото
семейство”, „Стъклената река” и др.
В последните години БНТ създаде в своето СТФ „Екран” доста игрални филми, някои
от които станаха кино-хитове, които са носители на много награди на филмови фестивали.
Тези наградени филми са копродукции на БНТ. Това се оказа успешна стратегия и за нея –
напр. в „Цинкограф” БНТ е копродуцент с Ню Бояна Филм и Перипете, в сериала „Под
прикритие” с КАМЕРА, в „Корави старчета” с УРБАН, в „Изпепеляване” тя е копродуцент с
Паралакс, а в „Аве” с Елементи, Камера, Кей Би Филмс, Geoffroy Grison, с финансовата
подкрепа на ИА НФЦ. В някои от последните филм, в които тя е копродуцент, участниците
са достатъчен брой – напр. „Островът” - УОТЪРФРОНТ Филм, с финансовата подкрепа на
ИА НФЦ, ЕВРОИМАЖ, копродукция с АРТ ЕТЪРНАЛ, ЧИМНИ ПОТ, ФИЛМ И ВАСТ.
В България всяка година се създават и голям брой късометражни филми. В последните
10 години са създадени около 300 късометражни филма. Част от тях са студентски проекти,
друга част са специално предназначени за кинофестивали. Те имат и поле за изява в лицето
на различните фестивали за късометражно кино, провеждани в страната ни: „FUTURE
SHOT”, „Филмини”, „Бяла река”, „Рано пиле”. Някои от тях имат международен характер,
което говори за големия интерес към този жанр15.
Въведен бе нов раздел в Закона за насърчаване на инвестициите, третиращ
филмопроизводството в България, който представлява безспорно крачка напред в
създаването на по-добри условия за развитието на българското филмово производство.
Изпълнителната агенция „Национален филмов център” (ИА НФЦ), която е вторичен
разпоредител на бюджетните средства на Министерството на културата, отпуска помощи за
производство на български филми в следните размери16:
14

Томова, Б. Пазарни дефекти в областта на изкуствата (на примера на сценичните изкуства) //Икономическа
мисъл, бр.2, 2004
15
http://www.mfa.bg/bg/pages/view/61
16
Закон за филмовата индустрия, чл.2 (1), ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г, посл. измен. бр. 31 от 15.04.2011 г
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„- игрален филм — до 910 000 BGN
- дебютен игрален филм — до 600 000 BGN
- игрален филм международна копродукция — до 338 000 BGN
- развитие на сценарий за игрален филм — до 25 000 BGN
- документален филм — до 94 270 BGN
- развитие на сценарий за документален филм — до 6 000 BGN
- документален филм международна копродукция — до 50 130 BGN
- 1 минута екранно време на анимационен филм — до 5 648 BGN”
Целите на държавната помощ са:
– утвърждаване на филмовото творчество като важна област на националната култура;
– поощряване създаването и разпространението на високохудожествени произведения
на филмовото творчество;
– защита и съхраняване на филмовото творчество като част от европейското и
световното културно наследство.
Освен това проекти, които подкрепят насилието, религиозната, расова или етническа
нетолерантност или тези с порнографски характер, не отговарят на условията за държавна
помощ.
Максималният интензитет на помощта за проекти за филмова продукция и
разпространение не може да надхвърля 50 % от бюджета на проекта. В случай обаче на
нискобюджетни филми максималният интензитет на помощта за проекти за филмова
продукция е в размер на 80 % от бюджета на продукцията”.
Нашите публични институции са длъжни да уведомят ЕК за схемата за държавно
подпомагане, което се изисква за всяка страна-членка съгласно Конкурентната политика на
ЕС. Европейската комисия извърши оценка на подкрепата за българската филмова индустрия
и реши да счете помощта за съвместима с член 107, параграф 3, буква г) от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
85% от сумите са за филмовото производство, 10% за разпространение и прожектиране
на филми и 10% за промоции, кинофестивали, седмици и панорами на българското кино.
Съгласно дефиницията от Договора й за създаване, Европейската общност дава своя принос
за разцвета на културата в държавите-членки, зачитайки тяхното национално и регионално
многообразие и в същото време извеждайки на преден план общото културно наследство.
Все повече чужди продукции се създават у нас, вкл. и високобюджетни. Това показва,
че българското филмово производство е притегателен център за чужди филмови продуценти
и трябва да се направи достатъчно в тази насока, за да се привлекат инвестиции, а оттам – ще
се повиши и конкурентоспособността му.
3. Проблеми и тенденции в управлението на филмовото производство като част от
филмовата индустрия у нас.
D. Throsby изследва връзката между икономиката и развитието на културата. Той
доказва, че изкуствата и културата имат сериозно влияние върху държавната политика
и обратно17. Както посочва П. Лулански „социално-културните дейности са подвластни на
действащите икономически закони и управлението им намира обективен израз в отчитането
на съответните потребности и интереси чрез съответната политика и оперативно
регулиране. Формулата на успеха е изменение на условията, за да се постигне определено
следствие”18.
17

Throsby, D. The Economics of Cultural Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, р.8
Лулански, П. Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности. София: УИ „Стопанство”,
1997, с. 22.
18

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 1/2017

285

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
На практика това означава да се създаде подходяща среда за развитието на филмовото
производство у нас. Това може да се осъществи чрез подходяща държавна политика. Много
удачни са и предложените мерки за решение на проблемите във филмовата индустрия в
разработената на основата на задълбочени изследвания Национална стратегия за развитие
на творческите индустрии в България19. Те са в областта на: авторското право,
дигитализацията, човешките ресурси, образованието, междуиндустриалните връзки, пазара,
финансирането, политиките, проектите и регионалното развитие.
Създадената у нас „Обсерватория по икономика на културата” със своите изследвания в
областта на филмовата индустрия доказа, че „тя има икономическия принос по ключови
икономически показатели - заети, оборот, добавена стойност/икономически принос, преки
чуждестранни инвестиции, доказващи безспорен икономически растеж в условията на
икономическа криза”20.
През 2010 г. в разработената Национална стратегия за развитие на творческите
индустрии в България, е обособен специален раздел Филмова индустрия, където е направен
SWOT анализ, изведени са проблемите и тенденциите във филмовото производство като част
от нея21. Възприемаме изводите в нея, че понастоящем българското филмово производство
бележи подем, въпреки промяната в средата.
Според сега действащото законодателство, ИА „НФЦ” финансира няколко филмови
проекта годишно – обикновено 5-6 на брой с около 2 млн. лева всеки. Част от парите се
връщат в Киноцентъра, освен ако не спечелят награда. На практика, има възвращаемост само
на част от дадените средства – около 200 000 лв. Остава спорен въпросът за критериите, по
които се определя кои да бъдат финансирани. Факт е, че филмът „Операция „Шментикапели”, който е отхвърлен от комисията, заради предполагаем нисък зрителски интерес,
отбелязва рекордните 100 000 зрители само за месец.
До този момент филмовата индустрия беше разглеждана като сектор, който получава
субсидии и има „съмнителен“ икономически принос. Някои учени и експерти считат, че
такъв няма и държавата финансира производството на филми с около 12 милиона годишно,
без да има икономически ефект. Чрез този анализ за първи път филмовата индустрия
доказва, че към културната и социалната й „ефективност“ бихме могли да добавим и
икономическа. И нещо повече, устойчивото развитие на сектора, вътрешната му логика и
динамика на развитие, и поради спецификата на дългия оборот на вложените средства, не
подлежи до такава степен на сътресения, външни на средата, както повечето от останалите
културни и творчески индустрии. Икономическите доказателства, че филмовата индустрия
мултиплицира получените публични средства, генерира по-висока заетост, ръст на
добавената стойност, оборота и т.н. поставя сектора, като един от водещите за културните и
творческите индустрии22.
Анализът на причините за недофинансирането на българското филмово производство
показва грешен подход в управлението на културата като цяло. Не бива да се забравя, че
рязко се увеличава гледането на свалени филми от Интернет, което е предимно нелегално и
не носи приходи на производителите.
В края на 2010 г. настъпващата икономическа криза принуди правителството отново да
свие разходите за филмово производство чрез намаляване на субсидията. Но за сметка на
това у нас получи подем производството на чужди филми с участието на най-добрите творци
на художественото кино.
19

http://strategy.unwe.acad.bg/_UserFiles/PublicDocument/Filmova_industgia-outline_c0d8886779f9f412141
f683eb59493 df.pdf
20
Томова, Б., Андреева, Д. Българската филмова индустрия – двигател за икономическия растеж // Кино, бр.4/5,
2011
21
http://strategy.unwe.acad.bg/_UserFiles/PublicDocument/Filmova_industgia-outline_ c0d88867759493df.pdf
22
Пак там.
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Таблица 1. Произведени филми (бр.) за периода 2008-2016 г.
Видове филми
Произведени филми
В т.ч. телевизионни
Пълнометражни
Игрални
(художествени)
Документални
Късометражни
и
среднометражни
Игрални
Документални
и
образователни
Анимационни
Други (кинолетописи
и др.)

2008 г.
91
72
14
8

2009 г.
110
94
38
11

2010 г.
144
100
21
14

2011 г.
91
72
21
14

2016 г.
106
45
35
22

6
77

27
72

7
123

7
70

12
71

12
55

10
51

17
86

7
54

8
46

10
-

11
-

20
-

8
1

17
-

Източник: Статистически справочник, НСИ, 2016

Броят на произведените български филми варира в посочения в табл. 1 период –
възходящо до 2010 г. и в 2011 г. рязко спада след финансовата криза, за да започне отново
възходяща тенденция през 2016 г. На практика има значителен възход от първите години на
демокрацията, когато те бяха 1-2 годишно. Това се дължи на коренната промяна в
отношението на обществото и държавната политика към българското филмово производство.
Таблица 2. Прожекции и посещения в кината за периода 2008-2016г.
Прожекции – бр.
В градовете
В селата
Посещения – хил.
В градовете
В селата

2008 г.
159 765
159 544
221
2 429
2 427
2

2009 г.
173 140
172 120
1 020
3 041
3 029
12

2010 г.
207 275
207 275
4 157
4 157
-

2011 г.
255 190
254 183
1 007
4 649
4 637
12

2016 г.
321 842
5 548
-

Източник: Статистически справочник, НСИ, 2016

През 2012 г., след силния възход има известен спад в посещаемостта на българските
филми. Над 55 хиляди души са посетили и заплатили общо 377 000 лв., с което
„Чужденецът“ стана българският филм с най-много зрители през 2012 г.23. Тези приходи са
несравними с „Love.net”, който през април 2011-а вече имаше 1 329 000 лв. от 198 000
зрители. И пак през април, но 2010-а, „Мисия Лондон” можеше да се похвали с 2 626 000 лв.
и 376 хил. зрители. Публиката в кината в 2012 г. на българските филми е по-малко от 200 000
души, което бележи голям спад в посещаемостта. Причините за него са различни.
Конкуренцията на телевизионните канали и Интернет е сериозна. Но една от основните
причини е ниското качество на произведените български филми в сравнение с чуждите,
прожектирани на нашите екрани.
В края на 2016 г. в България има 59 кина и общо 220 екрани за прожекции на филми.
Посещенията в кината и броят на прожекциите са се увеличили почти двойно в 2011 г. в
сравнение с 2008 г. и продължават растящата тенденция към 2016 г., което показва
увеличаващ интерес към прожекциите на филми въпреки конкуренцията. Но обезлюдяването
на селата, което доведе до закриване на почти всички кинозали в тях, доведе до тенденция на
23

Георгиев, Е. Големият срив на българските филми. Пазарен поглед към родното кино//Тема, бр.1, 2013
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спиране на ръста както на посещенията, така и на прожекциите в тях.
4. Алтернативи в развитието на филмовото производство в България.
Един от основните въпроси, свързани с бъдещето на българското филмово
производство е да търси алтернативи за своето бъдеще. Поради ниската възвращаемост на
финансовите средства, породена от малкия пазар за реализацията на филмовите ни продукти,
той трябва да засяга основно финансирането им.
Съществуват примери за тенденция в някои държави на образуването на клъстери на
творческите индустрии между фирми, произвеждащи културни продукти като филми,
визуални изкуства и др.24. Те са от съществено значение за тяхното оцеляване и развитие.
Такива клъстери се регистрират не само в големите центрове на творчески индустрии като
Лос Анджелис, Лондон, Мумбай, Истанбул, Хонг Конг, Шанхай и др., но и в по-малки
отдалечени места. Те отразяват местните знания, традиции и занаяти в областта на
културата. По този начин по-лесно ще се защитят авторските права на населението, заето с
тези дейности и ще се гарантира търговската им марка. В литературата е описан е опитът на
Хонг Конг в създаването на публично-частни партньорства за развитие на клъстери за
творчески индустрии в производствени сгради на фирми, които са фалирали или са се
преместили в други райони – напр. Jockey Club Creative Arts Centre, където правителството е
предоставило изоставена 7-етажна сграда за развитие на творчески индустрии, а Jockey Club
спонсорира тяхното развитие. Подобни примери са посочени и в Китай - Daishanzi Art
District (бивша военна фабрика, сега огромен културен център), Dahuan (Great Circle) – в
един от най-проспериращите райони около Пекин, както и в други държави, като най-много
са в Източна Азия. Тази политика се развива както от правителствата на съответните
държави, така и се стимулира от местното управление.
В столицата ни вече има изграден клъстер в областта на аудио-визуалната индустрия и
там са съсредоточени огромна част от активите й. Те носят и значителна добавена стойност
(над 90%) в създадения БВП в София25. Производството на големи чужди филмови
продукции в последните години у нас донесоха сравнително добри инвестиции.
Подпомагането от страна на публичните институции може да се осъществи на
няколко нива:
- ЕС – чрез подпомагане финансирането на кинопроизводството в различни
направления с програма МЕДИА;
- Национално ниво – създаване на подходяща среда за производство на филми чрез
промяна в регулаторните принципи, повишаване на субсидията и други финансови
инструменти за тази цел и подходящото им разпределение;
- Местно ниво – стимулиране развитието на творческите индустрии чрез подпомагане
формирането на творчески клъстери и създаване подходящи условия за развитието
им, финансиране и съфинансиране на филмови фестивали и др.
Необходимо е да се търсят и възможности за копродукции с други държави и то със
значителен брой население, което е потенциален пазар. По този начин ще се повиши
конкурентоспособността чрез използване на чужди пазари.
Потенциалният пазар на големи държави (Китай, Индия, Русия и т.н.) налага
производството на филми, които не отразяват само нашата действителност и национални
особености. Потребностите на тези държави се определят приоритетно от цената, а не от
качеството на филмовите продукции26. Освен това е необходима ориентация към пазари с
24

Landry, Ch. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Earthscan Publications Ltd., London, 2000.
Томова, Б., Д. Андреева. Картографиране на културните и творческите индустрии в София 2011//Политики,
бр.10, 2011
26
Howse, J., McLarney, C. The Big Pictures: Sources of National Competitiveness in the Global Movie Industry//
Vikalpa: The Journal for Decision Makers, Jul-Sep. 2006, Vol. 31 Issue 3, p.19.
25
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национални характери и проблеми, близки до нашите.
Създаването на стратегически алианси във филмовата индустрия ще обединят
усилията на по-квалифициран персонал в отделни категории и ще намалят риска, което е
важно при влагането на такива големи инвестиции. „Алиансите не са панацея” пише М.
Портър27. Въпреки това, в световен мащаб най-конкурентоспособни са MPA чрез
съвместното осигуряване на всички стадии на филмовото производство, осъществявайки
вертикална интеграция. Налице са и изключения като случая с Columbia Tri-Star с
некомпетентни и корумпирани мениджъри като J. Peters и P. Guber28. Алиансите помагат да
се понесат и по-малки загуби, когато филмът има неуспех.
Възможно е подпомагане на проекти в киноиндустрията чрез възстановяване на
направените разходи за чужди филмови продукции у нас, което е широка практика в ЕС,
вкл. и в нашите съседни държави (напр. Румъния), които конкурират нашето филмово
производство в частта създаване на чужди филмови продукции. Това ще донесе повече
приходи в държавния бюджет, които могат да се използват за допълнителни субсидии във
филмовото производство с цел повишаване на конкурентоспособността му. Ще се развият и
съпътстващи бизнеси, което ще доведе до намаляване на безработицата и растеж на
икономиката.
За да се реализират подобни приоритети и задачи е необходимо на базата на широко
проучване да се разработи национална политика в областта на субсидирането на
филмовото производство. Би трябвало да се прецени дали да се инвестира в
производствената база или в разпространението на българските филми или и в двете, за да се
подобри конкурентната позиция на страната ни. Стимулиране на производството на касови и
комерсиални или филми с художествена стойност – решаването на тази дилема ще изведе и
приоритетите в субсидирането от държавните институции. Те биха могли да подпомогнат
филмовото производство и в търсенето на копродуценти. Навлизането на високите
технологии, както и професионализма на нашите кинопроизводители вече дават резултати –
високобюджетни западни филмови продукции. Продължението във възходяща посока на
тази тенденция зависи в голяма степен от публичните институции.
Заключение
Изследването на развитието на филмовото производство у нас, както и на неговите
проблеми и тенденции показва, че след големия спад в периода след 1989 г. то отново
започна да се възражда. Постепенно навлязоха най-съвременни технологии в производството
на филми, обновиха се филмовите студии и се създадоха условия за заснeмането на филмови
продукти с най-високо качество. Създават се хубави български филми, като не са малко и
международните награди, които те носят.
Съществуват различни алтернативи за бъдещето развитие на българското филмово
производство засягащи основно неговото финансиране, като целта е да се търсят нови
финансови източници и пазари на нашите филмови продукти. Паралелно с това, е
необходимо висок професионализъм на участниците в творческия процес на създаването им,
което ще гарантира успех в тяхната оценка и реализация.
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