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Връзката финансово развитие и доходно неравенство:
данни от България
Христо Мавров
The Relationship Between Financial Development and Income Inequality:
Data from Bulgaria
Hristo Mavrov
Abstract
There is a global consensus that income inequality is the most important trend to impact the development over
the next decade. Financial development is among the factors that determine income inequality. In this article, the
private credit by deposit money to GDP indicator (%) is used as a measure of financial development. The simple
regression model used shows that in Bulgaria for the period 1990-2014 the financial development with a certain
probability has raised the income inequality. To the extent that Bulgaria is a country with insufficiently developed
financial system, this conclusion does not reject the possibility of nonlinearity of the financial development/income
inequality relationship.
Keywords: financial development, private credit, income inequality

Въведение
Нарастването на доходното неравенство е тенденция, ускорила се през последните
години. В редица изследвания се разглеждат факторите за увеличаване на доходното
неравенство. Посочват се като основни: динамичните технологични промени, образованието,
преразпределителната политика на държавата, промените в институциите на трудовия пазар,
глобализацията в различните и измерения. Анализите за причините на глобалната криза все
по-ясно очертават негативната роля на прекалената финансиализация на икономиката. Може
ли финансовото развитие да се постави сред факторите за икономическото неравенство? По
един и същи начин ли се проявява това влиянието в различните страни. Изясняване на
връзката между финансово развитие и доходно неравенство и особеностите на проявление на
тази връзка в България е цел на тази статия.
1. Проблемът за неравенството – глобален консенсус
Една от особеностите в оценката на неравенството през последните няколко години е
че доходното неравенство се превръща от проблем на развитието на отделни страни в
глобален проблем.
На световния икономически форум (СИФ), ежегодно от 2006 г., се представя и Доклад
за световните заплахи (The Global Risks Report). В последното, 12-то издание на доклада през
2017г. категорично се очертава консенсус относно изключително важната роля на
неравенството за икономическото и социалното развитие. Според извършеното проучване на
водещи експерти (проучване на мненията на около 700 лидери в света на бизнеса, членове на
академичната общност, представители на политическия елит, експерти и неправителствени
организации) като най-важна тенденция при определяне на световното развитие през
следващите десет години се очертава една икономическа заплаха, а именно нарастващото
неравенство в доходите и различията в богатството (growing income and wealth
disparity)1. Таблица 1 обобщава най-важните 5 заплахи, посочени в този доклад.
1

The Global Risks Report 2017 12th Edition, WEF, 2017, Zurich. Виж таблица 1.1., с.11.
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Таблица 1. Топ пет на тенденциите, определящи глобалното развитие
№
1
2
3
4
5

Тенденция
Нарастващите различия в доходите и богатството
Промените в климата
Нарастващата поляризация в обществата
Нарастващата кибер зависимост
Застаряващото население

Не може да се отмине и фактът (виж таблица 1), че под номер три е социална причина,
изключително тясно свързана с доходното неравенство – нарастващата поляризация в
обществата. В същата анкета на Световния икономически форум 2017 при търсенето на
двойката рискове, които са взаимосвързани в най-голяма степен, анкетираните посочват на
първо място „безработицата и социалната нестабилност“. (На второ място остава провалът на
държавата и огромната принудителна миграция). Несъмнена е връзката на тази двойка
рискове с доходното неравенство. Безработицата е една от причините за неравенството, а то
от своя страна, при преминаване на критичните нива, води до социална нестабилност.
2. Теоретичният дебат за връзката финансово развитие/доходно неравенство
Теоретичните дискусии по актуални икономически проблеми често са свързани с
критично разглеждане на използваната терминология. В този смисъл двете основни
категории, чията връзка е предмет на изясняване, ще бъдат представени дефинитивно.
Под финансово развитие следваме разбирането изразено от Демиргуц-Кунт и Левин
(2009) – това е способността на финансовите договори, пазари и посредници да представят и
улесняват инвестиционните възможности, да контролират инвестициите след осигуряване на
финансиране, както и цялостно управление на риска.
Под доходно неравенство разбираме неравномерното разпределение на
индивидуалния доход между различни хора или групи от населението на една страна.
Терминологичните спорове обаче ще бъдат избегнати за сметка на позитивно
дефиниране и насочваме към проблема по същество.
Отношението на икономистите към връзката финансово развитие доходно
неравенство много точно е представена от Демиргуц-Кунт и Левин (2009) „Следователно,
финансите могат да определят разрива между богати и бедни и степента в която този
разрив се пренася през поколенията. Освен това, като влияят на разпределението на
капитала, финансите могат да променят както темпа на икономически растеж, така и
търсенето на работна сила, което има от своя страна има дълбоки последици за
бедността и разпределението на доходите“2
Това виждане се споделя от огромната част от изследовтелите. Онова, по което те се
различават, е за формата на тази зависимост, за силата на влияние и механизмите, чрез които
тя се осъществява.
В икономическата литература могат да се открият няколко възможности относно
връзката между финансово развитие и доходно неравенство.
Първата позиция, подкрепена от една група икономисти е, че финансовото развитие
намалява доходното неравенство. С други думи се наблюдава отрицателна зависимост.
2

Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. Finance and Inequality Theory and Evidence, Policy Research Working Paper 4967,
The World Bank, 2009, р.2.
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Такива са изследванията на Ли, Скуайр и Зоу (1997), Хонохан (2004), а също и Лианг (2006).
Основните теоретични аргументи на тезата за обратната зависимост са, че
финансовото развитие носи редица положителни ефекти по отношение на мобилизиране на
спестяванията и насочването им за производително използване, подобрено разпределение на
ресурсите, улеснена диферсификация и управление на риска. Например в тези разработки, се
приема че разширяването на кредитите за домакинствата може да стимулира нарастването на
дохода на най-бедните и следователно да намали доходното неравенство. В тези три
публикации като мярка на финансовото развитие се използва един и същ показател –
процентното отношение между размера на частния кредит и БВП. На тази основа се прави
извод за обратната зависимост между финансово развитие и доходно неравенство. Общото
във всички посочени изследвания е, че зависимостта е линейна и не зависи от нивото на
икономическо развитие на отделната страна. С други думи и за бедни и за богати страни
финансовото развитие има положителен ефект върху по-равномерното разпределение на
създадения доход. По-специално Ли, Скуайр и Зоу (1997) доказват, финансовото развитие, и
по-точно финансовата дълбочинност, намаляват неравенството като увеличават средния
доход на долните 8 децилни групи от населението. Като най-важна причина за този
благоприятен ефект се посочва възможността за инвестиране в образование и човешки
капитал в резултат на предоставяне на улеснения за кресдитиране и увеличаването на
кредита.
Втората теоретична линия обосновава положителната връзка между финансовото
развитие и доходното неравенство. Така например, това се твърди от Денк и Корнеде (2015)
в изследване за 33 страни от ОИСР. Тяхното заключение е, повече финанси означава и поголямо неравенство. Подобна е позицията на Гимет и Ладжорд Седжот (2011). Те проучват
49 страни за периода 1994-2002 и изследват както ролята на банковия сектор, така и на
пазара на акции. Изводът им е, че финансовото развитие увеличава неравенството, като този
ефект се предава най- вече чрез банковия сектор.
Третата позиция не е така популярна, но има своите привърженици и основания.
Според нея зависимостта между финансово развитие и доходно неравенство е нелинейна.
Първи застават зад това разбиране Грийнуд и Йованович (1990). В началните етапи от
еволюцията на една страна, твърдят те, от финансовото развитие се възползват само богатите
и поради това неравенството нараства. С растежа на икономиката, обществото и финансовата
среда, финансовите услуги стават по-широко достъпни и в резултат се проявява тенденция
към намаляване на неравенството. Подобно е схващането и на Ким и Лин (2011), както и Лоу
и к-в ( 2014). С други думи, за да се прояви обратната връзка между финанси и доходно
неравенство е необходимо една страна да достигне определена степен на зрялост на своята
финансова система.
Разновидност на третата позиция е представена в проучване на Дабла-Норис и к-в
(2015), които приемат, че финансовата дълбочинност е един от основните фактори,
повишаващи неравенството. Те обхващат извадка от над 90 страни за периода 1980-2012 г.
Особеното в техните заключения е, че връзката финансово развитие/неравенство се проявява
по различен начин в развитите страни и развиващите се страни. Неравенството нараства в
страни, които се отнасят към развиващите се пазари и в които финансовата дълбочинност не
е широко разпространена и не включва широки групи от населението. В същото време, при
развитите страни, финансовата дълбочинност води до намаляване на неравенството.
Посочените автори използват като измерител на финансовото развитие размера на частния
кредит към БВП.
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3. Измерване на финансовото развитие и неравенството – методология и данни
Финансовото развитие може да се измери в различни аспекти. В базата данни на
МВФ Global Financial Development Database (GFDD) )3 има данни за характеристиките на
финансовите системи на над 200 страни. Те са групирани в няколко раздела: достъп,
дълбочинност, ефективност, стабилност и други. Общият брой на използваните финансови
показатели е почти 100. В тях по всеки раздел има показатели както за банковата система
(финансовите институции), така и за финансовите пазари. Краткият обем на статията не
позволява включването в анализа на повечето от тези показатели. Затова се ориентираме към
онези, които в най-голяма степен в обобщен вид могат да представят финансовото развитие.
Като обобщаваща мярка за финансовото развитие в тази статия използваме показателя
размер на частния кредит към брутния вътрешен продукт. Няколко аргумента за този
избор.
Първо, Някои от големите изследователи в областта на финансите (Demirgüç-Kunt,
Feyen and Levine, 2011, p. 6) използват като мярка за банковото развитие частния кредит
(банкови кредити към частния сектор) като дял от БВП, а като мярка на развитие на
финансовите пазари стойността на оборота на пазара на акционерен капитал.
Второ. Вече беше отбелязано, че в цитираните по-горе емпирични проучвания се
използва най-често показателя размер на частния кредит към БВП като мярка на
финансовото развитие изобщо.
Трето, Европейските банкови системи, каквато е и българската, са по-скоро банковобазирани, отколкото пазарно ориентирани. Както пише Л.Георгиев (2017) „Кредитирането
на частния сектор в ЕС е силно зависимо от банките – пазарите на ценни книжа играят
много по-малка роля........ банковите заеми за частния сектор (фирми и домакинства),
въпреки финансовата криза, нарастват от 129% през 2007 г. на 140% от БВП през 2010 г.,
136% през 2012 г. и намаляват малко през 2013 г. – 120%. Същевременно в САЩ те
постепенно намаляват – от 62% от БВП през 2007 г. на 57% (2010 г.), 55% (2011 г.) и 49%
през 2013 г.“4
Доходното неравенство измерваме чрез коефициента на Джини. Този коефициент не
е идеалният за измерване на доходното неравенство. В редица случаи е по-добре да се
използва делът на дохода по децилни групи. Изборът ни е предопределен от сравнителното
богатство на наличните данни за коефициента Джини. Данните, които използваме, са от
Standardized World Income Inequality Database (SWIID)5, поддържана от Фредерик Солт,
независимо, че има някои недостатъци в сравнение с другата богата на държави и години
база данни за неравенството, поддържана от ООН, а именно WIID.6 Основната причина е
възможността да се използват данни за Джини, изчислени както на база пазарен, така и на
база разполагаем доход.
4. Дескриптивен анализ на връзката финансово развитие/доходно неравенство
Разгледаните теоретични схващания и представените емпирични проучвания, дават
основания за някои разсъждения и обобщения. След глобалната криза от 2008 г. стана
3

Global Financial Development Database (GFDD) <http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/globalfinancial-development-database> 5.10.2017
4
Георгиев, Л. Проблемът “свръхбанкиране” и структурната реформа в европейския финансов сектор,
Икономически и социални алтернативи, брой 1, 2017, с. 47
5
Standardized
World
Income
Inequality
Database,
verson
4.1.
March
2014
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/11992
6
UNU-WIDER, ‘World Income Inequality Database (WIID3.4), January 2017
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очевидно, че финансовият сектор се откъсна от реалния, престана да изпълнява ефективно
основните си функции на посредник и заживя свой собствен спекулативен живот. Терминът
„финансиализация“, свързан с процеси, приемани като част от процеса на глобализация, се
превърна в нарицателен. Както заявява Андрю Шенг от Института за ново икономическо
мислене, фалитът на Лемън Брадърс на 15 септември 2008 г. беляза началото на края на
„любовната афера на света с финансиализацията“7 Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц
многократно е подчертавал, че именно финансиализацията е в основата на нарастващото
доходно неравенство и богатство. В този смисъл, обратна връзка между финансово развитие
и доходно неравенство не изглежда основателна хипотеза. Много по-адекватна на
съвременните реалности е хипотезата, че финансовото развитие увеличава неравенството. В
същото време ако финансовото развитие се разбира не просто като чисто количествен
процес, а и като качествено усъвършенстване на финансовите институции и пазари, които
имат за основна функция да обслужват реалния сектор, и в този реален сектор на фокус да е
човекът, то икономическата логика насочва към варианта за нелинейност на зависимостта.
Това означава, че в страни с неразвити финансови институции и пазари е възможно
количественото повищаване на някои финансови показатели да води до нарастване на
неравенството. Достигането на определено ниво на зрялост на финансовите институции и
пазари може да се съпровожда и с намаляване на неравенството.
Анализът на връзката финансово развитие/доходно неравенство в България
предполага първо разглеждане на динамиката на двете променливи и след това изясняване на
тяхната взаимна зависимост.
Динамиката на коефициента Джини за пазарния и за чистия доход е представена на
Фигура 1. Наблюдава се сравнително циклично, но възходящо нарастване.
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Фигура 1. Динамика на коефициента Джини за пазарния и разполагаемия доход в
България за периода 1960-2012
Тенденцията на нарастване е очевидна и при двете променливи за периода 1960-2012
г. От 27 през 1960 г. пазарният Джини нараства в края на периода на 35. Подобна е
динамиката и на коефициента Джини за чистия доход. Корелацията на двете променливи е
7

Sheng A., The End of Financialization, Institute for New Economic Thinking, 2013
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много висока и достита до 0,88. Една проста екстраполация за един период от 12 г. напред
показва, че ако тенденцията се запази, то през 2010 г. коефициентът Джини за пазарния
доход ще бъде 38. Абсолютната стойност на разликата между двата показателя се запазва на
ниво около 2 единици за периода до 1990 г. В годините на преход, и най-вече след 1998 г.
тази разлика започва силно да намалява, за да достигне до 0,7 през 2012 г. Тези стойности са
доказателство за силно неефективна социална политика, която коригира незначително чрез
данъчната система и социалните плащания получения пазарен доход.
Финансовото развитие чрез три показателя за дълбочинност е представено на фиг. 2.
Първият показател е размерът на банковите кредити за частния сектор като дял от БВП
(ЧК/БВП), вторият е паричният агрегат М3 като отношение към БВП (M3), и третият е
пазарната капитализация на акционерния капитал към БВП (ПК/БВП).
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Фигура 2. Динамика на основните показатели за финансова дълбочинност в
България за периода 1990-2014
За периода 1990-2014 г. динамиката на частния кредит и паричното предлагане в
България е идентична. Тръгвайки от едно високо ниво, което ще бъде достигнато едва в
годините преди глобалната криза, в първите години на прехода до 1998 г. се наблюдава
значителен спад. Последващият растеж е непрекъснат за паричното предлагане, докато
банковите заеми за частния сектор към БВП спадат след кризата от 2008 г. Показателят
пазарна капитализация/БВП има незначителни стойности до 2002 г. поради неразвитостта на
българският фондов пазар. Най-висока стойност от 35 се достига през 2007 г., след което
следва обясним спад в търговията с ценни книжа. В процентно отношение спадът тук е
много по-голям от този при частния кредит. И това е обяснимо поради по-голямата
значимост на банковия сектор за финансиране на частния сектор в сравнение с финансовите
пазари.От посочените по-горе причини за избор на показателя за финансово развитие тук ще
добавим още една, която е особено важна във връзка с предмета на изследване в тази статия.
В някои емпирични проучвания се посочва, че показателите, свързани с банковата система
имат по-силно влияние върху доходното неравенство, отколкото тези, свързани с
капиталовите пазари. Поради това в последващия анализ ще използваме показателя банкови
кредити за частния сектор като дял от БВП (ЧК/БВП).
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Фигура 3. Финансово развитие (кредит/БВП) и доходно неравенство (коефициент
Джини)
Връзката финансово развитие и доходно неравенство в България е представена на
фиг. 3. Изследваният период е 1990-2014 г. Простият еднофакторен регресионен модел
представя положителна зафисимост между финансовото развитие (размер на банковия
кредит за частния сектор) и доходното неравенство в България. Коефициентът на
детерминация R2=0,36 e сравнително висок за еднофакторен модел. На практика
коефициентът на корелация е 0,6. Този резултат в известна степен потвърждава хипотезата,
че в страни с недостатъчно развита финансова система, финансовото развитие, в случая
нарастването на банковите заеми за частния сектор, могат да се разглеждат като една от
причините за повишаване да доходното неравенство.
Заключение
Съществува глобален консенсус, че най-важната тенденция, определяща развитието
през следващото десетилетие е нарастването на доходното неравенство. Финансовото
развитие, характеризирано като финансиализация в годините на глобализация, е сред
основните фактори за повишаване на доходното неравенство. Използването на показателя
банков кредит за частния сектор към БВП като обобщаващ измерител за финансовото
развитие показва, че за периода 1990-2014 г. в България финансовото развитие с определена
вероятност е довело до повишаване на доходното неравенство. Този извод не означава, че
разглежданата връзка е линейна. Доколкото България е страна с недостатъчно развита
финансова система, особено фондовите пазари, можое да се приеме, че страната се намира
във възходящата траектория на зависимостта. Достигането на определена степен на зрялост
на финансовата система може да обърне тенденцията. За по-голяма категоричност на
изводите е необходимо да се отчетат всички аспекти на финансовото развитие чрез
включването им в многофакторен регресионен модел. Възможно е също така да се използват
обобщаващи индекси на финансово развитие.
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Reverse Logistics and Circular Economy - Working Together?
Vesselina Dimitrova
Teodoro Gallucci
Abstract
In this study the authors have investigated which factors (economic and environmental) can incentive reverse
logistics process and can create new market opportunities through the adoption of the principles of Circular economy.
The tool for analysing these factors is the Kraljic matrix. This study has the goal to provide an innovative
implementation of Kraljic matrix as methodological basis for the interrelation Circular economy- Reverse logistics. It is
highlighted by different figures an original framework which could be used for the demonstration of how work together
Circular economy and reverse logistics. There are also suggested the actions to take in order to develop green market
strategies.
Keywords: Circular economy, reverse logistics, Kraljic matrix, green market

Introduction
In the last years the concept of Circular Economy (CE) becomes popular because it
proposed a new model of economy capable of replacing existing business model and generating
new economic opportunities. The current industrial production is based on a linear economy, which
means the use of raw materials-consumption-disposal, with important consequences on the
environment. Whereas CE aims to use a closed-loop production for keeping as long as possible
resources in play, by avoiding material leakages and preserving environmental deterioration. CE
approach can guarantee economic growth and job creation too. According to strategy document
prepared by EEA (2017)- Closing the loop - An EU action plan for the CE, over US$1 trillion a
year could be generated by 2025 for the global economy creating roughly 100,000 new jobs
whether companies decided to adopt recycling system rather than try to keep products in
circulation. So, businesses can continue to grow, encouraged by “resource maximization” and
“expanding markets” (Figure 1).

Figure 1. Circular economy
Source: Stahel, 2016
1. The concepts of Circular economy and reverse logistics
The European Commission in 2015 adopted Circular Economy Package, mainly focusing on
waste management in order to stimulate Europe's transition towards a circular economy. The
Circular Economy Package ranges from production and consumption to waste management and the
market for secondary raw materials.
A better use of resources used in production jointly with new consumption models, can
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maximize the potential of lifecycle of products. CE aims at developing strategies for recycling,
because it represents the basis for transition from a linear economy to an economy based on the
concept of re-use. But CE is more than this. In the circular economy, it is important to break away
the typical environmental policies of the last century that saw only the consumer as an active part of
the recycling chain. Today we have to overcome this pattern, and with the circular economy we go
far beyond the single citizen's initiative on the separate collection, only sorting plastic bottles from
biological waste. Manufacturing industries have to be more proactive, rethinking the production
system as well as the supply chain in order to regenerate on its own. In other words, it is important
to develop new managerial strategies aiming at recovered components and materials within the
manufacturing process and this includes delivery, assembling, sorting, warehousing, risk
management, power generation, better quality collection and effective segmentation of end-of-life
products. Furthermore, according to Talmon-Gross & Miedzinski from European cluster
observatory (2016) all these diverse activities represent implications of the business model of
reverse logistics. Other authors (MacArthur Foundation, 2015; Winans, 2017; European
Commission, 2015) also confirm that the above cited strategies are adaptive environmental
strategies which cover the waste management policies and which are a part of the reverse logistics.
Reverse logistics, presented at Figure 2, is usually defined as the process of planning,
implementing, and controlling the efficient, cost effective flow of raw materials, in-process
inventory, finished goods and related information from the point of consumption to the point of
origin for the purpose of recapturing value or proper disposal (Graczyk, 2011).
REVERSE LOGISTICS PROCESS
use of product

collection

dissassembly/
sorting/testing

repair/reuse

refurbishment
remanufacturing
recycling

disposal

Figure 2. Reverse logistics process
Source: Elaboration of the authors
More precisely, reverse logistics is related to encourage the waste reduction in order to
derive more benefits, more revenues. Companies are seeking to harness more useful recycling
components, to leverage strategic resources in order to offer a competitive price and to establish
their positions on the market. According to EEA (2017) reverse logistics is a part of the circular
system mechanisms that facilitate the end-of-life management of the products by creating incentives
for companies. So, reverse logistics and its implications are considered a positive aspect of the
circularity with indicative impact of reuse, repair, remanufacturing, recycling.
From these considerations it is possible to highlight that the concepts of CE and reverse
logistics are going in the same direction with the final goal to minimize environmental impacts, to
reuse waste, to adopt recycling policy, to propose eco-innovation, to implement efficiency and to
increase productivity. The adoption of the principles of CE can stimulate the reverse logistics
procedure at business level but it is important to investigate whether there are preconditions in
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achieving this new economic model.
Clear strategies to enable effective supply chain of products by developing the reverse
logistics process can be based on the circular economy principles. According to Cranfield
University School of Management there are six principles for aligning reverse logistics with the
circular economy: Principle 1:Cascades orientation- aims to encourage renewable resources along
with an innovative potential for creating new materials, chemicals and processes. In this way, it
becomes possible to keep materials longer in circulation reconverting them into different types of
products or materials. Principle 2: Waste avoiding- emphasises eco-design of products in order to
facilitate the recycling at the ends of life allowing reduction or elimination of wastes. Principle 3:
Economic optimisation-aims to improve material productivity by enhancing innovation capabilities,
so that a resilient economy can be created. Principle 4: Maximisation of retained value -aims to
create loops in the linear supply chain in order to retain the value of the product, increasing
recycling abilities rather than landifilling. Principle 5: Leakage minimisation- aims to reorganise
the industrial production chain in order to identify critical losses during the life cycle of production
activities, evaluating which solution could create the best arbitrage opportunity. Principle 6:
Environmental consciousness – aims to promote the attitudes of consumers and in general of
stakeholders towards the preservation of environmental resources and reduction of environmental
impacts. (Tjahjono &Bernon, 2017)
In order to realize the present study, the authors have investigated which factors (economic
and environmental) can incentive reverse logistics process and can create new market opportunities
through the adoption of the principles of Circular economy. The tool for analysing these factors has
been the Kraljic matrix. This study has the goal to provide an innovative implementation of Kraljic
matrix as methodological basis for the interrelation Circular economy- Reverse logistics. It is
highlighted by different figures an original framework which could be used for the demonstration of
how work together Circular economy and reverse logistics. There are also suggested the actions to
take in order to develop green market strategies.
2. Methodology of the study
To develop this study, the matrix Kraljic was redesigned according to the principles of CE.
This model developed in 1983 has the aim to identify differentiated procurement policies in order to
optimize the use of resources in the production process and at the same time to guarantee supply in
terms of time, cost and quality. The Kraljic matrix is a useful tool for classifying product categories.
The matrix classifies the categories of expenditures in four areas according to the following
variables:
 Complexity of the supply market in terms of availability of the good or services, number of
alternative suppliers, supplier's ability, presence of barriers to entry in the sector. This variable is
called supply risk;
 Importance of purchased goods in terms of value added, economic impact, impact on
profitability. This variable is called profit impact.
From this combination of both variables you get a 2X2 matrix with four areas where all business
categories fall.
Kraljic approach is designed for a portfolio of products. This portfolio includes a collection
of different items, but also interconnection between each other. Portfolio management, in general,
focuses on the interdependence of managerial decisions and emphasizes an integrated approach.
Portfolio management privileges all of its components reflecting the importance of appropriate
management within the business.
3. Discussion
It is very strategic within a business management to design activities capable of generating
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system of value-added. To plan in advance policies for managing company's purchases, identifying
which are strategic and which less, it is crucial. To this end, the Kraljic matrix is normally used to
make a purchasing risk analysis within the enterprises. It is possible to split the purchasing into four
classes (see boxes in Figure 3), based on the complexity of market suppliers (also in terms of
investment that the company has to support during the negotiation phase, prior to the purchase
phase) and the importance of purchasing (in terms of value- added and / or percentage of raw
materials / semi-finished items in the total cost of the items).
KRALJIC MATRIX
high

LEVERAGE ITEMS
Standard commodities with
abundant source of suppliers
p
r
o
f
i
t

ROUTINE (NON-CRITICAL )
Low value items

STRATEGIC
Key product services

BOTTLENECK
Items with limted source of
suppliers

low

low

supply risk

high

Figure 3. Kraljic Matrix
Source: Glöckner, 2005
Analysing in particular the four boxes it is possible to comment the following:
Strategic, are items (rare with great value) very critical to handle with. These items are very
important for choosing the economic investment to carry on. The procurement policy is the
following: to carry out an analysis of the risks of stock-out / failure delivery and define emergency
actions; to evaluate the opportunity to produce within the production process the items (make or
buy); to define an appropriate stock policies of items; to monitor the market suppliers, taking into
account the economic situation and international dynamics.
Bottleneck, are critical items because of the difficulties linked to the relevant market and
supply negotiation access. The action lines refer to continuous market and suppliers’ monitoring, in
order to ensure sufficient stock.
Leverage, are items that enter in the production process coming from stable easy accessible
markets. The action lines refer to monitoring the market, looking for substitute items, negotiating on
price, and optimizing physical flows.
Routine, are items characterized by secondary importance in comparison with the high
competition markets. The action lines refer to analyse the production process solutions in order to
reduce as much as possible the use of such items.
Based on this matrix, different strategies can be identified, each with different implications
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at price, supplier, and inventory policy. In general, the strategies should favour replacement of
products and suppliers, switching to internal programs of improvement for reducing input and
adopting adequate logistics structures.
As above- mentioned, CE aims to improve prevention and re-use policies, to improve
recycling in particular in some industries, to strengthen new market for recycled materials and to
improve the quality and quantity of separate collections. This approach should incentive the
recycling system as economical driver as well as to create new market conditions able to recover
recycled materials. Before switching to Circular economy, an important question arises: can
recycling policies or the adoption of reverse logistics turn more profits in a long run to a business?
It is not a simply question because different factors have to be taken into account. The market factor
at the moment represents the crucial one. For this reason, using the Kraljic matrix the authors
investigate the problems related with investments in green management. The latter means to focus
own business in purchasing or producing recycled products or investing in reverse logistics
procedures as well as adopting environmental certifications. Thus, the Kraljic matrix adapted to the
concept of the circular economy has been designed (Figure 4). The purpose is to outline the
problems and the opportunities in this environmental strategy, highlighting also possible solutions.
high

p
r
o
f
i
t

low

LEVERAGE

STRATEGIC

Lack of suppliers

training in environmental
strategies

Lack of negotiation
Geographical distance
ROUTINE (NON-CRITICAL

)

Items arising from suppliers
with environmental
certifications

adopt environmental
certification

BOTTLENECK

Scarce reverse logistic
infrastructure
Lack of collecting structure

low

supply risk

high

Figure 4. Kraljic matrix adapted to CE principles
Source: Elaboration of the authors
Analysing in details the different boxes of the matrix adapted to circular economy concept it
is possible to outline different concerns. In the Leverage box, all the items or services should be
characterized by a high economic impact (their cost affects the total cost of the product or service
realized) but with a low complexity in the supply market (wide alternatives). In this case the main
issues are represented by a scarce presence of suppliers operating in the recycling sector of general
commodities, which can affect the final cost of the items. In other words, purchases would take
place in a context of scarce trading with a little opportunity to negotiate prices. This would imply
scarce competition between suppliers in order to obtain the best possible supply and the final price
would be high.
In the Strategic box, the purchase strategy should be built over a medium long-term horizon.
Partnership agreements with suppliers are usually developed for achieving a competitive advantage.
For this reason, these purchases are often subject to "make or buy" strategic choice in order to
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guarantee their supply. In this case the trade off between make or buy is represented by make. This
choice should represent the best opportunity to guarantee a constant supply and an appropriate
management of the stock.
In the box Routine, purchasing strategy should aim at seeking maximum efficiency in the
purchasing process in order to minimize resource expenditure. Efficiency needs to be studied and
built into simple, manageable purchasing processes with minimum resource utilization. This could
be realized adopting environmental certification within its own management process and making
purchasing from enterprises with the same environmental strategy.
In the box Bottleneck, purchasing strategy should be necessary to ensure the continuation of
the activity. Interrupting the supply of these products/services could have serious consequences on
the company. In this case the main concerns are represented by lack of infrastructure or collecting
structure.
From this analysis emerges that to boost an economy based on “green market” it is
necessary to create favourable conditions. As outlined by the matrix the most critical factors are
represented by Leverage and Bottleneck. In the Leverage case, the main concern is given by the
lack or absence of negotiation with suppliers. This aspect will affect the final cost of the items. In
the Bottleneck the lack of infrastructure or collecting structure can affect the supply of products.
Different is the Routine and Strategic in which the concerns can be focused on the environmental
certification or the reverse logistics strategy within a company for “making” and not “buying”. In
order to have effective CE process which increases the share of recyclable resources as well as
reducing the consumption of raw materials and energy, it is necessary to coordinate different
actions and measures.
In Figure 5 are outlined the main actions to take in order to overcome the above mentioned
issues and to create a profitable market.
LEVERAGE

Strategic

Action to take to overcome issues

Action to take to im plement

strategic partnership among supply
chain actors

training in environmental
management

incentive to collect solid waste

skilled personel in solid waste
management

develop legal support
defiscalizing ecoinnovation in
enterprises

ecoincentive for adopting
environmental strategies

Routine (non -critical)

Bottleneck

Action to take to im plement

Action to take overcome issues

environmental awareness by
consumers

financial investment in
implementing infrastructure

specific governments requirements
in waste management

private -public partnership

environmental audits in the industry

Figure 5. Kraljic matrix adapted into Circular economy- actions to take
Source: Elaboration of the authors
Let's analyse at how different purchases change according to the matrix (presented at Figure
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5) and can stimulate a reverse logistics process in a company. As mentioned, the reverse logistics
has been defined as the process of moving goods from their typical final destination for the purpose
of capturing value from the processes of recovery-repair and reuse or for proper disposal. Another
way, reverse logistics is a secondary channel to maximize the value of the assets produced. From
the adapted matrix emerges that the reverse logistics can be encouraged by the box Leverage,
Strategic and Routine. From Leverage box emerges that mainly specific laws in the waste
management as well as strategic partnership with enterprise with environmental certification can
support the development of internal reverse logistics strategies. The recycling of the items is a direct
consequence of a holistic strategy which underlines that recycling can also generates environmental,
financial and social benefits. Incentives to collect solid waste or boosting de-fiscalization policies
for eco-innovations in enterprises represent another way to stimulate reverse logistics system.
Strategic box outlines that the company should decide to produce recycled products on its
own, i.e. adopts the "make" strategy, because the "buy" strategy would be too much
disadvantageous for it in view of need to maintain permanent stocks or zero stock. For example, it
is possible for a partner (because of geographical reasons) to have special requirements tailored to
toxic substance reports, various recycling procedures, use of different green marks etc. All the
factors listed above will stimulate the top management to decide training a staff, which will be
dedicated to sharing common green visions and strategies.
The Routine box shows that mainly customers with environmental awareness can push
companies to purchase items with environmental certifications and to invest in reverse logistics.
With regard to the customers, it is necessary to enhance their environmental awareness, focusing
more and more on the importance of recycling, explaining the importance of eco-design of
products, and orienting to eco-labels of products, verifying the brand for existing applied
sustainability policy (a written sustainability report), green packaging requirements, etc. This would
contribute to the continuous improvement and implementation of recycling process without creating
critical or risky business situations.
In the box Bottleneck, the company faces problems with uncertainty about the amount of
useful recycled items that can be used. The risk at this purchase is particularly high, because the
company has to assess whether it is able to handle certain costs related to transport costs, separation
or/and collection costs of useful components from recycled goods, etc. In this sense, the company
risks, in a first phase, to have no high profits because of costs related to the access to infrastructure,
suitable storage space and even building of a hub for processing, assembling and sorting. The
company can overcome this situation and increases its financial benefits only if works with
municipal or regional waste management authorities. The company should also invest in
appropriate IT software to process for available or missing data and to analyse the causes for
existing gaps of information. The latter represents another important economic investment.
Conclusion
This paper has proposed a conceptual model in order to highlight which factors can enable
environmental strategies, within managerial business activities, as reverse logistics. The conceptual
model has been realized adapting the Kraljic matrix used for identifying differentiated procurement
policies. According to adapted Kraljic matrix, the CE principles can encourage companies towards
a different approach but diverse criteria have to be implemented. It is important to create a synergy
among different stakeholders with the aim to push towards increasing recycling targets in a circular
economy. The analysis of this paper confirms that in the most of the cases, reverse logistics can be
actively involved in the circular economy, but actions to take or barriers to overcome, exist. This
means that the evolutionary scenarios depend on the behavior of citizens, operators and, above all,
public policies that represent the pre-condition for achieving recycling targets. This consortium
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system has the capacity to face new challenges in a new regulatory framework, characterized by
effective control and regulated competition. The realization of the consortium system can stimulate
the purchasing savings in raw materials, the growth in “green” employment, the reduction of
emissions and the consequent generation of economic value. These factors could be the main
environmental, social and economic impacts of sustainable management in waste recycling system.
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Развитие на търговията с биологични продукти в Централна и
Югоизточна Европа
Александър Шиваров
Development of Trade in Organic Products in Central and SouthEastern Europe
Aleksandar Shivarov
Abstract
The paper describes from a regional perspective the state of production and the markets for organic products
in nineteen Central and South-eastern European countries. These markets share a number of common features: from
customers’ attitudes and levels of income, through production and distribution patterns, to export orientation. The
article provides a review of the determinants of demand for organic products and presents the powerful drivers behind
them. It checks the validity of global trends in the regional context. The scale of production and the underlying
developments are outlined. The market is explored in terms of size, growth rates and expenditures per person. The
competitive environment of several key markets in the region is examined, which generates insights for future expansion
of the trade in organic products in Central and South-eastern Europe.
Keywords: organic products, organic food, Central Europe, South-eastern Europe.

Въведение
Здравословният начин на живот и грижата за околната среда се открояват като важни
тенденции, които определят предпочитанията и поведението на значими групи от
потребители в световен мащаб. Тези процеси засягат във все по-голяма степен
производството и търговията с храни и в страните от Централна и Югоизточна Европа.
Изследването очертава основните параметри на този развиващ се пазар в България и поширокия регион от общо 19 страни. Специално внимание се отделя на сертифицираните
биологични хранителни продукти като ясно обособен сегмент с няколко категории: пресни
храни, опаковани продукти и напитки. Посочени са спецификата на конкурентната среда в
отделните страни от региона и перспективите за растеж в средносрочен план.
Под биологично производство се разбира система за управление на земеделието и
производството на храни, която е в съгласие с природните цикли. Този набор от практики се
стреми да оказва минимално въздействие върху околната среда и да използва естествени
вещества и процеси в земеделието и животновъдството. Основни характеристики на
биологичното производство са:
 опазване на почвеното плодородие;
 редуване на културите за ефикасно използване на наличните ресурси;
 строго ограничаване на използването на синтезирани по химичен път вещества
като пестициди, изкуствени торове, антибиотици и др.;
 забрана за използване на генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти,
произведени от тях;
 забрана за използване на йонизиращо лъчение за третиране на биологични храни;
 прилагане на високи стандарти за благосъстояние на животните.
Биологичното земеделие е част от разширена верига на доставки, която включва още
производството на храни, дистрибуцията и продажбата на дребно. Всяко звено в тази верига
допринася за доверието на потребителите, качеството на храните, опазването на околната
среда и благосъстоянието на отглежданите животни.
Продуктите, предлагани на пазара като биологични, трябва да са сертифицирани и
обозначени с национално или регионално лого. Такава е практиката в Европейския съюз,
САЩ, Канада, Япония, Китай, Австралия, Нова Зеландия, Бразилия, Мексико, Русия,
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Украйна и други страни. Нормативната рамка относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти в Европейския съюз се определя от Регламент
№834/2007. Подробни правила по отношение на биологичното производство, етикетирането
и контрола са посочени в Регламент №889/2008, както и в Регламент №1235/2008 – за
режима за внос на биологични продукти от трети държави. В допълнение, в България
действа Наредба № 1 от 2013 г. на Министерството на земеделието и храните за прилагане на
правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни,
животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола
върху производството и етикетирането.
Фокусът на настоящата работа е върху региона на Централна и Югоизточна Европа
(ЦЮИЕ). За целите на изследването в региона попадат общо 19 страни. Това са 11 страни,
които се присъединиха към ЕС след 2004 г., както и Гърция, която в географски и стопански
план е част от региона: България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния,
Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Освен тях, се включват още шест държави
от Югоизточна Европа, които са със статут на кандидати за членство в ЕС или се смятат за
потенциални такива – страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина,
Косово, Македония, Сърбия, Черна гора) и Турция. Тази широка група страни споделя много
общи черти, които я отличават както от Западна, така и от Източна Европа (в рамките на
постсъветсткото пространство). Сред тях са равнището на доходите, степента на развитие на
икономиките, ценности и културни характеристики, но и политическата и институционална
принадлежност – или най-малкото степен на обвързаност – с Европейския съюз и НАТО.
Фактори за търсене на биологични продукти
Развитието на пазара за биологични продукти е обусловено от няколко водещи
тенденции в поведението на потребителите. На първо място е стремежът към здравословен
начин на живот. Друга тенденция е влиянието на етични съображения при реализацията на
потребителския избор. Загрижеността за състоянието на околната среда е важен фактор,
който може да влияе върху нагласите и решенията на потребителите за покупка на
сертифицирани биологични продукти.
Здравословният начин на живот се възприема все повече като цялостна концепция,
която обхваща не само физическото здраве, но и психическото и емоционалното равновесие,
включва храната, упражненията и спорта, отношението към природата и към себе си.
Потребителите вече не разглеждат здравето си едноизмерно – например само чрез теглото –
а се стремят към добро здраве в по-широк план. Това извежда превенцията и
осъществяването на активен избор за поддържане на здравето пред справяне с последиците
от заболявания. Подобен подход налага по-съзнателен избор на хранителни алтернативи и
включва потребление на продукти с допълнителни ползи, включително и готовност за
плащане за продукти и услуги, които подкрепят здравословния начин на живот.1
Напредъкът в технологиите допринася съществено за промяната на поведенческите
модели. Достъпът до устройства, цифрови платформи и разширени възможности за
самообразоване улеснява проследяването на състоянието, диагностицирането на евентуални
проблеми и намирането на персонализирани решения за подкрепа на здравето. Социалните
мрежи също оказват влияние за налагането на здравословни практики като желан елемент от
изграждания образ на личността в нейната референтна група.
Друга важна тенденция, която засяга търсенето на биологични продукти, е
постепенното увеличаване на броя на потребителите и компаниите, които вземат решения за
покупка, водени от етични съображения.2 Такъв тип решения са свързани най-често с грижа
за околната среда и стремеж към устойчивост, с благосъстоянието на животните, с условията
1
2

Euromonitor. Healthy living. London, 2017.
Euromonitor. Ethical living. London, 2017.
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на труд и желанието за положително въздействие върху общностите, в които се произвеждат
продуктите.
Движещите сили, които формират описаните тенденции в поведението на
потребителите, са във висока степен сходни. На първо място е дългосрочната промяна в
световния икономически ред, която води към утвърждаване на водещата роля на
възникващите икономики (Китай, Индия, Индонезия, Бразилия и др.) и намаляване на
относителната тежест на страните от Г-7.3 Разширяването на средната класа във
възникващите пазари води до промяна на хранителните навици, увеличен прием на готови
храни и по-заседнал начин на живот. Налице е корелация между разполагаемия доход и
потреблението на месо в развиващите се страни.4 Много възникващи икономики се опитват
да намалят екологичното въздействие от концентрацията на производствени дейности, които
задоволяват търсенето в глобалната икономика, и нараства съзнанието за необходимостта от
намаляване на замърсяването и преход към по-добри условия на труд.5
Демографските промени в световен мащаб – увеличаване на продължителността на
живота, намаляване на раждаемостта, но същевременно продължаващ ръст на населението и
урбанизация – водят едновременно до търсене на повече възможности за здравословен живот
и до предизвикателства пред устойчивото развитие.
Натискът върху околната среда и усилията за намаляването му оказват мощно
влияние върху провежданите политики на национално и глобално ниво, но и върху
поведението на потребителите. Целите за устойчиво развитие, формулирани от ООН през
2015 г., поставят на челно място не само въпроси като борбата с климатичните промени,
достъпа до чиста вода и до енергия, но и отговорното производство и потребление. Наборът
от цели задава критерии за оценяване на напредъка на страните,6 но и за поведението на
компаниите. Ред здравословни проблеми – от наднорменото тегло, през респираторните
заболявания, до депресиите – са свързани с откъсването от природата в градски условия и
влошените параметри на околната среда.7
Напредъкът в информационните и комуникационните технологии насочва
потребителите към превантивни действия за поддържане на здравето. Изобилието от
информация се допълва от устройства и приложения за персонализирано следене на
състоянието на организма. Социалните медии са мощен фактор за популяризиране на етични
инициативи от страна на компаниите, но те предоставят и много по-голяма видимост и
аудитория на организирани потребители, които застъпват етични каузи.
В допълнение на горните движещи сили еволюцията във възприятията за света,
нагласите и мотивациите, съпроводена от смяната на поколенията, оказва влияние за
промяна на ценностите. Те от своя страна оформят решенията на потребители и
правителства. Глобални изследвания на ценностите сочат, че все по-голям брой потребители
търсят начин да опростят живота си, по-отворени са за нови неща и разглеждат времето като
ценност. Това засилва стремежа към търсене на вътрешно равновесие и приоритизиране на
собственото здраве. Глобално изследване от 2016 г. сочи, че две трети от интервюираните се
стремят да имат положително въздействие върху околната среда.8
Измененията в глобалната бизнес среда моделират водещите тенденции, които
насочват търсенето в посока на продукти, гарантиращи качествен природосъобразен живот,
проследимост на доставките и отговорно отношение към околната среда от потребители и
производители. В зрелите пазари за биологични храни в Западна Европа като важни фактори
3

PwC. The long view: how will the global economic order change by 2050? London, 2017.
Euromonitor. Healthy living, p. 11.
5
Euromonitor. Ethical living, p. 12.
6
World Bank. Atlas of Sustainable Development Goals 2017. Washington, DC, 2017.
7
Euromonitor. Healthy living, p. 16.
8
Euromonitor. Healthy living, p. 17.; Euromonitor. Ethical living, p. 16.
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се очертават намаляващата разлика в цените между биологичните и конвенционалните
храни, подкрепата за сектора от страна на публичните политики, увеличаването на разходите
за биологични продукти от страна на редовните потребители и евентуалното преодоляване
на недоверието от страна на незаинтересовани потребители чрез добавяне на нови ползи към
продуктите като местно производство, етични ценности и допълнителни ползи за здравето и
качеството на живот.9
В страните от Централна и Югоизточна Европа акцентът е върху вкусовите качества и
здравословните характеристики на храните, както и тяхната безопасност.10 Етичните
съображения при закупуването на биологични продукти са с по-нисък ранг спрямо
възприеманите здравни ефекти.11 Сериозна бариера за потреблението представлява все още
ниската степен на осведоменост за биологичните продукти. 12 По-традиционно
ориентираните потребители и чувствителните в ценово отношение демонстрират
сравнително ниска склонност към покупка на такива продукти.13 Прегледът на литературата
за нагласите на потребителите и отношението им към биологичните продукти в региона ясно
показва различия в степната на зрелост на пазарите в Западна Европа и в ЦЮИЕ. В региона,
в който попада и България, са необходими допълнителни усилия от страна на производители,
преработватели, търговци и публични институции за популяризиране на биологичните
продукти, предоставяне на достоверна информация за разликите между биологичното и
конвенционалното производство и преодоляване на недоверието към системите за
сертифициране и контрол на качеството. Наред с тези мерки, търсенето на биологични
продукти е в пряка зависимост от равнището на доходите в отделните страни и в различните
групи от населението.
Биологично производство
Площите заети с производство на биологични храни в света обхващат 50,9 млн. ха или
един процент от обработваемите земи по данни от общо 179 страни през 2015 г.14 Макар и
най-малък в географски план, Австралия е континентът с най-големи площи за биологично
производство: общо 22,8 млн. ха, като основната част от тях са пасища. За сравнение в
Европа, която се явява втори по значение производствен център в световен мащаб, са
обхванати 12,7 млн. ха. Основната част от тях се намират в страните членки на Европейския
съюз: 11,1 млн. ха през 2015 г. и съответно 11,9 млн. ха през 2016 г. Приблизително еднакъв
дял заемат нивите и постоянно затревените площи в структурата на биологичното земеделие
в Европа (42 – 45%), а трайните насаждения са около 11%.
В страните от Централна и Югоизточна Европа производство на биологични продукти
се извършва на 3,4 – 3,5 млн. ха, съответно през 2015 и 2016 г. В страните членки на ЕС от
9

O’Doherty Jensen, K., Denver, S., Zanoli, R. Actual and potential development of consumer demand on the organic
food market in Europe. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 58, no. 3-4, 2011: 79-84.
10
Żakowska‐Biemans, S. Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal 113, no.
1, 2011: 122-137; Krause, J. and Spicka, J. Analysis of economic performance and opportunities for the development of
organic farming: case study of the Czech Republic. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 54, no. 3, 2017: 717-724.
11
Николова, М. Биопроизводство и особености на пазара на биопродукти. Народностопански архив, №1, 2011,
42-65.; Imami, D. et al. Consumer attitudes towards organic food in the Western Balkans – the case of
Albania. Economia agro-alimentare / Food Economy 2, 2017.
12
Горанова, П., Стефанов, С., Тананеева, Ж. Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в
България. Алманах „Научни изследвания“, №14, 2011, 170-212.; Maksimović, G., Milošević, B., Jovanović, R.
Research of consumers’ attitudes on the organic food consumption in the Serbian enclaves in Kosovo. Economics of
Agriculture 64, no. 3, 2017: 987-1001.
13
Demirtas, B., Parlakay, O., Tapki, N. Organic food awareness in Turkey. Emirates Journal of Food and Agriculture
27, no. 5, 2015: 407-415.; Perić, N., Nikčević, A., Vujić, N. Consumers attitudes on organic food in Serbia and Croatia:
a comparative analysis. Economics of Agriculture 64, no. 3, 2017: 1049-1064.
14
Willer, H. and Lernoud, J. (eds.) The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. Frick and
Bonn, 2017, pp. 23-25.
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ЦЮИЕ са заети около 2,9 млн. ха с биологично земеделие и животновъдство (Таблица 1).
Основен производител в рамките на региона извън ЕС е Турция с 0,5 млн. ха.
Сертифицираното биологично производство в страните от Западните Балкани все още е
минимално в сравнение с останалите представители на региона
Таблица 1. Производство на биологични продукти в Централна и Югоизточна
Европа, 2016 г.

Албания*
Босна и
Херцеговина*
България
Гърция
Естония
Косово*
Латвия
Литва
Македония
Полша
Румъния
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Унгария
Хърватия
Черна гора*
Чехия
Общо

Площи с
биологично
производство,
хил. ха
0,5

Дял от
земеделските
площи,
%*
0,0

Производители,
бр.

Преработватели,
бр.

Аквакултури,
бр.

39

22

:

0,5

0,0

36

8

:

160,6
342,6
180,9
0,2
259,1
221,7
3,2
536,6
226,3
187,0
43,6
14,4
533,2
186,3
93,6
3,2
488,6
3 482,1

2,4
8,0
15,7
0,0
12,3
7,1
0,2
4,0
1,8
9,5
8,9
0,4
1,3
2,4
4,9
1,4
13,7
5,0

6 964
20 197
1 753
100
4 145
2 539
509
22 435
10 083
431
3 513
286
67 879
3 414
3 546
222
4 271
152 362

175
1 495
135
5
48
65
17
705
150
36
310
44
1 422
442
312
12
616
6 019

3
6
0
:
2
11
0
5
18
0
5
0
0
5
1
:
16
72

Данните са за 2015 г.
Източник: Eurostat; FiBL <http://www.organic-world.net/statistics/>
*

Делът на обработваемите земи, предназначени за биологично производство, от всички
селскостопански площи в страната е най-висок в Естония, Латвия, Чехия и Словакия. В
страните от Югоизточна Европа водещи по този показател са Словения, Гърция и Хърватия.
Средният дял на земите, заети с биологично производство, в региона е приблизително 5%,
като във всички страни извън ЕС е около или под един процент. За 2015 – 2016 г. площите за
биологично производство нарастват с 2%. Най-голям потенциал за увеличаване на
биологичното земеделие чрез включване на нови земи в режим на конверсия показват
България, Хърватия и Сърбия. През 2015 г. във всяка от трите страни над 50% от
декларираните площи са в режим на преминаване към устойчиво ползване (в България –
81,8%).15
15

Eurostat. Organic farming statistics. Statistics
explained/index.php/Organic_ farming_statistics>

Explained.

2017.

<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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Към края на 2016 г. в региона са регистрирани 152 362 селскостопански
производители и 72 производители на аквакултури, които произвеждат биологични
продукти. Броят на преработвателите е 6 019. Между 2010 и 2015 г. броят на
производителите в България, Румъния и Хърватия се удвоява, което е най-големият отчетен
ръст за Европейския съюз. Най-голям брой производители има в Турция (68 000) – те
съставляват близо 45% от всички регистрирани в ЦЮИЕ, като надхвърлят и тези в Италия,
която има най-много фермери, ангажирани с биологично земеделие в ЕС (около 53 000).
Състояние на пазара на биологични продукти
Световният пазар на биологични продукти се оценява на около 75 млрд. евро през
2015 г. Водещо място заемат САЩ с продажби от 39,7 млрд. щатски долара (35,8 млрд.
евро), следвани от Европейския съюз с продажби на дребно от 27,1 млрд. евро. Като цяло
пазарът е доминиран от развити страни с високи доходи на човек от населението. Китай е
единствената развиваща се икономика във водещата десетка по обем на продажбите.
Търсенето на китайския пазар е резултат от поредица от скандали с качеството на храните в
близкото минало и възприемането на биологичните продукти като по-сигурна алтернатива.
Обемът на продажбите в ЦЮИЕ се оценява на около 580 млн. евро.16 Само пазарът на
пакетирани биологични храни и на напитки в ЦЮИЕ достига до 431 млн. евро през 2016 г. в
резултат от устойчив растеж през последните шест години (Фигура 1).

Източник: Euromonitor
Фигура 1. Продажби на пакетирани биологични храни и напитки в Централна и
Югоизточна Европа, млн. евро.
Средногодишният темп на растеж за периода 2012 – 2016 г. възлиза на 5,6%. Разбира
се, картината в отделните страни варира в широки рамки: от 13,3% в Румъния, Турция
(10,3%), България (8,1%) до спад на продажбите в Гърция (-3%). Продажбите на дребно на
човек в ЦЮИЕ са далеч под типичните нива за старите страни членки на ЕС, при които една
трета достигат продажби от над 100 евро/човек на година. Донякъде изключение правят
Словения и Хърватия с 26,6 и 23,4 евро/човек за биологични продукти. Във всички останали
16

Willer, H. and Lernoud, J. The World of Organic Agriculture, pp. 226-227.
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страни данните сочат едноцифрени стойности на продажбите. За ЦЮИЕ е характерно, че
макар някои страни да са постигнали висок дял на земите за биологично производство,
потребителските разходи, независимо от нарастването им, все още остават ниски като дял от
общите разходи за храна. Интересът към производството до голяма степен е движен от
търсенето на биологични продукти в Западна Европа. Несъмнено роля за този
експортнoориентиран ръст оказва и единната регулативна рамка на ЕС за производство и
етикетиране на биологичната продукция. Въпреки това, броят на регистрираните износители
като правило е най-много двуцифрен в страните в региона. Най-значими пазари в ЦЮИЕ са
тези на Турция (102 млн. евро), Полша (72 млн. евро), Чехия (45 млн. евро) и Унгария (36
млн. евро).17
Конкурентна среда в ключови пазари от Централна и Югоизточна Европа18
Продажбите на опаковани биологични храни в България достигат 31 млн. лв. през
2016 г. вследствие на 7% годишен ръст на пазара. За това способства стабилната
институционална рамка и навлизането на биологичните продукти в търговските вериги.
Положителна тенденция е повишената разпознаваемост на сертифицираните и етикетирани
продукти и спадът на по-ранната вълна за обозначаване на най-различни групи стоки като
„еко“, „органични“, „зелени“ и т.н., без да са част от система за проследяване и гарантиране
на качеството. Най-голям е делът на бебешките храни: 36% от продажбите на пазара, което
определя и лидерските позиции на Hipp с 28% пазарен дял. На второ място е Био България
със 17% пазарен дял, представена с бранда Harmonica. Прогнозите са пазарът да продължи
да нараства с 5% на годишна база и да достигне продажби от 40 млн. лв. през 2021 г.
Размерът на пазара на биологични продукти в Румъния е 106 млн. леи (23,6 млн. евро)
и нараства с 13% през 2012 – 2016 г. Продажбите, както и в други страни от региона, са
предимно концентрирани в групи потребители с по-високи доходи в големите градове.
Водещите категории са млечните продукти и бебешките храни. С най-голям пазарен дял е
производителят на мляко и млечни продукти Dorna Lactate (18%), следван от Hipp (9%). В
по-голяма степен е развит пазарът на биологични напитки (нектари, сокове, кафе), отколкото
в България. Очакванията са продажбите да достигнат 161 млн. леи до 2021 г.
Продължаващата рецесия в Гърция се отразява негативно и на пазара на биологични
храни. Той се е свил до 43 млн. евро през последните пет години като намалява средно с 3%
годишно. Прогнозите са това развитие да продължи със същите темпове и до 2021 г. обемът
на продажбите да е приблизително 37 млн. евро. Сред малкото категории продукти, които
отчитат положителен ръст са детските храни и млечните продукти (масло и кисело мляко).
Водеща позиция в последната група биологични храни заема Olympos с 26% пазарен дял през
2016 г.
Турският пазар се оценява на 340 млн. турски лири (102 млн. евро): 285 млн. лири –
опаковани храни и 55 млн. лири – напитки. Основният фактор за растежа от 10% е
повишеното търсене на здравословни продукти от градското население. Биологичното мляко
е водещият продукт, което обяснява пазарния дял от 26% на местния производител Pınar,
част от Yaşar Holding. На втора позиция, както и в Румъния, е производителят на бебешки
храни Hipp (14%). Прогнозите са ръстът на пазара да се ускори и да достигне 541 млн. турски
лири през 2021 г.
17

Посочените продажби са за пакетирани храни от базата данни Passport на Euromonitor. FiBL предлага други
оценки, които не променят съществено картината за мащаба на пазарите с изключение на Турция.
18
Данните в тази точка са от платформата Passport на Euromonitor.
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Пазарите на страните в Централна Европа показват повече признаци на развитие
спрямо балканските страни. Степента на осведоменост на потребителите за
характеристиките на биологичните продукти е по-висока и съществуват сравнително добре
изградени дистрибуторски мрежи. По-голямата зрялост на пазарите в Полша, Унгария, Чехия
и Словакия е причина за по-умерен ръст, като се очаква той се задържи в интервала 3 – 5%
до 2021 г. С оглед размера на населението, най-голям е пазарът в Полша, следван от този в
Чехия, Унгария и Словакия (21 млн. евро). Както и в Югоизточна Европа водещите
категории са бебешките храни и млечните продукти. В три от четирите страни с най-голям
пазарен дял е Hipp. Единственото изключение е производителят на мляко и млечни продукти
Tatranská mliekareň в Словакия.
Прегледът на категориите продукти и на конкурентната среда сочи съществени
сходства между страните от региона. От гледна точка на темповете на ръст и степента на
пазарно проникване могат да бъдат обособени две подгрупи страни: тези в Централна и в
Югоизточна Европа. Общо за всички страни от региона е, че потреблението е съсредоточено
предимно в по-заможни групи клиенти в градските центрове. За преобладаващата част от
потребителите водещ е мотивът за грижата за здравето – по-често на децата – и по-високата
сигурност за контрола върху качеството на храните, гарантирана от задълженията на
производителя във връзка със сертификацията на продуктите като биологични. Това ясно
личи от факта, че във всички страни най-големи са продажбите на бебешки храни и мляко и
млечни произведения.
Единствената фирма с присъствие в целия регион е базираната в Германия
многонационална компания Hipp, лидер в множество пазари в сектора на биологичните
детски храни. Останалите производители поддържат позиции на националните си пазари.
Това води до голяма фрагментация и е предпоставка за привличане на търговци с нови
продуктови линии.
Заключение
В страните от Централна и Югоизточна Европа съществува сравнително ограничено,
но стабилно и нарастващо с умерени темпове търсене на биологични продукти. То е
продиктувано в най-голяма степен от стремежа към здравословни хранителни решения,
особено за децата. Покупките на биологични продукти се извършват предимно от жители на
градските центрове с по-високи от средните доходи. В това отношение поведението на
потребителите от ЦЮИЕ следва общия тренд във възникващите икономики по света. В
дългосрочен план може да с очаква делът на разходите за биологични продукти в бюджета
на домакинствата за храна да се увеличи и да нарасне асортиментът на предлаганите
продукти. За много от страните търговските вериги са важно звено в дистрибуцията и
достъпа до нови или случайни потребители.
Обемът на биологичното производство надхвърля вътрешното потребление в ЦЮИЕ.
Близостта до Западна Европа и общата регулаторна рамка привличат много нови
производители към сектора. Същевременно липсата на доминиращи играчи при повечето
категории продукти създава възможност за динамична конкуренция на пазара и разработване
на нови ниши, включително чрез износ на продукти в други страни от региона.
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Икономическата безопасност и гаранциите за устойчиво развитие
Недка Николова
Economic Safety and Guarantees for Sustainable Development
Nedka Nikolova
Abstract
Intensive processes of globalization, geopolitical crises and terrorism over the last decade have brought to the
forefront new challenges related to creating a set of optimal conditions for achieving the Global Millennium Goals and
the United Nations Program for Sustainable Development 2030: Transforming our world. Central position in this
system is occupied by economic safety. Ensuring economic safety is a continuous, multi-dimensional and multi-level
process of strategic management at all levels of the socio-economic system. An important role for the effectiveness of
this process lies in the mechanisms through which it is realized. The main objective of the author in this report is the
study of the essence, the component structure, the problems and the challenges to the management of economic safety
and its relation to sustainable development.
Keywords: economic safety, sustainable development.

Въведение
Икономическата безопасност е нов социално-икономически феномен, който през
последното десетилетие се превърна в актуален, динамично развиващ се раздел на
икономическата наука. В условията на съвременните финансови, геополитически,
екологични кризи и тероризъм, развитието на теорията и методологията на стратегическото
управление на икономическата безопасност придобива първостепенно значение. В резултат
на историческите преобразования в икономиката и обществото, глобалната заплаха от
военно противопоставяне е заменена с нови вътрешни и външни рискове, повечето от които
са свързани с икономическия фундамент на обществото. Нарастват диспропорциите и
негативните тенденции във възпроизводствената структура на икономиката, в естествената
природна среда, в която функционират човека, бизнеса и обществото. Ролята и значението на
икономическата безопасност нараства и във връзка с увеличаването на многовариантността и
алтернативността на икономическото развитие.
Интензивните процеси на глобализация, нарастването на конкуренцията,
геополитическите, екологични и финансови кризи през последното десетилетие изведоха
новите предизвикателства, свързани със създаването на необходимите условия за постигане
на Глобалните цели на хилядолетието, отразени в Програмата на ООН за устойчиво
развитие 2030: „Да преобразим нашия свят”. Централно място в тази система заема
икономическата безопасност. Нейното гарантиране е непрекъснат, многоаспектен и
многостепенен процес на стратегическо управление на всички равнища на социалноикономическата система. Важна роля за ефективността на този процес имат механизмите,
чрез които той се реализира. Интересът към въпросите на икономическата безопасност се
разширява бързо и във връзка с нарастването на конкуренцията на глобалните пазари и
свързаните с това нови стратегически рискове, информатизацията и интелектуализацията на
социално-икономическата система.
Основна цел на автора в настоящата статия е систематизация на резултатите от
теоретичните изследвания на същността, компонентната стуктура, модела, проблемите и
предизвикателствата пред стратегическото управление на икономическата безопасност и
нейната връзка с устойчивото развитие.
1. Съвременни измерения на икономическата безопасност
Икономическата безопасност е пределно широка, многостепенна категория, която се
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отнася до всички икономически отношения в обществото. На равнището на отделната
личност, без преувеличение може да се твърди, че всички сфери на жизнената дейност на
човека се характеризират със специфичен род индикатори, които сигнализират за възможни
рискове и опасности и които трябва да се отчитат при формулиране и реализиране на целите
на обществото, бизнеса и личността. На равнището на обществото, изборът на определен
сценарий за икономическо развитие, инвестиционна, финансова, социална политика не е
възможен без оценка на социално-икономическите последици и тяхното съизмерване с
критериите и индикаторите за икономическа безопасност.
Дефинирането на понятието „икономическа безопасност” (economic security) в
етимологичен, гносеологически и концептуален план се извежда от анализа на базовата
категория „безопасност“. Като универсален, пределно широк феномен, безопасността се
идентифицира с една от най-значимите човешки потребности, непосредствено след
потребностите за храна, вода, сън и жилище. В този аспект, в най-ранните философски
схващания безопасността се е разглеждала в качеството и на своеобразен, генетически
заложен код в човека, който стимулира защитата на неговите чисто физиологически
потребности за самосъхранение като биологичен вид. С еволюцията на човека по веригата
“homo agens” (действащ човек) – “homo sapiens” (разумен, рационален човек) – “homo
sochiologis” (обществен, социален човек), понятието „безопасност“ от чисто биологично и
битово се трансформира във философска, социална и икономическа категория. В това си
качество „безопасността не е нещо материално и няма физически предметен характер, то е
абстрактна форма за изразяване на жизнеспособността и устойчивостта на конкретните
обекти и техните отношения към вътрешния и външен свят“1. Развитието на обществената
среда и социализацията превръщат безопасността в базова социално-икономическа
потребност на човека, която се формира в процеса на диалектическия синтез между
инстинктивното и съзнателното. Безопасността като отношение между социума на всяко
равнище и обкръжаващата среда се превръща в исторически и логически изходно отношение
при формиране на конкретна исторически сложила се социално-икономическа система.
Границите, които отделят биологичното от социалното се определят от механизмите, чрез
които се реализира безопасността на човека и от начините, по които той възприема заплахите
и мерките за осигуряване на своята защитеност.
Първите систематизирани схващания за безопасността я определят като „липса на
опасност, съхраненост и надеждност”2, като състояние при което „човешкият индивидиум не
е заплашен от никого и от нищо” 3. В хронологичните изследвания се приема, че първата
съвременна дефиниция на понятието „безопасност” е дадена през 1190 г. в „Исторически
речник на френския език”, където безопасността се определя като „спокойствие на духа на
човека, считащ себе си защитен от всяка опасност” 4. В това свое значение понятието се
използва до средата на XVII в., когато първо във Франция, а след това и в други държави,
като доминиращо се налага съждението, че главна цел на държавата е осигуряването на общо
благосъстояние и безопасност на държавата и нейните поданици. Новото, по-широко
възприемане на безопасността като пряко свързана с икономическата и социална функция на
държавата поставя основите на съвременната концепция за безопасността като универсален
обществен феномен. В това възприемане безопасността е не само спокойствие и
благоденствие, липса на реална физическа и морална опасност, но и наличие на материални,
икономически, политически условия и съответните органи и организации, които осигуряват
1

Economics and National Security. A History of Theit Interaction/ ed. By C.B.Goodwin. Durnham: London, Duke
University Press, 1991, p. 62
2
Suhrke A., Human security and the Interest of States// Security Dialogue 30, № 3, September 2010, p. 114
3
Большая экономическая энциклопедия, М., АСТ: Астрель, 2010, т. 3, с. 248
4
Цитирано по Suhrke A., Human security and the Interest of States// Security Dialogue 30, № 3, September 2010, p.
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създаването и поддържането на това състояние. Важен фокус в еволюцията на това схващане
е преходът от статичния подход при разглеждането на безопасността като „желано
състояние” към динамичния подход, който допуска „желано изменение” към постигане на
такова „желано състояние”. От тази методологическа гледна точка, безопасността може да се
разглежда като такова състояние на субекта, при което вероятността от изменения на
присъщите на този субект качества и параметри в границите на определен времеви интервал
е незначителна. Желаното състояние на субекта се определя от конкретното съчетаване на
параметрите, които определят оптималното функциониране на жизнеспособността. Така
параметрите на „желаното изменение” ще се определят от необходимостта от промяна в
параметрите на жизнеспособността и защитеността. Оценката на субекта за собствената му
безопасност може да не съвпада с реалната. В този случай различията ще се определят от
пълнотата и точността на информацията за формиралата се ситуация и степента на влияние
на измененията върху равнището на безопасност.
Разглеждането на безопасността като „държавна безопасност” и „обществена
безопасност” се свързва с войните, революциите и нарастналата опасност от военни
катастрофи в края на XIX-ти и началото на XX-ти век. Равнището на безопасност в този
рпериод се разглежда като резултат от определени управленски процеси и само малка част от
тях, свързани с природните явления (природни бедствия) протичат извън институционалната
сфера, която е основен източник на управленско въздействие. Обект на тези управленски
въздействия е комплекса от условия и фактори, които влияят върху равновесното състояние
на обществената система, наречено „безопасност на обществото“. В хода на тази еволюция
на схващанията за безопасност са изведени три основни, взаимосвързани характеристики на
националната безопасност5:
 непротиворечивост на системата на обективните закони за функциониране на
обществото;
 стабилност и балансираност на системата на обществените отношения,
осигуряващи интеграция на интересите на обществото;
 устойчивост на възпроизводството на мотивите за позитивно поведение и
ефективно взаимодействие на различните социални общности в обществото.
Като ключова компонента на националната безопасност, понятието „икономическа
безопасност” се обособява и формира през през 1904 г., когато Теодор Рузвелт в свое писмо
до Конгреса на САЩ обосновал военната акция за присъединяване на зоната на бъдещия
Панамски канал с необходимостта от национална икономическа безопасност 6. През 1934 г.,
в периода на Великата депресия, новоизбраният президент на САЩ, Франклин Рузвелт, в
годишното си обръщение към нацията използвал понятието „national economic security”
(национална икономическа безопасност) и го определил като „жизненоважен приоритет на
държавата”. Същата година е създаден Федерален комитет по икономическа безопасност. С
първостепенно значение в неговата програма са определени задачите, свързани с
„нормализиране и стабилизация на социалната обстановка в страната, изработване и
приемане на законодателство за държавното пенсионно осигуряване и социалното
застраховане на безработните”7.
В следвоенния кризисен период през 50-те години на XX в. проблемите на
икономическата безопасност придобили особена актуалност и значимост. Новите социалноикономически и политически условия изисквали качествено нови подходи към
осигуряването на баланса и ефективността на националните икономики, основани на
законите на пазара, принципите на възмездност и доходност и критериите на сравнителната
5

Shiffman G., Economic Instruments of Security Policy, London, Palgrave MacMillian, 2010, р. 56
Meddison A., The World Economy, OECD, 2009, p. 102
7
Murdoch C., Economic factors as objects of security: Economics, security and vulnerability, Economics issues&
national security, Laurence, 2009, p. 74
6
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ефективност. Понятието „икономическа безопасност” придобива първостепенно значение, а
проблемът за методите и средствата за нейното осигуряване поставя основните
предизвикателства пред експерти от различни сфери на управлението на икономиката,
политиката и международните отношения. В този период са се обособили три теоретични
концепции за икономическата безопасност: 1) камералистка концепция; 2) кейнсианска
концепция; 3) институционална концепция. Техните различия се основават на различното
възприемане на същността, границите, компонентната структура и средствата за постигане
на икономическата безопасност. Това, което ги обединява е третирането на икономическата
безопасност на еднакво равнище на социално-икономическата система – национална
икономическа безопасност. В Таблица 1 са систематизирани основните характерни черти на
трите концепции.
Таблица 1. Сравнителен анализ на основните концепции за национална
икономическа безопасност.

1.
2.
3.

4.

Основни
характеристики
Период на възникване
Основоположник
Възприемане на
главната заплаха за
националната
икономическа
безопасност
Основна цел на
мерките и средствата
за постигане на
национална
икономическа
безопасност

5. Методи и средства за
осигуряване на
национална
икономическа
безопасност

Камералистка
концепция
1840 г.
Фридрих Лист
Конкуренция или външи
заплахи на други
държави

Кейнсианска концепция

Осигуряване и
поддържане на
национална
икономическа
независимост

Осигуряване на
икономическа и социална
стабилност на държавата

Политика на национален
протекционизъм, особено
в търговската сфера

Държавно регулиране на
производството,
заетостта и паричното
обръщение

1930 г.
Джон М. Кейнс
Дефекти или провали на
пазара – нестабилност на
икономическия ръст,
безработица, инфлация

Институционална
концепция
1980 г.
Ернандо де Сото
Нарушаване на правата
на собственост, високи
транзакционни разходи
Осигуряване на
устойчиво развитие на
националната икономика
чрез оптимално
функциониране на
институтите на пазарната
икономика
Намаляване на
институционалните
бариери, борба с
бюрокрацията и
корупцията

Източник: Адаптирано от автора по Shiffman G., Economic Instruments of Security Policy, London,
Palgrave MacMillian, 2010, p. 94

Ретроспективното изследване на теоретичните източници, в които се изследва
развитието на схващанията за икономическата безопасност показва, че днес съществуват над
30 дефиниции, в които тя се концептуализира от различни гледни точки. Независимо от
активния научен интерес и разгръщането на фронта на теоретичните изследвания, обаче, не е
приет единен методологически подход за дефинирането на икономическата безопасност като
многомерен обществен феномен. От гледна точка на възприетия подход изразените
концептуални схващания и дефиниции могат да бъдат групирани в следните групи.
Първата група автори разглеждат икономическата безопасност от гледна точка на
статичния подход и я определят като „състояние на икономиката и институтите на властта,
при което се осигурява гарантирана защита на националните интереси и отбранителния
потенциал, дори при неблагоприятни условия на развитие на вътрешните и външни
процеси”8 или като „състояние на защитеност на националното стопанство, което първо, по
8

Энциклопедический сроварь /под ред. Ю. И. Аверьянова, М., Издательство Московского комерческого
университета, 2009, с. 29
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обем и структурни параметри осигурява постигането на икономическите цели на държавата,
независимо от вътрешните и външни заплахи и второ, осигурява на народа благосъстояние
на равнището на стандартите на цивилизованите страни”9.
Втората група автори дефинират икономическата безопасност като атрибутивно
качество на икономическата система, като „способност на националната икономика .... да
защити националните интереси от събития, процеси или действия, които представляват
заплаха от вътрешен или външен характер”10 или като „жизнеспособност” (national vitality),
която е главна цел на националната икономическа политика и зависи от ефективността на
управляващото въздействие”11.
През последното десетилетие се формира качествено нов подход, който свързва
икономическата безопасност с конкурентоспособността и устойчивото развитие. Счита се, че
началото на този подход е поставено през 1994 г., когато експерти на Програмата за развитие
на ООН предлагат становище, основано на разбирането, че е време „да се направи преход от
тясното схващане за икономическата безопасност като локално понятие за качество на
националната икономика към всеобхватна концепция за безопасността на човека и фокусът
да се премести от изключителното внимание към безопасността на страните и териториите
към безопасността на човека в неговите социални измерения, да се премине от безопасност
чрез въоръжаване към безопасност чрез постъпателно развитие на човека”12. На глобално
равнище този подход намира своето развитие и материализация в съвременната Концепция
за устойчиво развитие. Важен етап в нейното популяризиране открива Световната
конференция по управление на околната среда в Рио-де-Жанейро (1992) и приетият План за
действие, наречен „Програма 21”. В приетата Декларация са формулирани 27 принципа,
първият от които гласи „Човекът е централно звено при разглеждане на въпросите за
устойчиво развитие, което е ориентирано към опазване на здравето на човека и към
осигуряване на пълноценен живот в хармония с природата”. Ангажиментите на бизнеса към
този процес са по-конкретно формулирани през 1999 г. на Световния икономически форум в
гр. Давос, Швейцария, когато Генералният секретар на ООН, Кофи Анан, се обръща към
лидерите от бизнеса с послание (Global Contrаct), което съдържа десет универсални
принципа за взаимоотношенията между човека, природата, обществото и бизнеса. Тази
инициатива, популяризирана като Глобален договор на ООН влиза в сила от 1.01.2000 г. и
става основа на изграждането на световните мрежи за устойчиво развитие.
Нов етап в развитието на процеса за гарантиране на икономическа безопасност и
устойчиво развитие в планетарен мащаб открива Срещата на държавните и правителствени
лидери на държавите-членки на ООН, състояла се на 25-27.09.2015 г. в централата на ООН в
Ню Йорк. Прието е официално Решение за нови Глобални цели на хилядолетието и
„Програма за устойчиво развитие 2030: Да преобразим нашия свят”. В заключителния
документ на срещата Програмата се определя като „план за действие в полза на Хората,
Планетата и Благоденствието” като „този план ще се изпълнява от всички държави и
всички заинтересовани страни в условията на партньорство и сътрудничество”13. Приетите
17 Глобални цели и 169 практически ориентирани задачи очертават мащабите, амбициите и
приоритетите на действията през следващите 15 години. Те са интегрирани и неделими и
9

Economic Security for a batter World, International Labor Office, Washington Brookings Institution Press, 2004, p. 65
Kirshner J., Political Economy in Security Studies after the Cold War // Review of International Political Economy,
2011, № 2 (6), p. 78
11
Yong J., Economic Security: Redressing Imbalance // Review of International Political Economy, 2010, № 1 (5), p.
34
12
Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы мировой экономики, Под ред. Д. С. Львова, М.,
Экономика, 2015, с. 27
13
Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030, С., МвнР, 2016
10
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осигуряват необходимия баланс между трите измерения на устойчивото развитие –
икономическо, социално и екологично. Важен фокус на Програмата е интегративния подход
в решаването на най-важното предизвикателство в глобален мащаб, определено като
„изкореняване на бедността във всичките и форми и измерения, включително крайната
бедност” така, че „никой да не бъде пропуснат” (no one left behind). В рамките на този подход
икономическата безопасност се дефинира като „състояние на икономиката от гледна точка
на възможностите за самостоятелно осигуряване на устойчиво социално-икономическо
развитие на страната и равнище на национална конкурентоспособност в условията на
глобалната конкуренция”14.
Теоретичният анализ на различните подходи и концепции дава основание да изведем
няколко ключови понятия, които характеризират концептуалната същност на
икономическата безопасност като система: 1) интереси – национални, държавни,
корпоративни, личностни; 2) независимост – национална, икономическа, корпоративна,
личностна от вътрешни и външни заплахи; 3) конкурентоспособност – национална и на
стопанските субекти; 4) устойчивост – на националната икономика, на социалноикономическото развитие, на развитието на стопанските субекти; 5) защитеност – на
националната икономика, на стопанските субекти, на личността; 6) благосъстояние (висок
жизнен стандарт) – на обществото, на отделната личност. Тази категорийна система дава
основание да разглеждаме икономическата безопасност като интегрална характеристика на
икономическата система на всички равнища – глобално, национално, корпоративно и
личностно. Тя описва икономическата безопасност като йерархично подредена система.
Следователно, наред с конкурентоспособността и ефективността, икономическата
безопасност е една от най-важните качествени характеристики на икономическата система.
Тя определя жизнеспособността и устойчивото развитие на икономическата система на
всички равнища на нейното функциониране.
2. Граници и компонентна структура на системата за икономическа безопасност
Икономическата безопасност е органично присъщ елемент на икономическата
система на всички равнища на нейното функциониране. Това определя подходът при
дефиниране на нейните граници и компонентна структура – те трябва да бъдат изведени от
границите и структурата на самата икономическа система. Анализът на теоретичните
изследвания по този методически проблем показва, че са се формирали няколко близки, но в
известна степен различни гледни точки. Общото между тях е, че в основата на
структурирането на системата за икономическа безопасност е поставено общоприетото
йерархично структуриране на икономическата система. Изграждането на ефективен
механизъм за стратегическо управление на икономическата безопасност предполага ясно
разграничаване на нейните йерархични равнища и диференциране на отговорностите,
средствата и ресурсите за постигане на целите на всяко равнище. Най-широко подкрепено е
становището на група автори, които разглеждат икономическата система като „сложна,
йерархично изградена структура, в която в качеството на обекти на икономическа
безопасност се разглеждат икономическите отношения на всички равнища”15. В тази
концепция са обособени следните равнища на икономически отношения, които формират
равнищата на икономическа безопасност:
1) макроикономическо равнище (национална икономика);
2) мезоикономическо равнище (региони, отрасли, клъстери);
14

Глазьев С.Ю., Основы обезпечения экономической безопасности страны – алтернативный реформационны
курс // Руссийский экономический журнал № 1, 2007, с. 49
15
Economic Security for a batter World, International Labor Office, Washington Brookings Institution Press, 2004, p.
24
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3) микроикономическо равнище (стопански субекти);
4) икономическо равнище на домакинството и индивида.
Такъв подход не буди принципни възражения, но се водят дискусии относно
елементите, които се включват на различните равнища. В някои научни публикации са
представени детайлизации на макроикономическото и мезоикономическото равнище.
Например, в макроикономическото равнище се обособяват три основни равнища на
безопасност16:
Първо равнище – личността, икономическата безопасност на личността се състои във
формиране на комплекс от правни и морални норми, обществени институти и организации,
които осигуряват нейното развитие и реализация на социално-значимите способности и
потребности, без да понася противодействието на държавата и обществото.
Второ равнище – обществото, икономическата безопасност на обществото
предполага наличие на обществени институти, норми, развити форми на обществено
съзнание, позволяващи да се реализират правата и свободите на всички социални групи,
които позволяват да се предотвратят действия, които водят до разделение на обществото.
Трето равнище – държавата, икономическата безопасност на държавата се постига
чрез наличието на ефективен механизъм за управление и координация на дейността на
политическите и производителни сили и обществени групи, също и действени институти за
тяхната защита.
През последните години се води активна дискусия и относно границите и структурата
на мезоикономическото равнище, доколкото до днес няма еднозначно приета дефиниция на
тази икономическа категория. Анализът на научните публикации дава основание да
обособим три признака за класифициране на подходите за дефиниране на
мезоикономическото равнище: 1) отраслова принадлежност; 2) равнище на концентрация на
собствеността на стопанските субекти или типа на тяхното обединяване; 3)
административно-териториален признак. Мезоравнището на икономическата безопасност е
интегрален модел на съвкупността от подравнища, които се обособяват на основата на
посочените признаци. Развитието на клъстърния подход и многовариантността за стопанско
сдружаване и обединяване на стопанските структури разширява границите на
мезоикономическото равнище. Важно е да отбележим, че мястото и ролята на различните
равнища са динамични и се определят от характера на обществените отношения,
политическото устройство и факторите на вътрешна и външна заплаха. В кризисни и
периоиди на военно противопоставяне, както и в тоталитарните режими доминира
стремежът за приоритетно гарантиране на националната и регионална икономическа
безопасност за сметка на икономическата безопасност на личността. Висша цел на
демократичното гражданско общество са свободата и икономическата безопасност на
личността. Безопасността на държавата и обществото не са самоцел, а функции за
осигуряване на свободата и безопасността на личността.
Анализът на икономическата безопасност от позициите на системния подход
предполага обособяването на нейната вътрешна и външна макросфера, както и на нейното
вътрешно (национално) и международно макроравнище. Дефинирането на границите на
вътрешната и външна макросфера се отнася не само към икономическата безопасност на
страната като цяло, но и към всеки от нейните субекти.
3. Индикативни характеристики на икономическата безопасност
Категорията „равнище в системата за икономическа безопасност” трябва да се
различава от категорията „равнище (степен) на икономическа безопасност”. Последната найчесто се идентифицира като „степен на адекватност на дейността на субекта по осигуряване
16

Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика, Мировая экономика и
международные отношения, кн. 2, 2013, с. 81
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на икономическа безопасност”17. Комплексната оценка на икономическата безопасност е
важен инстумент на стратегическото управление, който позволява да бъде оценено
равнището на социално-икономическото развитие, да се установят политическите ориентири
на перспективата и да се реализират международни сравнения.
Разработването на надеждна система за оценка и анализ на равнището на
икономическата безопасност е нов, методически труден и все още недостатъчно
структуриран научен проблем. Той „се оказва толкова сериозен и мащабен, че на много
съвременни изследователи, дори нобелови лауреати, се налага да изучават възможностите на
новите методически и информационни инструменти за измерване на икономиката и
благосъстоянието”18. Методически примери за разработки от такъв порядък са системите за
измерване, разработени от ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Световната банка, водещи университети в
света. Широка популярност получиха методологиите на World Economic Forum, Heritage
Foundation, Wall Street Journal, Environmental Sustainability Index, United Nations Development
Program и др. Всички те са опит да се рационализира традиционната система и да се създаде
адекватна методология за оценка на социално-икономическата система. Анализът на
предложените методологии и методики дава основание да констатираме, че в световната
практика са се формирали два методологически подхода. Първият подход се базира на
разработването на съвкупности от показатели за всяка обособена подсистема –
икономическа, екологическа, социална и институционална. Вторият подход използва
интегрирани и агрегирани показатели, каквито са еколого-икономическа, социалноикономическа, еколого-социално-икономическа безопасност с която се измерва безопасното
устойчиво развитие (Фиг.1).

Фигура 1. Измерения на безопасното устойчиво развитие.
Системата от индикатори, разработена от Комисията на ООН по безопасността на
ООН се основава на първия подход19. Тя използва четири групи показатели: икономически,
социални, екологични и политико-управленски (Таблица 2). Тази методика съответства на
новото разбиране на системата за устойчиво развитие, при което се обособява и четвърти
(институционален, политико-управленски) стълб.
17

Глазьев С.Ю., Основы обезпечения экономической безопасности страны – алтернативный реформационны
курс // Руссийский экономический журнал № 1, 2007, с. 56
18
Глазьев С.Ю., Основы обезпечения экономической безопасности страны – алтернативный реформационны
курс // Руссийский экономический журнал № 1, 2007, с. 61
19
http://www.yalc.cdu/csi/ESI2005_Main_Report.pdf

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2/2017

37

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
Таблица 2. Индикатори за оценка на икономическата безопасност
Икономически
показатели
1. БВП на глава от
населението и темп на
ръста (%)
2. Индустриално
производство обем и
темп на ръста (%)
3. Вложения в
основен капитал обем и
темп на ръста (%)
4. Индекс на
потребителските цени,
темп на ръста (%)
5. Държавен дълг, %
от БВП
6. Относителен дял
на експорта на
високотехнологична
продукция, % от БВП
7. Държавни
разходи за изследвания и
научни разработки, % от
БВП
8. Относителен дял
на услугите, % в БВП

ПОКАЗАТЕЛИ
Социални показатели
Коефициент на Джини

Екологически
показатели
Екологическа система

Политико-управленски
показатели
Гласност и подчиненост

Държавни разходи за
образование % от БВП

Снижаване на
екологическия стрес

Политическа стабилност

Държавни разходи за
здравеопазване % от
БВП
Очаквана средна
продължителност на
живота
Заетост, темп на ръста
(%)
Равнище на
безработицата %

Снижение на
икономическата заплаха
за човека
Социални и
институционални
възможности
Степен на екологичен
контрол
Държавни разходи за
екологична защита, % от
БВП

Ефективност на
разходите за държавно
регулиране
Действеност на
държавното регулиране

Брой на ползвателите на
Интернет на 1000 души
население

Разходи за научни
изследвания за
екологична защита, % от
БВП
Ефективност на
инвестициите за
екологична защита

Брой на телефонните
абонати на 1000 души
население

Ефективност на
законодателството
Степен на преодоляване
на корупцията

-

-

Включените в тази система индикатори характеризират икономическите, социалните,
екологическите и институционални аспекти на икономическата безопасност на национално
равнище. Основен методически проблем при нейното приложение е, че включените
показатели са разнородни по характер, те отразяват величини, някои от които нямат точни
количествени метрики и допускат различна интерпретация. През последните години се води
оживена дискусия в подкрепа на включването в тази система на показателя „качество на
живот“. То е предложено от Дж. Голбрайт и Дж. Форестер още през 60-те години на XX
в.20. Понятието „качество на живот“ е динамично развиваща се социално-икономическа
категория и в периода на утвърждаването на концепцията за устойчиво развитие премина
съществена еволюция, в резултат на която нейното съдържание се обогати значително.
Независимата комисия на ЮНЕСКО по народонаселението и качеството на живот разглежда
това понятие като обемна категория, която включва здравето, образованието, рационалното
хранене, стабилна, екологично чиста среда, която включва жилище, право на труд, участие в
обществения живот, създаване на необходимите услуги за развитие на обществото,
справедливост, равенство и отхвърляне на всички форми на дискриминация. Отчитайки
новото възприемане и дефиниране на термина в документите на ЮНЕСКО, ООН и ЕС под
качество на живот трябва да се разбира създаването на такава природна, социална,
икономическа и институционална среда, която да осигурява удовлетворяването на
човешките потребности на съвременно равнище, в определеното време на определената
територия (държава).
20

[ Galbrait J., The Affluent Society. Cambridge (Mass.), 1958; Forrester J., World Dynamics, N.Y., 1971, pp. 60-63]

38

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 2/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
Заключение
Икономическата безопасност е нов социално-икономически феномен, който се
развива на всички равнища на обществената система. Теорията за икономическата
безопасност е в процес на формиране. През последното десетилетие тя се свързва пряко с
възможностите за успешна реализация на Концепцията за устойчиво развитие. В нашата
страна методологията и методиката на икономическата безопасност са все още недостатъчно
популярни и недостатъчно изследвани сфери на икономическата наука. Стратегията за
национална сигурност на РБ (2011-2020), определя икономическата безопасност като важен
елемент на националната сигурност и инструмент за адаптиране на националната икономика
в променящата се среда на сигурност. Това налага ново степенуване в приоритетите за
национална сигурност, включване на цялостния институционален потенциал на
гражданското общество, прилагане на нови форми на взаимодействие на държавата с бизнеса
и неправителствения сектор. Разширяването на социалния обхват на политиката за
икономическа безопасност поставя нови предизвикателства пред институционалната
координация и необходимостта институциите да действат като интегрирани компоненти на
системата за национална сигурност. Наред с това е необходимо разгръщане на научноизследователския и образователен фронт за изследване и развитие на инструментите и
механизмите, с които ще се реализира политиката за осигуряване на безопасно от
икономическа гледна точка устойчиво развитие на националната и европейска икономика.
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Производителността на труда в българската добивна промишленост
Веселин Митев
Боряна Трифонова
Борислава Гълъбова
Labor Productivity in the Bulgarian Mining Industry
Vesselin Mitev
Boryana Trifonova
Borislava Galabova
Abstract
The report summarizes the trends in the labor productivity index of the Bulgarian economy for the period from
2000 to 2016. It represents a prediction of the International Labor Organization for its dynamic to 2021. The changes
in the labor productivity of Bulgaria and the sector “Industry” are studied for the indicated period. They are
determined on the basis of current prices and 2010 prices per employee and per working hour. The tendencies in this
change of the labor productivity for the sector “Mining and Quarrying” for the period from 2008 to 2015 is described.
A comparative analysis of the realized individual labor productivity of some representative Bulgarian mining
enterprises with the average for the sector is made.
Keywords: labor productivity, mining industry, economic analysis, mining enterprises.

Въведение
През последните години българската минна индустрия реализира една от най-високите
производителности на труда в сектор „Индустрия“, а също така и в националното ни
стопанство. Увеличеното световно производство и потребление на метални и енергийни
суровини се оказва благоприятен фактор за развитие на добива и преработката на подземни
природни богатства, а оттам и за реализираните в тази индустрия резултати. Липсата на
специализирани разработки, свързани с анализа на производителността на труда в
българската минна индустрия, затрудняват практическото решаване на специфичните и
сложни проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси в предприятията от
бранша.
Очертаването на тенденциите в развитието на показателя производителност на труда на
фона на увеличеното потребление на продуктите на минералните суровини и засилената
икономическа активност на стопанските субекти прави темата особено значима.
Статистическата информация на макро и микро равнище за минали процеси и явления
позволява да се направят прогнози за бъдещото развитие на индикатора.
Актуалността на изследването произтича от необходимостта да се изясни състоянието
на производителността на труда при добива и преработката на минерални суровини в Р
България с цел очертаване на перспективите за бъдещото й развитие и ключовите фактори за
нейното повишаване.
Резултатите от научното изследване следва да се потърсят в следните направления:
 диагностициране на текущото състояние на производителността на труда на
българската икономика и на минната индустрия.
 очертаване на перспективите за развитие на производителността на труда в
българската минна индустрия.
1. За понятието „производителност на труда“
Производителността на труда е понятие, на което голям кръг изследователи обръщат
особено внимание от създаването на управленската наука в края на ХІХ век досега. Ето защо
при неговото разглеждане е удачно да се използва исторически подход. Фредерик Тейлър 40
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основоположник на Школата на научното управление (1885–1920), обосновава
закономерността, че при по-висока работна заплата се осигурява по-евтина продукция.
Основният му извод гласи, че при увеличаване на заплащането на работниците те ще влагат
повече усилия в работата си и вследствие ще произвеждат повече, т.е. производителността на
труда ще се увеличи. Още преди век и половина Ф. Тейлър доказва пряката зависимост
между производителността на труда и работната заплата.
Друг представител на школата на научното управление - Харингтън Емерсън, прави
един от най-задълбочените за онова време анализи, посветени на темата. В труда си
„Дванадесет принципа на производителността“ той разглежда възможностите за нейното
повишаване. Представителят на класическите управленски школи Хенри Форд също
допринася за изучаване на производителността на труда. Той въвежда за първи път
поточната форма на производство, с което успява да постигне по-висока производителност
на труда на работниците в автомобилната индустрия. Хенри Гант доразвива и усъвършенства
сделната система за заплащане, свързана с производителността на труда на отделния
работник.
Редица представители на Школата на човешките отношения (1920–1960), като Елтън
Мейо и Уйлям Оучи, обвързват социалните фактори и мотивацията и реализираната
производителност на труда. От българските автори свои виждания по въпроса са
представили Димитър Шопов, Камен Луканов, Пенчо Пенчев, Любен Жеглов, Катя
Владимирова, Йосиф Илиев и др. Обект на разпалени дискусии в академичните среди е
въпросът дали тази категория е присъща и дали трябва да бъде обект на изследване при
сегашните условия на пазарната икономика.
Въз основа на търсенията на редица учени се достига до заключението, че по-високата
производителност на труда води до повишаване на конкурентоспособността на отделните
стопански единици, а оттам и до растеж на брутния вътрешен продукт и до икономическо
развитие. В настоящия доклад е направен анализ на наличната статистическа информация за
реализираната производителност на труда в България, в сектор „Индустрия“ и подсектор
„Добивна промишленост“, както и на отделни минни предприятия с цел да се очертаят
тенденциите и перспективите за бъдещото развитие на стойностите на показателя.
2. Производителност на труда в Р България
В информационната система Инфостат на Националния статистически институт (НСИ)
през анализирания период 2000 ÷ 2016 г. е налична информация за реализираната в
националното стопанство на България производителност на труда, определена на база брутен
вътрешен продукт (БВП) на един зает по текущи цени и по постоянни цени към 2010 г. Също
така тя е определена въз основа БВП на един отработен човекочас по текущи цени и по
постоянни цени към 2010 г.
На фиг. 1 е представено изменението на реализираната производителност на труда за
България, определена на база БВП на един зает по текущи цени и по постоянни цени към
2010 г.
От изнесената информация се вижда, че реализираната производителност на труда на
едно заето лице за периода 2000 ÷ 2016 г. по текущи и по постоянни цени реализира
устойчив ръст. През този период ръстът по текущи цени е от 245,01%, а по постоянни цени е
от 63,58%. Изключение прави 2009 г., когато показателят по постоянни цени реализира спад
с 382 лв./заето лице или с 1,90%.
През 2013 и 2014 г. постигнатата производителност на труда забавя ръста си, но през
2015 и 2016 г. това забавяне е компенсирано и е отчетен по-бърз растеж. През 2016 г. ръстът
на производителността на труда по постоянни цени е 686 лв./заето лице или с 2,93%, а по
текущи цени е 1046 лв./заето лице или с 4,07%. Важно е тази тенденция на повишаване на
производителността на труда на едно заето лице да се запази, което води до увеличаване на
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конкурентоспособността в контекста на свиване на предлагането на работна ръка и
наличието на натиск върху заплатите.
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Фигура 1. Производителност на труда в България
Източник: INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=185.
На фиг. 2 е представено изменението на показателя производителност на труда за
България, определена на база БВП на един отработен час по текущи и по постоянни цени
към 2010 г.

Фигура 2. Производителност на труда в България (БВП за отработен час)
Източник: INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=185.
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От данните на фигурата се вижда, че реализираната производителност на труда за един
отработен час по текущи и по постоянни цени от 2010 г. за периода 2000 ÷ 2016 г. отчита
умерен ръст, като се регистрира едновременно и по-бърз, и по-бавен растеж. Тук отново
изключение прави 2009 г., когато показателят по постоянни цени към 2010 г. реализира спад
с 0,1 лв./чов.час или с 5,26%. За периода 2000 ÷ 2016 г. той реализира ръст по текущи цени от
11,0 лв./чов.час или с 207,55%, а по постоянни цени от 5,7 лв./чов.час или с 63,33%.
Аналогично на производителността на труда на заето лице, през 2013 и 2014 г.
реализираната производителност на труда за отработен час забавя ръста си, като през 2015 и
2016 г. отново се отчита по-бърз растеж на стойностите на показателя. През 2016 г. ръстът на
производителността на труда по постоянни цени е 0,5 лв./чов.час или с 2,93%, а по текущи
цени е 1046 лв./заето лице или с 3,52%.
В периода на бърз растеж (2015 ÷ 2016 г.) стойностите на производителността на
труда, работните заплати се увеличават с 7% - двойно спрямо производителността на труда.
Въпреки диспропорцията, която се наблюдава, ниското ниво на работните заплати в страната
не представляват мотивиращ фактор за увеличаване на производителността на труда. НСИ
отчита за този период постоянно покачване на БВП на човек от населението (с изключение
на 2009 г.), коетo е съпроводено с намаляване на заетостта и съответно се постига по-висока
производителност на труда на едно заето лице. Прогнозата на МОТ за следващите четири
години е благоприятна (фиг. 3).

Фиг. 3. Производителност на труда на един зает (БВП по постоянни цени 2011 в
международни US $ в ППС)
Източник: Международна организация на труда, www.ilo.org, 2017
На фигурата са представени очакванията на МОТ за постоянен ръст на
производителността на труда до 2021 г. в страната, света, ЕС и САЩ. За България кривата
нараства с по-голям темп, поради ниските нива от които стартира показателя спрямо
посочените в изследването стопанства. От съществена важност е това нарастване на
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производителността на труда в България да не е за сметка на намаляването на заетостта, а въз
основа на увеличени иновации и инвестиции в човешки ресурси и технологии.
3. Производителност на труда в сектор „Индустрия“ на България
На фиг. 4 е представена динамиката на показателя производителност на труда в сектор
„Индустрия“ от националното стопанство на България, определен на база брутна добавена
стойност (БДС) на един зает по текущи цени и по цени от 2010 г. за периода 2000 ÷ 2016 г.

Фигура 4. Производителност на труда за сектор „Индустрия“ (БДС на един зает)
Източник: INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=185.
От представената в графичен вид информацията се вижда, че през периода 2000 ÷ 2016
г. сектор „Индустрия“ реализира постоянен ръст на производителността на труда по
постоянни цени от 2010 г. Изключение прави 2008 г., когато показателят спада с 19 лв./заето
лице или с 0,11%. За анализирания период производителността на труда на индустриалното
производство по постоянни цени нараства с 9959 лв./зает или с 76,74%. Силно проявената
динамика в показателят по текущи цени се дължи на наличие на периоди с по-висока и пониска инфлация и такива на по-висока и по-ниска трудова заетост в сектора. Сравнявайки
производителността на труда в сектор „Индустрия“ спрямо производителността на труда в
страната е явно, че спадът й в сектора през 2008 г. влече след себе си цялостния спад на
показателя през 2009 г. в страната.
Специално сектор „Индустрия“ се отличава от другите сектори с увеличаване на
инвестициите и иновациите в производството. Ориентацията към технологично нови
производства налага нов прочит на знанията, уменията и компетенциите на заетите, а
тяхното усъвършенстване ще доведе до увеличаване производителността на труда.
4. Производителност на труда в подсектор „Добивна промишленост“ на
България
На фиг. 5 е представена производителността на труда в подсектор „Добивна
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промишленост“ за периода 2008 ÷ 2015 г. Установи се, че това е най-важният период на
промени в стойностите на показателя в страната и в сектор „Индустрия“, което е причина да
бъде обект на последващо проучване.
Година
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Фигура 5. Производителностите на труда в подсектор „Добивна промишленост“
Източник: INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=185.
Представени са два различни варианта на изчисление на производителността на труда.
Първо, въз основа на информация от Инфостат е пресметната производителността на труда
на база реализираните приходи от дейността на едно заето лице в хил. лв. Второ, въз основа
на информация от НСИ е пресметната производителността на труда на база добавената
стойност по факторни разходи на заето лице в хил. лв. Тези варианти са изобразени
графично на фиг. 6.
Видно е, че изменението на двата варианта на показателя производителност на труда
на основа приходи от дейността и ДС по факторни разходи през анализирания период 2008 ÷
2015 г. явно се различава. Най-очевидни разлики в изменението на стойностите на
индикаторите се откриват през 2008, 2009 и 2015 г. Тези различия могат да се обяснят с
изменението на реализираните пазарни обеми и цените, по които те са реализирани.
Приходите от дейността на подсектор „Добивна промишленост“ на едно заето лице за
периода 2008 ÷ 2015 г. реализира спад, който се проявява най-силно през 2009 г., когато
намалението е с 54,247 хил.лв./заето лице (40,28%).
За периода 2008 ÷ 2015 г. показателят реализира понижение с 20,112 хил.лв./заето
лице или с 14,93 %. През 2010, 2011 и 2012 г. се регистрира устойчив значим ръст, последван
от спад през 2013 и 2014 г. През 2015 г. производителността на труда расте с 3,987 хил.
лв/заето лице или с 3,61%.
Прогнозите на МОТ за България са за постоянен ръст на производителността на труда.
Минната индустрия е един от стълбовете в индустрията на страната ни. Това от своя страна е
определящо за икономическите показатели в България. Очакваме повишаването на
инвестициите и внедряването на иновации в този подсектор, особено в сферата на
управление на човешките ресурси, които да доведат до постоянен ръст на
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Фигура 6. Производителност на труда от подсектор „Добивна промишленост“ на
България за периода 2008-2015 г.
Източник: INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=250.
5. Реализирана производителност на труда във водещи минни предприятия в
България
На фиг. 7 са представени данните за реализираната индивидуална средна
производителност на труда на водещи минни предприятия в България за 2015 г. В опит за
сравнителен анализ на фигурата са изобразени и реализираните производителности на труда
съответно на българската икономика, на сектор „Индустрия“ и на подсектор „Добивна
промишленост“.
С оглед обективността на анализа следва да се направят две важни уточнения. Поради
високата степен на конфиденциалност на икономическата информация за дейността на
минните предприятия е невъзможно осигуряването на научното изследване с данни за
разглежданите години. Този факт налага необходимостта за целта на изследването да се
използва най-актуалната публична информация.
На фигура 7 е илюстрирана постигнатата за 2015 г. производителност на труда за петте
водещи предприятия от подсектор „Добивна промишленост“, които са намерили място в
класацията „Топ 300 най-печеливши компании в България за 2015 г.“. Същевременно
постигнатата в страната производителност на труда през разглежданата година е 25 701
лв./заето лице, 24 315 лв./заето лице в сектор „Индустрия“ и 114 566 лв./заето лице за
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подсектор „Добивна промишленост“. Направените изчисления за реализираната
производителност на труда в петте водещи предприятия показват, че във всяко едно от тях тя
е по-висока от средната за страната и за сектора. В две от предприятията постигнатата
производителност е по-ниска от тази на подсектора, а в останалите три тя е по-висока.
Свидетели сме на постоянен стремеж на водещите минни предприятия към устойчив
растеж и конкурентоспособност. През 2015 г. чрез приетата Национална стратегия за
устойчиво развитие на минната индустрия се гарантира взаимодействието между бизнес,
държава и образование, основано на добър диалог, стратегически нужди и иновации, за да се
повиши конкурентоспособността на българската икономика, да се осигури заетост, да се
гарантира опазване на околната среда и да се натрупват знания и опит.

Производителност на труда
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Фигура 7. Производителността на труда на водещи предприятия от подсектор
„Добивна промишленост“ на България
Източник: По данни на НСИ и ICAP Bulgaria, 300 Business Leaders in Bulgaria.
ICAP Bulgaria, 2016.
Въз основа на анализа на фиг. 7 се вижда по-високата производителност на труда на
работещите в минната индустрия, която е постигната чрез умело съчетаване на технологии,
иновации, управление на разходите и реализация на продукцията. Техният пример може да
се посочи като добра управленска практика във всички сфери на корпоративната социална
отговорност, основана на отговорност към служителите, собствениците, местната общност,
околната среда и обществото като цяло.
Заключение
Внимателният анализ на данни за постигнатата от българската икономика
производителност на труда и тази на сектор „Индустрия“ за периода 2000 ÷ 2016 г. показва,
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че е реализиран устойчив ръст на едно заето лице и на един отработен час. Това обосновава
благоприятни тенденции за развитието на показателите в средносрочен план.
За периода 2008 ÷ 2015 г. производителността на труда в подсектор „Добивна
промишленост“ на България, определена на база приходи от продажби на заето лице, се
характеризира с висока динамика, рязък спад през 2009 г., подем от 2010 до 2012 г., забавяне
през 2013 и 2014 г. и слаб растеж през 2015 г. Свидетели сме на засилени инвестиции в този
подсектор, най-вече в човешки капитал. А повишаването на квалификацията на човешките
ресурси води до повишаване на общата производителност на труда, а оттам очакванията са за
дълготрайното ѝ нарастване в икономиката.
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Показатели за измерване на жизненото равнище – теоретикоприложни аспекти
Боряна Трифонова
Борислава Гълъбова
Indicators for Measuring the Standard of Living - Theoretical and Applied Aspects
Boryana Trifonova
Borislava Galabova
Abstract
This study is devoted to the theoretical-applied aspects of the question about the indicators for measuring the
standard of living. Its aim is to analyze, systematize and present them in their entirety and rich diversity. The study is
based on the use of commonly accepted and widely known scientific methods. All indicators that directly or indirectly
illustrate the state and dynamics of the standard of living have been analyzed. A critical review of the essence and key
features of the indicators allows to highlight their main strengths and weaknesses. On this basis, some conclusions can
be drawn about their application in modern socio-economic conditions.
Keywords: standard of living, macroeconomic parameters, economic well-being, economic development

1. Въведение
През изминалите десет години сме свидетели на дълбоки промени в икономиката и
политиката и на сложни обществени процеси. Tе имат разнопосочно влияние върху
днешните стопански перспективи и постигнатото жизнено равнище. В актуалния социален и
икономически контекст постигането на по-висок стандарт за преобладаващата част от
населението не е самоцел, а необходимост. Това обосновава актуалността и значимостта на
засегнатата проблематика. Този стремеж е обективно обусловен и логичен предвид
историческото развитие на националното и световно стопанство. Той стои в основата на
икономическия напредък на всяко общество. В този смисъл критичният преглед на
показателите за измерване на жизненото равнище, като значим параметър, се превръща във
въпрос от особено значение, защото позволява очертаване на възможни подходи за неговото
нарастване. В условия на задълбочаващи се икономически неравенства той продължава да е
все по-дискусионен. Степента на обществено благосъстояние е от особена важност и с
критично значение в съвременен план. Това обяснява засиления интерес към темата за
стандарта на живота и разпалените дебати относно потенциалните пътища за достигането до
по-високото му равнище. Незадоволителният жизнен стандарт предполага относително пониска покупателна способност, висока степен на икономическа уязвимост и риск от
социално изключване. Това го превръща в проблем не само от икономическо и политическо
значение, но и със сериозен обществен отзвук. Обект на изследователски интерес в рамките
на настоящото проучване са показателите за измерване на жизненото равнище1. Целта е те да
се анализират и систематизират, като се представят в тяхната цялост и се изтъкнат техните
предимства и недостатъци.
2. Показатели за измерване на жизненото равнище
За определяне състоянието и динамиката на жизненото равнище в практическите
проучвания се използват много и различни показатели. В хода на развитието на
1

„Жизнено равнище“ е официално възприет и широко използван термин в теорията и практиката на социалните
науки. Като синонимно в редица изследвания се използва и понятието „стандарт на живота“.
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икономическата теория и появата на модерни концепции се разработват разнородни по
своето съдържание и цели измерители на жизненото равнище. По-старите показатели се
заменят с нови или се усъвършенстват, като се появяват съвременни измерители. Днес могат
условно да се обособят традиционни и по-модерни подходи за неговото измерване, успешно
прилагани в практиката. Като разграничителни за тяхното определяне могат да се посочат
два основни критерия:
 историческият период, в който са създадени;
 съвкупността от въздействащи върху жизнения стандарт фактори, която обхващат
и отразяват.
Критичният преглед на различните показатели за измерване на стандарта позволява да
се направи заключение, че постепенно започва да се отчита влиянието не само на социалните
и икономическите, но и на екологичните, културните и психологическите компоненти, които
се отразяват върху неговото състояние и динамика. Това е следствие от хода на общественоикономическото развитие на световната икономика. Независимо от периода си на създаване,
всички известни показатели имат своите преимущества и недостатъци. В търсене на
надежден и адекватен измерител за жизненото равнище е необходимо те да бъдат изяснени и
подложени на внимателна преценка. Всеки един от тях може да бъде подходящ и приложим
в зависимост от целите на конкретното изследване и от това кои аспекти на въпроса се
засягат.
2.1. Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутен вътрешен продукт на човек от
населението
Брутният вътрешен продукт (Gross Domestic Product, GDP) е основният
макроикономически показател, характеризиращ цялостната стопанска дейност. Още от 1934
година и особено след 1944 година БВП започва да се налага като основен инструмент за
проследяване на развитието на икономиката. Причината за това е, че показателят дава
обобщен израз за националното производство през определен период във физически и
стойностен обем. БВП обхваща сумата от пазарните стойности на завършените (крайни)
стоки и услуги през даден времеви хоризонт (обикновено една година или тримесечие),
произведени в границите на страната. Той представлява съвкупността от икономически
блага, които едно стопанство е създало и които могат да бъдат изразходвани в рамките на
годината. Особеност на показателя е, че в него се включват и резултатите от
производствената дейност на чуждестранните фирми, работещи в съответната страна, докато
резултати на националните фирми, извършващи дейност извън нейните рамки, са изключени.
Разграничителният критерий се основава на географския признак, като се вземат под
внимание произведените в рамките на националната икономика стоки и услуги. БВП е
показателен за икономическия потенциал на една страна, който е пряко свързан с
възможностите за повишаване на жизнения стандарт. Той се налага като обобщаващ
измерител за достигнатата степен на развитие на националното производство. Размерът му се
определя по следната формула:
GDP = Q х P , където:


Q е количеството/физическият обем на всички стоки и услуги за крайно
потребление;
 P е равнището на цените на всички стоки и услуги, разпределени в стокови групи
и включени в него.
В практиката показателят се разглежда както в номинални, така и в реални стойности
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съобразно спецификата и целите на всяко конкретно изследване. При реалните, за разлика от
номиналните величини, влиянието на инфлацията е премахнато. По този начин се получава
по-обективна представа за състоянието на производството в националната икономика.
Съществуват три основни метода за изчисляване на БВП:
 производствен метод - като сума на добавената стойност от произведените стоки и
услуги:
 разходен метод - като сума на разходите за крайно потребление на произведените
стоки и услуги;
 метод на доходите - БВП се представя като сума на доходите от всички
производствени фактори.
Ако бъде отчетен броят на населението, се получава друг важен производен агрегиран
индикатор - производство на човек от населението или БВП на човек от населението в
реално или номинално изражение. Той представлява величината на разполагаемите блага,
които се падат на един човек за година време. При равни други условия ако БВП на глава от
населението се увеличава, това би означавало подобрение на общото икономическо
благосъстояние и обратното. Анализът на стойностите на този показател дава ценна
представа за икономическото състояние, защото може да се използва за сравнение между
различни страни и съотнасяне на степента им на прогрес. За разлика от БВП, който се
измерва в абсолютни стойности, БВП на човек отчита броя на населението и съответно
размера на икономиката, което е голямо негово преимущество. По тази причина показателят
се отличава със сериозен анализаторски потенциал. Той се представя в номинални стойности
(по текущи цени) или преизчислен в реални стойности (по постоянни цени). В случай, че
БВП на човек от населението бъде преобразуван в съпоставима валута, се използва успешно
за международни сравнения. Тогава БВП се изчислява чрез прилагане на стандарта за
покупателната способност (СПС). Този подход позволява по-точна преценка на реалното
състояние спрямо това на други страни. Подобно сравнение между различни национални
икономики от избран географски регион или интеграционна група би дало отправна точка за
постигнатия напредък на една страна, степента на сближаване или отдалечаване на
икономиките една от друга.
Трябва да се подчертае обаче, че от гледна точка на възможността му да измерва
жизненото равнище, той е обект на сериозна критика. Най-често се оспорва неговия
капацитет да отразява достатъчно обективно икономическата активност в една страна
съобразно нейната пазарна стойност. Освен това не се взема предвид фактът, дали ресурсите
са ефективно разпределени от гледна точка на крайните ефекти не само от икономическа, но
и от страна на обществената им полезност (Тодоров, 2008). Конкретните причини за
негативните оценки и забележки към възможността му да е мяра за жизнения стандарт са
различни. Критиките към показателя могат да бъдат обособени в две направления. Първо, по
своята същност БВП не обхваща социалните и екологичните аспекти, които придобиват все
по-голямо значение във времето. Състоянието на жизненото равнище се влияе в най-голяма
степен от икономическите фактори и условията на стопанската среда. Въпреки това
въздействие върху него имат и редица други фактори, включително екологията и
обществените отношения. Второ, показателят отчита пряко само количествените параметри.
Все пак косвено обхваща и качествените параметри - образованието, здравеопазването и
културата. Той обаче не дава възможност да се оцени разпространението на социалното
неравенство, икономическото разслоение на обществото и влиянието на неикономическите
условия върху произведения общ продукт. Посоченото е съществен недостатък, който става
причина БВП да бъде поставен под въпрос по отношение на възможността му да отразява
жизненото равнище в една страна. От строго икономическа гледна точка БВП трябва да
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нараства поне толкова, с колкото се увеличава населението, за да не намалява
производството на човек. Друга слабост на показателя е свързана с факта, че отчита
произведените крайни стоки и услуги само съобразно тяхното количествено измерение, като
ги оценява по текущи или по постоянни пазарни цени (Тодоров, 2008). Липсва възможност
те да бъдат оценени според своето качество, което е особено важен признак на крайния
продукт в съвременните условия. В резултат БВП най-често се квалифицира по-скоро като
количествен, а не като качествен показател за регистриране на икономическата активност.
Днес изтъкваните недостатъци на показателя могат да се обобщят в три основни
пункта:
 очакванията към неговите аналитични възможности и тълкуванията на смисъла
му;
 невключените фактори при изчисляването му;
 самите оценки на включените в изчисляването му фактори (Несторов, 2016).
Въпреки това безспорно той има сериозен аналитичен потенциал при оценката и
проследяването на жизненото равнище. Основните му преимущества са свързани с
регулярното събиране на данни и официалното им публикуване, както и с възможността за
съпоставки във времето - по години и тримесечия.
Като логично следствие от появата и утвърждаването на новите концепции за
общественото развитие се създава нов индикатор за икономическа активност, наречен
„Зелен“ БВП (Green Gross Domestic Product, GGDP). Той представлява една алтернатива на
БВП и се основава на неговата методология, надграждайки я. За разлика от БВП този
осъвременен показател отчита разходите за загубата на биоразнообразие и за борба с
климатичните изменения, които са следствие от стопанската дейност. Именно в това се крие
основното му достойнство спрямо други индикатори. По мнението на редица международни
анализатори, в бъдеще той има потенциала да измести БВП като най-широко разпространен
показател за икономическа активност. Действително икономически растеж, постигнат с
цената на сериозно замърсяване на околната среда, в последствие довежда до големи щети, а
оттам и до огромни по размер държавни разходи за отстраняването им. По тази причина
такъв растеж не би имал само положителни ефекти, а би довел и до негативни последици.
Ето защо регистрирането и измерването на цената на тези щети чрез усъвършенстване на
съществуващите досега показатели допринася за получаването на по-обективни оценки на
реалното икономическо състояние. В практически план обаче създаването на статистическа
система за извършване на подобни оценки и изчисляване стойностите на показателя на
национално и международно равнище все още не е реализирано и предстои да се направи.
2.2. Брутен национален доход (БНД) и Брутен национален доход на човек от
населението
Брутният национален доход (БНД) представлява сбор от първичните доходи на
институционалните единици (включително и от собственост) за участието им в
производството на БВП в рамките на националната икономика и в други страни. В
световната практика той най-често се използва като измерител на стопанското развитие и на
благосъстоянието, особено при сравнения между страните. В българската практика обаче
БВП все още намира много по-широко приложение и остава по-често използваният
показател.
БНД се формира като към БВП се прибавят факторните доходи, получени от
резидентите от чужбина, и се извадят факторните доходи, получени от нерезиденти в
страната. Ако се вземе под внимание и общият брой на населението, се получава показателят
БНД на човек от населението. Той се използва широко в анализи и международни сравнения
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на жизненото равнище и икономическото развитие, защото отразява едновременно броя на
населението и размера на икономиката. Така позволява проследяване на измененията и
очертаване на тенденциите чрез съпоставяне на стойностите на различните страни. Подобно
на БВП използването на този показател при различни проучвания среща много опоненти. Те
споделят мнението, че той също не отразява напълно акуратно благосъстоянието на
отделната страна, защото се фокусира главно върху строго икономическия аспект,
игнорирайки другите. Неговото внимателно разглеждане обаче дава много добра представа
за състоянието на жизнения стандарт и достигнатия напредък в тази важна обществена сфера
в различни периоди от време или в сравнение с други държави.
2.3. Индекс на човешко развитие (ИЧР)
Индексът на човешко развитие (ИЧР) е съставен индекс, разработен от Организацията
на обединените нации (ООН). Той обхваща измервания по три ключови показателя за общо
185 страни в света, включително и България. Започва да се използва от 1990 година насам
като комплексен измерител на жизнения стандарт. Предвид хода на общественото развитие,
появата на такъв по-съвременен показател е съвсем закономерна. Този ход налага
необходимостта от разработване и прилагане на сборен индикатор, който по-пълно да
отразява различните аспекти на прогреса и жизненото равнище в една страна. Основното
предимство на ИЧР, особено в сравнение с БВП и БНД е, че обхваща едновременно и
икономически, и социални показатели. Включва три основни компонента, на които се
основава. Два от компонентите отразяват по-скоро социалните аспекти, а третият – по-скоро
икономическите. Първият е продължителността на живота, която е показателна за
предоставяните здравни грижи и за етапа на развитие на системата за обществено
здравеопазване. Вторият е степента на грамотност на възрастното население, която е
своеобразен ориентир за качеството на образованието. Третият е БНД на човек от
населението, преизчислен в стандарт на покупателната способност, който отразява
достигнатата степен на благосъстояние. След провеждане на съответните изчислителни
процедури, той се получава в стойност от 0 (ниско човешко развитие) до 1 (много високо
човешко развитие). Страните се степенуват според получените резултати в четири групи:
държави с много високо човешко развитие; държави с високо човешко развитие; държави
със средно човешко развитие; държави с ниско човешко развитие. Към ИЧР, като посъвременен показател, също се отправят редица забележки. Главните критики относно
неговия капацитет да измерва стандарта на живота са насочени към подценяване на строго
икономическото му измерение и поставяне на акцента върху другите измерения.
Въпреки това със създаването на ИЧР през 90-те години на миналия век се призна
важната роля и на социалните аспекти на качеството на живота, които започнаха да се
отчитат при общата преценка. Появата на индекса е логичен резултат от разработването на
нови концепции за развитието и жизненото равнище, които са насочени към
неикономическите му страни. Те допълват и обогатяват традиционните схващания,
поставящи акцента предимно върху икономически аспекти. Отчитайки неговите
преимущества, днес индексът се използва широко като мяра за постиженията на страните в
тази важна сфера. Причината за това е, че той е в пълно съответствие с новите реалности и
разбирания за обществения напредък, който е отражение на икономическия, социалния и
технологичния прогрес.
2.4. Индекс за действителен прогрес (ИДП)
Практиката показва, че негативните последици от стопанската дейност имат все поголяма реална цена. Тя се заплаща във времето и по тази причина не може да се пренебрегне.
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Както бе посочено, методологията за отчитане на БВП не дава възможност тя да бъде точно
оценена. Това става причина за появата на нови и усъвършенствани показатели, които да
включват и тази компонента. През 90-те години на миналия век се разработва такъв
измерител на жизненото равнище, който започва да намира своето място при извършване на
различни икономически изследвания. Той става известен като Индекс за действителния
прогрес (Genuine Progress Indicator, GPI). Индексът е показателен за равнището на
устойчивото икономическо благосъстояние, което е достигнато от една икономика.
По своето съдържание ИДП има сходства със зеления БВП, но дава по-широк поглед
върху всички сфери на социално-икономическия живот. С разработването на тази принципно
нова методология за отчитане на икономическия напредък и стандарт на живота се прави
опит да се преодолеят някои от недостатъците на другите показатели, използвани за същите
цели. В международната практика най-често ИДП се прилага за измерване на икономическия
растеж като възможна алтернатива на БВП. По своето съдържание индексът е сходен на
БВП, но за разлика от него при изчисляването му се взема под внимание и цената на
причинените негативни последици и ефекти, произтичащи от икономическата активност.
Например, отчитат се разходите за ограничаване на вредите за околната среда, разходите за
изчерпването на невъзобновимите природни ресурси, социалната цена на престъпната
дейност, а така също домакинската работа и доброволческите дейности. По този начин се
дава по-пълна картина на „здравето“ на националната икономика (Daly, Cobb, 1989). За
разлика и въпреки че се основава на същността на БВП като концепция, фокусът на индекса
е значително по-широк от строго икономическия. Той е насочен към пет ключови сфери,
върху които БВП не се фокусира, а именно:
 връзката между потреблението и качеството на живота;
 разходите за отбрана и сигурност;
 устойчивостта на околната среда;
 социалното неравенство;
 непазарните ефекти и непазарните разходи.
В тези пет основни пункта се крие принципната разлика между двата показателя.
Тяхното отчитане е и основното му преимущество, поради което той може да бъде
предпочетен като удачен измерител.
2.5. Показатели за доходите, разходите и потреблението на домакинствата.
Показатели за икономическата активност и заетостта на населението
За отчитане на жизненото равнище се използват и други макроикономически
индикатори:
 общ доход на домакинство, който отразява месечния/годишен бюджет на
домакинствата (средно на домакинство и на едно лице);
 разпределение на доходите на домакинствата по източници (доходи от труд под
формата на работна заплата, доходи от самостоятелна заетост, доходи от
собственост, доходи от пенсии, обезщетения, социални помощи и др.);
 разходи на домакинствата по групи разходи, потребление на домакинствата,
структура на потребителските разходи и др.
На тази основа се правят преценки за размера на доходите, разходите и потреблението
на домакинствата, които пряко отразяват състоянието на жизнения стандарт на населението.
При равни други условия равнището на доходите (особено на тези от труд) и тяхната
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динамика в една или друга посока трябва да следват и да отразяват равнището и динамиката
на общото производство и националния доход (Йотова, 2008). Техният размер предопределя
възможностите за придобиване на необходимите потребителски стоки и услуги, които да
задоволят материалните и духовни потребности на населението. Особено значение има и
структурата на разходите и това кои групи разходи преобладават: храна и напитки, облекло и
обувки, жилище и обзавеждане, здравеопазване, транспорт, съобщения, данъци и др.).
Допълнителни показатели, които често са обект на анализ при подобни проучвания, са
също:
 икономическа активност на населението,
 равнище на заетост (коефициент на заетост) и безработица,
 достъп до пазара на труда.
Косвено
те
дават
представа
за
икономическо
благосъстояние
на
средностатистическото домакинство, а пряко за състоянието на пазара на труда, което е от
критично значение за жизнения стандарт. Не на последно място се разглеждат някои други
допълнителни показатели, сред които жилищните условия на домакинствата и осигуреността
със стоки от първа необходимост.
Чрез използването на показателите за доходите, разходите и потреблението на
домакинствата, а така също и показателите за икономическа активност и заетост се постига
по-голяма конкретизация на състоянието на жизненото равнище.
2.6. Индикатори за бедност и социално включване
Жизненият стандарт се свързва с икономическото благосъстояние на нацията, или с
това каква степен на задоволяване на човешките потребности е достигната, като следствие от
степента на обществен напредък. Определянето на разпространението на бедността сред
населението, а оттам и оценяването на жизненото равнище може да се направи въз основа на
разглеждането на различни по-конкретни или по-обобщени индикатори. Такива са например:
 линия на бедността;
 брой лица под линията на бедност;
 относителен дял на бедните и относителен дял на бедните преди получаване на
социални трансфери;
 коефициент на Джини;
 отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 5, 10, 20% от
населението;
 относителен дял на работещите бедни;
 жизнен (екзистенц) минимум, минимална работна заплата, средна работна заплата
и др.
Посочените показатели имат само второстепенна роля при установяването на
жизненото равнище на фона на изясняването на проблема с бедността. Чрез тяхното
проучване може да се установи степента на разпространение на бедността и социалното
неравенство сред населението. Косвено те индикират за постигнатото жизнено равнище и
икономическо благосъстояние.
2.7. Показатели за етапа на развитие на образованието, здравеопазването,
социалните придобивки и инфраструктурното развитие
Етапът и степента на развитие на системите за образование и здравеопазване и
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достъпът до тях в една страна косвено отразяват и са свързани с достигнатото равнище на
икономическо благосъстояние. По тази причина те също се използват за отразяване на
актуалното състояние на икономиката и обществения напредък. Най-често обект на анализ са
социалните и демографски индикатори:
 обща и детска смъртност;
 средна продължителност на предстоящия живот;
 средна продължителност на живота в добро здраве;
 разходи за здравеопазване като дял от БВП;
 разходи за образование като дял от БВП;
 учащи се в различните образователни степени (основно, средно, висше
образование);
 степен на грамотност на възрастното население и др.
Подобен подход на измерване на жизненото равнище се основава на факта, че
напредналите в икономически план страни имат и добре развити системи за образование,
здравеопазване и се ползват от висококачествени социални услуги и допълнително
подпомагане. Обратното е налице в развиващите се страни и в икономиките в преход, където
най-често се наблюдава противоположната ситуация. Логично, относително по-високият
жизнен стандарт предполага качествени образователни услуги и здравни грижи, а така също
и развита инфраструктура и обратното. Ето защо в общия случай от показателите за степента
на развитие на образованието, здравеопазването и инфраструктурата може да се съди за
жизнения стандарт в страната. Трябва да се подчертае, че тук влияние оказва и ориентацията
на икономическата и социална политика, водена от държавата и нейните институции.
Традиционно повишаването на жизнения стандарт е предвидено като основна цел на
националните макроикономически политики в много страни. Значение обаче има и фактът
кои са приоритетите, заложени като основополагащи, и дали здравеопазването,
образованието и социалните грижи и подкрепа са сред тях или не. Представеният подход
онагледява неикономическите аспекти на жизненото равнище, но не отразява пряко чисто
икономическите такива. Това го прави по-скоро едностранчив и приложим главно при
определени видове анализи на обществената среда. Степента на развитие на
инфраструктурата (социалната, транспортната, енергийната, водната и съобщителната) и
жилищната осигуреност на населението в една страна са показателни за стадия на
икономическото развитие и за стандарта на живота в нея. Всички тези показатели също имат
по-скоро допълваща роля, защото отразяват едностранчиво въпроса за жизненото равнище.
Въпреки това те намират място в анализите, тъй като качеството на здравните и
образователните услуги и развитието на всички видове инфраструктура в една страна са
показателни за състоянието на жизнения стандарт и за качеството на живота.
3. Заключение
Анализът и систематизацията на показателите за измерване на жизненото равнище
дават възможност да се представи и проследи тяхното многообразие. Темата за избора на
конкретен подход и измерител остава въпрос на изследователска преценка и зависи от
характера и направлението на самото проучване. Проследяването на стойностите на
различните индикатори за измерване на жизненото равнище позволяват да се създаде попълна картина на постигнатия обществен напредък. Критичният преглед на различните
показатели за измерване на стандарта на живота позволява да се заключи, че в хода на
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времето започва да се отчита влиянието не само на социалните и икономическите, но и на
екологичните, културните и психологическите компоненти. Те също се отразяват върху
състоянието и динамиката на жизнения стандарт, което е логично следствие от хода на
обществено-икономическото развитие на националната и световна икономика.
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Джендър детерминантата на банковия пърформанс през погледа
на поколение Y (милениалите)
Александрина Панчева
Gender Determinants of Bank Oerformance Through the Vision of
Generation Y (Millennials)
Aleksandrina Pancheva
Abstract
The upper echelon in the banks nowadays consists of three generations, and they treat gender equality
differently. For many years the gender determined management in the financial institutions and the presence of women
in it was a taboo, an impossibility. But the change of the generations and the legal recommendations regarding the
social responsibility gradually lead to elimination of the glass ceiling, and engagement of women in the upper echelons
in this type of institutions. The time of the millennials has come. The time of the millennial women, too. They are the
ones that are already joining, or are about to join, the top levels of the management. Are there prerequisites for
successful bank performance as a result of the change of the generations and the incorporation of diversity in them? Do
the millennial men accept the potential of the women in the management? Are they mediators of the new free vision
about the gender determinant in banks management?
Keywords: gender equality, millennials.

Въведение
Идеите на новите поколения в среда на „тичащо време“ инициират друга възможна
перспектива на банковия пърформанс – тази, която съчетава демографските и когнитивни
характеристики на управляващия банков елит. И ако в годините назад пърформансът беше
„числа според правилата“, днес той излиза отвъд това – с нова визия в ново време, носена от
новите поколения със своите ценности и начин на мислене. А те, вплели в управленския
пърформанс изолираната доскоро джендър детерминанта и „вика на жените милениали“,
създават профила на последните влезли във властта банкови мениджъри.1
Поколението на милениалите вече е част, макар минимална, от новите ешелони на
властта. Независимо по какви причини и с чия помощ, те ще коват устойчивостта на своето
ново цяло от пресичащите се неустойчивости на тичащото време, стъклените тавани и
регулациите.
1. Сред основи от плаващи пясъци
Всяко поколение има собствен облик – отхвърля догми, генерира идеи, адаптира се,
комуникира, управлява и се подчинява различно. И приема свободата различно. Но всеки
индивид има социална и личностна идентичност. Социалната се свързва с нормативните
права, задължения и санкции, които формират обществените роли. А под въздействието на
личната си идентичност индивидите приемат споделени социални нагласи за членството си в
дадена социална група.
Връзката на милениалите с управленските нива и перспективата на джендър
детерминантата се гради върху някои вече съществуващи теории – Генерационните теории
на Манхайм и Щраус-Хоу; Теорията за висшите ешелони на Хембрик и Мейсън; теориите,
свързани с джендър еволюцията и стереотипизирането: Когнитивна теория на развитието,
Gender schema theory и Социално-когнитивната теория за джендър развитието и различията.
Но те не се разглеждат в своя изначален вид, а през погледа на управленските нива и
участието и на милениалите, и на жените в управлението. И доколкото са оценими и
1

Панчева, Ал. Когнитивен профил на управленския пърформанс в банките, ХI-та международна научноприложна конференция „Инвестиции в бъдещето“ 2017, Варна, НТС-Варна, стр.82-88.
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прехвърлени към бизнеса днес, стереотипите представят другата гледна точка – тази, която
доближава или отдалечава от подобрения пърформанс.
Генерационната теория2 предполага, че „членството“ в едно поколение влияе върху
ценностите и вярванията на хората във всички етапи на развитие. 3 Две от основните теории
– на Манхайм и на Щраус-Хоу – разглеждат генерациите от позицията на причинноследствената обвързаност. Теорията на Манхайм предполага, че поколенията се променят в
отговор на големи събития (технологичната революция за милениалите, промяната в модела
на обществото и активното включване на жените на пазара на труда). Според Манхайм те
влияят и са повлияни от онези, които ги предшестват, но въпреки това промяната в
обществото не е толкова бърза. За него милениалите са продукт на предходните поколения
(прекалената грижа за децата), и на историческите събития (свръхбързото разрастване на
употребата на информационните технологии), които дори като минимален пример, служат за
потвърждаване на част от характеристиките на поколението У (вж. табл.1.). 4
Теорията на Манхайм се различава от генерационната теория на Щраус-Хоу, движена
от цикличния модел на архетипите, според която поколенията се влияят най-много от тези
преди тях, а не от съпътстващите ги исторически промени.
Нийл Хоу и Уилиям Щраус представят четири архетипа поколения – герои, артисти,
пророци и номади. Милениалите отговарят на архетипа герои. Отгледани от прекалено
загрижени родители, те стават силни в средата на живота си, справят се с кризи и остават
фокусирани върху предизвикателствата до края на живота си. В старостта си изпитват
духовни сътресения, гледайки как младите поколения работят в периоди на културни
революции.5
В някои изследвания се твърди, че от психометрична гледна точка разпределението на
личностните фактори и черти остава последователно в поколенията. „Това, което откриваме
през поколенията, личностните черти, ценностите и поведението са подобни, но
приоритетите са различни“. Хората от различните възрастови групи имат различен
житейски опит, а разбирането на тези разлики предлага друга перспектива за техните
реакции и действия.6 7
2

Pilcher, J. Women of Their Time: Generation, Gender Issues and Feminism, Cardiff paper of qualitative researche,
Routledge, 2017.
3
Това виждане не бива да се приема безусловно, тъй като страни в различен стадий на икономическо развитие
и човешки права не отговарят на него. Вж.: DeChane, D. J. How to Explain the Millennial Generation? Understand
the Context, 2014, <http://www.inquiriesjournal.com/articles/878/how-to-explain-the-millennial-generation-understandthe-context>.
Терминът генерация/поколение групира хора според близостта на времето, в което са родени. Защо обаче то
предизвиква интерес и се отчита като важно? Според социолога д-р Карл Манхайм, практическото значение на
поколението става ясно в опита за получаване на по-точно разбиране за ускореното темпо на социалната
промяна (за даден период).
4
Подробно за потвърждаване на характеристиките на милениалите вж.: DeChane, Darrin J. How to Explain the
Millennial Generation? Understand the Context, 2014,
<http://www.inquiriesjournal.com/articles/878/how-to-explain-the-millennial-generation-understand-the-context>.
5
Mauldin, J. Millennials Are Doomed To Face An Existential Crisis That Will Define The Rest Of Their Lives, 2016,
<https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2016/06/24/millennials-are-doomed-to-face-an-existential-crisis-that-willdefine-the-rest-of-their-lives/#6b2c841b75b0>.
6
How Generational Differences Impact Organizations & Teams, Birkman International, Inc. Houston, Texas, 2016, р.
4.
7
Изследователите приемат различни (но не драстични) граници на поколенията. Периодизацията в настоящата
публикация е съобразно Pew Research Center, чиито проучвания са насочени към спецификите и
периодизирането на поколенията. Вж.: Pew Research Center, <http://www.pewinternet.org>. Настоящата рамка
представя вътрешните и свързаните с работата ценности на поколенията, а не обхваща всички възможни
аспекти (например семейство, деца и пр.). Вж.: Pew Research Center – Generation 2010; Generational Differences
Chart, http://www.wmfc.org/uploads/GenerationalDifferencesChart.pdf;
World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.
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Таблица 1. Генерационни характеристики на поколенията – вътрешни, работни и
етични ценности
Традиционалисти
(G.I.-1936)+Silent
generation (19371945)
Бейби бумъри
Baby boomers
(1946-1964)

Х-поколение
(1965-1976)

У-поколение
(милениали)
(1977-1992)

Ангажирани към компанията, компетентни, уверени, консервативни, фискално разумни, усърдно
работещи, линеен стил на работа, лоялни към организацията, организирани, с респект към
авторитети, жертвоготовни, ориентирани към задачи; спазват правилата и трудовата етика; не
ценят индивидуализма; очакват да бъдат респектирани, да чуят мотивационни послания; отдават
значимост на социализацията; тяхната дума е закон; обичат честната игра; имат практически
8
знания; лоялни са.
Способни да се справят с кризи, амбициозни, отговорни, против установените социални и
политически норми, обичат предизвикателства, властолюбиви, конкурентни, компетентни,
лидери, склонни на консенсус, етични, комуникативни, идеалисти, живеят за да работят,
лоялни към кариерата и работодателя, високо образовани, мултитаскъри, либерални за своето
време, вярват в работната етика, търсят баланс между живота и работата. Предизвикват
авторитети; не харесват конформизъм и правила; фокусират се върху работата като котва на
техния живот; лоялни към екипа; процесно ориентирани; фокусирани върху работата; стремят се
да направят възможното.
Адаптивни, ядосани (но не знаят защо), против установените правила, могат да се променят/да
променят, независими, уверени, компетентни, фокусирани върху резултатите, игнорират
лидерството, лоялни към мениджъра, самодостатъчни, справедливи, не се впечатляват от
авторитети, желаят да поемат отговорност, обичат обикновената работна среда; търсят значима
работа и иновации; сменят лесно работното си място, не се привързват към работодател;
ориентирани към резултати, предпочитат разнообразието, технологиите, неформалността и
забавленията; разчитат на технически умения и бизнес способности, за да бъдат продаваеми;
започват, вършат работа и преминават към следващата, търсят баланса между живота и работата,
работят за да живеят.
Амбициозни; гледат на работното място като посока и помощник за постигане на целите си;
добре образовани; уверени; фокусирани върху разнообразието; мултикултуралисти;
технологично привързани; глобално и иновативно мислещи; индивидуалисти, но ориентирани
към групата; социализирани; отворени за нови идеи; оптимисти; респект поради знание (не
поради титла); дигитална генерация; старите генерации са “cool“; надяват се да допринесат нещо
за света; вярват, че поради технологиите могат да работят откъдето пожелаят и следва да ги
оценяват по продукта им, а не по бързината; очакват да влияят на условията и времето на работа;
високи очаквания от мениджърите в подкрепа на тяхното развитие/менторство; желаят
дългосрочни отношения с работодателите, но при собствени условия; целевоориентирани,
търсещи значима работа и иновации; първото поколение, което с готовност приема лидерството;
предпочитат разнообразие, технологии, неформалност и забавление; толерантни са; с постоянен
стремеж за учене, за да подобрят работните си умения.

Милениалите вероятно ще бъдат най-толерантното и разнообразно поколение,
ориентирано към повече култури, хора и възможности в сравнение с предходните поколения.
Те са социално прогресивни и смятат, че полът не определя човека както преди.9 Не приемат
сексуалната дискриминация, политически независими са, несвързани с религията и пр.
Милениалите отхвърлят и всички онези дискриминационни признаци, според които
предходните поколения изграждаха стъклени тавани за достъп до високите йерархични нива.
За тях ключови фактори на професионалния успех са: човешките качества, непрекъснатото
учене и амбицията, следвани от техническите умения и работа в мрежа.10
Казват, че поколение У предизвиква революции, защото не желае да се промени.
Разделянето на поколенията е оспоримо, доколкото може да се счете, че периодизацията не отчита страни,
подлежащи на различно политическо и икономическо развитие, освен водещите. Но в рамките на възможния
анализ, те се приемат като утвърдени за родените в посочените времеви периоди. Следва да се отчитат
законодателството и традициите на съответните държави, що се отнася до третиране на органи на управление и
допустимите граници на работната сила. В страни с висока продължителност на живота се наблюдава и поголяма продължителност на активно участие на управленските кадри в реалния живот на компаниите (Япония).
8
Generational Differences Chart, <http://www.wmfc.org/uploads/GenerationalDifferencesChart.pdf>.
9
Meet the Millennials, KPMG, 2017, <https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/04/Meet-theMillennials-Secured.pdf>.
10
Посочените твърдения са на база проучване на Мazars през 2012 г. Разбира се, че опирайки се единствено на
него, не може да се правят кардинални заключения, но то помага за ориентиране в широкообхватния профил на
милениалите.
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Милениалите установяват ясни граници между това, което са и не са готови да направят за
своята кариера. Търсейки баланс между личния и професионалния живот, те ограничават и
обхвата от дейностите, изискващи ангажираност към компанията и в извънработно време,
тъй като ги считат за незначителни. И ако все пак участват – търсят полезност в тях.11
Възможното разнообразие в управленските нива се базира на Теорията за висшите
ешелони на Хембрик и Мейсън (Upper echelons theory, 1984). Според нея, мениджърите
действат на база личностни интерпретации на срещани от тях стратегически ситуации.
Авторите се фокусират върху доминиращата коалиция в организациите, в частност нейните
топ-мениджъри, а организационните резултати се разглеждат като отражение на ценностите
и когнитивната основа на тези действащи лица.12
Основните идеи на Хембрик и Мейсън са две: 1) мениджърите действат на база
собствена интерпретация на срещани ситуации; 2) тези персонализирани реакции са функция
на управленския им опит, ценности и личностни характеристики. Теорията се обосновава с
т.нар. ограничена рационалност, според която информационната комплексност и
несигурните ситуации не са обективно познаваеми, а по-скоро се интерпретират.
В ревизията на теорията (2006) се прави преместване на фокуса – от единичното към
общото – от човек и неговите характеристики към общите характеристики на мениджмънта.
Основна причина за това е лидерството. Хембрик счита, че изследването на съвкупните
характеристики на управленските нива дава по-добра картина за управлението, което
предполага и по-ясно проследяване и обяснение на корпоративния пърформанс.
Третият елемент в пъзела е обликът на джендър детерминантата и когнитивният ѝ
профил от позицията на поколение У.13
Теорията за висшите ешелони е основа на възможното преплитане между интересите
на новите поколения и влизането на жените в управлението. Тя не залага дискриминационни
признаци, а поднася спектър от личностни детерминанти и способности, необходими за
вземане на управленски решения.
2. „Стъклената бутилка“ и духът на стереотипите
Промяната в политиките на някои наднационални структури и стимулите за
реформиране на доминирания от мъже свят в началото на 21 в. поставиха акцент върху
препятствията пред жените в управлението.
Бариерите пред жените в управлението са много. Някои от тях определя Оукли,14
според която те се разделят в две категории. Първата категория е свързана с корпоративните
практики. Джендър дисбалансът често се предизвиква от политиката за фаворизиране на
мъжете в процедурите по „подбор, задържане и представяне“. Тя се аргументира с това, че
инициативите, свързани с рекруитмънт стратегиите, HR-политиките и описанието на
длъжностите, са изцяло обвързани с бариерите, произлизащи от корпоративните практики.
Чрез промяна на вътрешните процедури в корпорациите жените биха могли да имат по11

The Y revolution?, An international survey on Generation Y: Their aspirations and relationship with gender equality
and business, 2012, <https://www.mazars.com/Home/News/Latest-News3/The-Y-revolution-A-survey-on-GenerationY>, р. 18.
12
Hambrick, D., Phyllis A. Mason, Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, The
Academy of Management Review, Vol. 9, No. 2, April, 1984, pp. 193-206, достъпно на
<http://www.jstor.org/stable/258434>.
13
Възможността за оценка на джендър фактора от когнитивна гледна точка е по линията на три основни теории
(с приоритет на последната): Когнитивна теория на развитието (Cognitive-developmental theory), Gender schema
theory и Социално-когнитивната теория за джендър развитието и различията (Social cognitive theory of
gender development and differentiation). Вж.: Kohlberg, Lawrence. The Cognitive-Developmental Approach to Moral
Education, <https://www.jstor.org/stable/20298084?seq=1#page_scan_tab_contents>.
14
Oakley, J. Gender-based Barriers to Senior Management Positions: Understanding the Scarcity of Female CEOs,
Journal of Business Ethics, October, Volume 27, 2000, <http://philpapers.org/rec/OAKGBT>, Issue 4, pp 321-334.
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добър шанс за кандидатиране за позиции във висшия мениджмънт.
Към втората категория влизат т.нар. поведенчески и културни причини, сред които са
стереотипизирането, токенизма, предпочитани лидерски стилове и психодинамиката на
отношенията мъже-жени.15 Най-значим от тези фактори е джендър стереотипизирането,
което определя мъжете и жените на база културно предписани роли, а впоследствие ги
помества в различни категории, ограничаващи потенциала им (и на двете групи). Това, в
частност, влияе на професионалната кариера на жените като мениджъри, потвърдено от
традиционното историческо вярване "мисли като мениджър, мисли като мъж“.
Вредните за женския пол ролеви стереотипи включват такива черти като пасивност,
зависимост, емоционалност и покорност, а в същото време за мъжете полезните стереотипи
включват агресивност, независимост, доминиране, сила и рационалност. Видимо,
силата/властта съвпадат повече с мъжкия стереотип.16 За Sekaquaptewa и Thompson17
женският стереотип отива дори по-далеч. Той предполага слабост, емоционалност и липса на
лидерски умения на работното място, което може да доведе до разделяне на идентичността –
на жена извън работата (женственост) и на работна идентичност. Ако служителите считат, че
работата им предполага несъгласувани с женския аспект черти, те ще се наложи да разделят
„идентичността си“.
Факт е обаче, че джендър стереотипите влияят негативно на жените в доминираните от
мъже професии, такива като финанси и банки, което резултира в редуциране на
благосъстоянието на работа и създава по-малък интерес за привличане на жени (които да
създадат пул от кандидати за бъдещо израстване в кариерата).
Burke и Mattis18, последвани от Vinnicombe19, разделят причините за липса на жени в
управлението на три категории (нива): индивидуално, организационно и обществено.
Тези на индивидуално ниво препращат към притежаваните от жените знания и умения
за заемане на позиции във висшия мениджмънт. За тях непредставянето на жените в
управлението се дължи на липсата на квалификация и опит, по-малката амбициозност,
недостатъчна увереност и липса на лидерски качества. И въпреки ръста на жените в
специализираните функции, той не е достатъчен за генериране на пропорционално участие в
борда.
Обясненията на причините на организационно ниво са фокусирани върху предимно
мъжките структури на работното място и наложената от тях културата (на ниво борд,
културата се създава чрез набор от неписани правила и кодекси на поведение, навици и
комуникационен стил). Мъжките очаквания и изисквания за успех правят по-трудно
навлизането на жените в управлението, което се
проявява в работния профил:
непрекъснатост на работата; продължителност за ръководните длъжности; грижи за децата,
делегирани на друг член на семейството и пр. Освен това мъжкото доминиране предполага
управленската култура и практика да инвестира в мъжки образи и ценности, което поставя
жената в позиция на „пътешественик в чужд свят“, поради което управленските
15

Панчева, Ал. Джендър детерминантата в „уравнението“ на управленската ефективност, Финансовата наука –
между догмите и реалността, Наука и икономика, 2016.
16
Mirza, A. Gender Stereotypes and Women in Management The Case of Banking Sector of Pakistan, A Research
Journal
of
South
Asian
Studies,
Vol.
26,
No.
2,
July-December,
2011,
<https://www.researchgate.net/publication/265034180_Gender_Stereotypes_and_Women_in_Management_The_Case_
of_Banking_Sector_of_Pakistan, pp.259-284>.
17
Sekaquaptewa, D., Thompson, M. Solo status, stereotype threat, and performance expectancies: Their effects on
women’s
performance,
Journal
of
Experimental
Social
Psychology,
39,
2003,
<http://j.b.legal.free.fr/Blog/share/Expos%E9s%20M1/Stereotype%20threat.pdfрр, pp. 68–74>.
18
Burke, R., Mattis, M. Women on corporate boards of directors: Where do we go from here? Women in Management:
International Challenges and Opportunities, 2000, рр. 3–10.
19
Vinnicombe, S., V.Singh, Sturges, J. Making it to the Top in Britain, Women on Corporate Boards of Directors,
2000, pp. 57–73.
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отговорности и компетенции се асоциират с мъжкия пол.
Причините от социално ниво локализират индивидите и организациите с по-широка
околна среда – социални, политически и икономически структури, които обхващат
индивидуално и организационно поведение, и на свой ред го репродуцират и превръщат в
социални действия. А представянето на жените в управлението има адресат на корпоративно
ниво, но с фокус повече към индивидуалното и организационно ниво, а не на макро равнище.
Повечето от проучванията относно достъпа на жените до топ мениджмънта са
фокусирани върху анализа на индивидуалното и организационно ниво, но в контекста на
националните институционални регулации позицията може да бъде различна. Страните
развиват различни национални регулаторни рамки за представяне на жените в бордовете на
компаниите, което изисква и допълнителен анализ на ефектите от подобна интервенционна
намеса.
Както и да се тълкуват вижданията на анализаторите и реалната практика, те не
премахват пречките пред джендър дискриминирането, поради понякога „привидната
подкрепа на ръководството“. Това на свой ред предполага, че „подкрепата“ се осъществява в
среда, в която:
 директорите не са напълно запознати с много от квалифицираните кандидати;
 директорите не искат да променят текущия състав на борда, за да създадат позиция
за различен кандидат;
 съществуват недостатъчно квалифицирани кандидати по критерий „разнообразие“;
 директорите не виждат добавеното разнообразие като предимство и необходимост;
 бордът не инвестира в набора на допълнителни членове.
Възможна ли е промяна от идващите на власт поколения? Как милениалите третират
разнообразието и шанс ли е то за по-голям синергитичен ефект в бъдеще?
3. Генерационна „рЕволюция“
Властта на днешните бейби бумъри и генерация Х е „оспорвана“ от милениалите. Те
отричат традиционните подходи, осъждат преценките, разрушават бариерите, поставени
пред „разнообразието и включването“. Те са привърженици на разнообразието и минават
отвъд приетите граници на демографското различие. За тях то е съчетание на уникални
перспективи в екипа, възможност за комбиниране на различни идеи и подходи за по-добро
преодоляване на предизвикателствата и достигане на бизнес целите. Те определят
разнообразието като средство за достигане добър пърформанс, което рязко контрастира със
старите поколения (разглеждащи разнообразието през призмата на морала, нормативното
съответствие и равенството).
В исторически план поколение Х успя да наруши стереотипите, но не и да ги унищожи.
Милениалите вървят по същия път. Те искат пълно разнообразие, тълкувано като такова,
„...защото съществува голяма разлика между разнообразието и включването. Разнообразието
е свързано с броенето на числата. Включването е да направиш числата броими. Независимо
дали става дума за индивиди, компании или държави, въпросът е до това дали
разнообразието влияе върху пърформанса и какви са условията, при които може да се очаква
то да има положителен ефект върху резултатите“. 20
Характеристиките на поколенията са едната страна на медала. Другата е
„разнообразието и включването“,21 което привнася когнитивния привкус на демографската
20

Professor Boris Groysberg, Harvard Business School, January 2013, Вж. Gender differences in leadership styles and
the impact within corporate boards, <http://www.cpahq.org/cpahq/cpadocs/Genderdiffe.pdf>.
21
Разнообразието и включването са отдавна познати теми в корпоративната култура в глобален мащаб, но
когато става въпрос за задълбоченото им изучаване, всеки от тях придобива различен смисъл във всяка
генерация, което създава и доста силен контраст между поколенията. Тук следва да се уточни, че текущото
разбиране за модела на „разнообразието и включването“ е създаден преди повече от 30 години, и то от старите
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дискриминация от близкото минало.
Делойт установява, че при дефинирането на разнообразието милениалите преминават
отвъд демографските различия и го разглеждат като спектър от уникални перспективи на
екипа (т.е. когнитивно разнообразие).22 За тях разнообразието е и възможността за
комбиниране на различни идеи и подходи за по-добро преодоляване на предизвикателствата
и достигане на бизнес целите. То е средство за достигане на подобрен пърформанс, рязко
контрастиращо с вижданията на предходните поколения, за които то се разглежда повече
през призмата на морала (правилните неща, които трябва да се направят), комплайънса и
равенството. Различията в миналото (бекграунд), опитът и стилът създават по-способен и
иновативен екип, ориентиран към трансформиране на продуктите и услугите и иновиране на
бизнеса.
Х-поколението и това на бейби бумърите определят разнообразието преди всичко като
представяне на справедливост за всички хора от различен пол, раса, религия, етническа
принадлежност и сексуална ориентация. В същото време, докато старите поколения се
стремят да осигурят съчетаване на хората в екипите според горепосочените индикатори (а
дори и то е оспоримо), милениалите ги прескачат и поставят на дневен ред тези, които
съчетават знания, опит и уникални индивидуални прозрения. Това дава повод в анализите на
Делойт да се заключи, че милениалите са по-склонни да дефинират разнообразието като
индивидуален микс от уникален опит, идентичност, идеи и мнения. Предходните поколения
определят рамката на разнообразието основно в контекста на демографските характеристики,
равните възможности и представянето на идентифицируеми демографски характеристики.
Изследвайки концепцията за „включването“, Делойт открива значителни разлики в
гледните точки на поколенията. Старите поколения го определят като приемане и
толерантност на демографските различия на индивидите. За Х-генерацията и бейби
бумърите „включването“ е процес, чрез който организациите осигуряват защита от
дискриминационни признаци. От позицията на демографското равенство (немилениална
гледна точка), „включването“ е необходимо, независимо дали влияе директно на бизнеса,
или не (дали му носи преки изгоди, или не). От друга позиция, приемането и окуражаването
на когнитивното разнообразие (милениална гледна точка) е инструмент, подкрепящ
производителността и общите резултати на бизнеса.
Милениалите определят включването като култура на взаимосвързаност, която
улеснява екипната работа, взаимодействието и професионалния растеж и оказва
положително въздействие върху основните бизнес резултати. Лидерството е в подкрепа на
индивидуалните перспективи. То е прозрачно, комуникативно и ангажирано.
В изследвания на PWC преди тези на Делойт се посочва, че милениалите са потолерантни и окуражават в по-голяма степен алтернативни перспективи в сравнение със
старите генерации. Но това „скъсване“ между традиционното дефиниране на разнообразието

генерации на база собствените им възприятия. Факт е, че тези модели изиграват важна роля при интегриране на
традиционното разнообразие в различните бизнес сфери и на работните места. Но милениалите ги отхвърлят.
Традиционните възгледи за разнообразието и включването са ограничени от водещите текущи
еднодименсионални идентификатори като пол, раса, етническа принадлежност и сексуална ориентация. За
милениалите програмите, насочени към разнообразието и включването, трябва да се съсредоточат върху
подобряване на бизнес възможностите и резултатите в следствие на приемането на индивидуализма,
сътрудничеството, екипната работа и иновациите.
22
The Radical Transformation of Diversity and Inclusion The Millennial Influence, 2015,
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-inclus-millennial-influence120215.pdf>, р. 7.
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и включването и дефиницията на У-поколението вече причинява трудности.23
Erica Dhawan and Saj-Nicole Joni включват в обхвата на разнообразието и включването
„свързващата интелигентност“ – третата вълна след IQ и емоционалната интелигентност.24
С нея те описват комбинацията от когнитивно разнообразни хора, дисциплинирани и
свързани така, че да създават стойност, смисъл и значими резултати (прогресивни,
разчупващи клишетата). Този подход е вътрешноприсъщ на милениалите (децата на
цифровата, социалната и мобилна ера). Те се чувстват удобно при свързването на хора и
платформи при завързване на нови познанства, осигуряване достъп до ресурси и
придобиване на нови знания за постигане на своите цели повече от предишните генерации.
Те използват взаимодействието и интеграцията на когнитивното разнообразие като
инструмент за задвижване на иновациите и оказване влияние на бизнеса.
Промяната в поколението на милениалите не е само до приемане и прилагане на
разнообразието и включването, а и до профила на жените милениали.
Наречени още през 2007 г. от Киндлън алфа момичета25 те съчетават женските
качества с класически мъжки черти – балансират типичните усещания на жените с мисленето
на мъжете. За него жените милениали са хибрид, интегриращ интуитивността и
традиционализма, нежността и твърдостта, саможертвата и самообслужването и използват
трансформационен подход, фокусиран върху изграждането на екипи. Екипният подход е помалко йерархичен в сравнение с традиционния бизнес модел, а основната цел на жените в
него е не да спечелят, а да поддържат взаимоотношенията в екипа.
Пътят на алфа момичетата е „викът“ на милениалите. Те пренебрегват строгите правила
и авторитарните структури. За разлика от тях мъжете базират своите мотиви върху правила и
закони, а не върху чувствата потърпевшите от решенията им. Новата икономика (в годините
на изследването) е доминирана от млади жени с уникални умения, а не от строго обвързани с
правилата мъже. „Мъжете са по-малко подходящи/пригодени за икономика на знанието,
което аплодира предполагаемите женски черти като чувствителност, интуитивност и
желание за партньорство. Мъжете имат склонност да се справят по-добре в йерархия,
следвайки реда и обвързаността на силата на позицията“.26,27
Един по-пълен профил на жените милениали дава KPMG. И според тях наложените
стереотипи от миналото продължават да вкарват жените в коловозите на страха и
неувереността, поне що се отнася до висшите ешелони на властта. Дори и образователно
подготвени и със съответния опит, те рядко поемат инициатива за изкачване по йерархичната
стълбица.
23

Пред 2025 г. милениалите ще бъдат 75% от работната сила, а профилът сочи изначалното им желание за
промяна и свобода, което според проучвания е на двугодишен период. Частична причина за това е
нетолерантността и невъзможността за себеизразяване на работните места. Те не искат да следват предписани
от други правила и политики, което рефлектира в конфликти с управленските нива.
24
Saj-Nicole Joni, Erica Dhawan, Connectional Intelligence, Cambridge International Group Limited, 2013,
<http://ericadhawan.com/wp-content/uploads/2013/07/Connectional-Intelligence-white-paper.pdf>; Leberecht, Т. The
Brave New World of Connectional Intelligence, 2015, <https://www.psychologytoday.com/blog/the-romancework/201503/the-brave-new-world-connectional-intelligence>.
25
Dan Kindlon, Alpha Girls: Understanding the New American Girl and How She Is Changing the World, Rodale
Books, 2007, p. 202.
26
Peter Coy, The Slump: It's a Guy Thing, 2008, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2008-05-07/the-slumpits-a-guy-thing>.
27
The millennial majority is transforming your culture, Deloitte, <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/aboutdeloitte/articles/millennial-majority-transforming-culture.html>. 2016. Един любопитен факт сочи, че във време, в
което на милениалите се гледа като на потенциала на изпълнителните нива на мениджмънта, голяма част от тях
все още живеят при родителите си. И още странното е, че половината от тях са вече мениджъри, стремящи се
към висшите ешелони на властта.
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Таблица 2. Профил на жените милениали28
Характеристики
Изпитват
повече
съмнения
при
кандидатстване
за
работа
По-малко уверени
оптимистични

и

По-социални
По-склонни
са
да
страдат от синдрома на
самозванеца
(imposter
syndrome)
Искат други неща от
своите работодатели
По-малко вероятно е
активно да използват
възможностите
за
израстване в йерархията

Съдържание:
Жените милениали се страхуват в по-голяма степен от мъжете от същото
поколение, че няма да намерят работа, съответстваща на индивидуалността и
навиците им. Обезпокоени са, че работодателите могат да ги дискриминират по
полов признак. Те са по-малко склонни да претендират за позиции, въпреки поголямата им квалифицираност от мъжете.
Мъжете милениали са по оптимисти от жените. Те вярват, че могат да постигнат
по-високо ниво на жизнен стандарт от това на родителите си, и в по-голяма степен
се считат за предприемачи.
Жените предпочитат общностна и екипна работа, докато мъжете предпочитат да
работят и да пътуват сами, основно поради желанието си за независимост.
Това е чувството, когато считат, че успехът им е неоправдан и ще станат негови
жертви. Технологията играе определена роля в това, едновременно със социалните
мрежи, които водят до огромен социален натиск и постоянно съпоставяне.
Мъжете и жените милениали имат все още различни приоритети, когато става
дума за заетост. Мъжете се интересуват от възнагражденията, а жените търсят
възможностите и за израстване и за баланс в работата и живота.
Жените милениали показват в по-малка степен желание за заемане на вътрешни
овакантени позиции в сравнение с техните колеги мъже. Частично това зависи от
необходимостта от отчитане на такива фактори като бременност и раждане,
заболявания на децата и пр., които все още са и сред стъклените ограничения.

Предписания за разнообразие и включване във високите етажи на властта дават само
регулациите. Старите поколения, макар и отричащи неподкрепата си за разнообразието,
създадоха стъклените ограничения пред жените и тяхната възможност за израстване на база
на наложилите се стереотипи.29
Отношенията към равенството еволюират, но днешните поколения не са имунизирани
срещу стереотипите и различията.30 Поради това в страните от ЕС е създадена
препоръчителна квота от 40%-но участие на жените в управлението до 2019 г. 31 И ако в част
от страните законодателните мерки са препоръчителни (т.нар. меко законодателство), то в
други те са задължителни – Белгия, Италия, Франция, Холандия, Германия, Норвегия.
4. Моментна снимка на генерационната и джендър структура в най-големите
банки в света
Изследването на генерационната и джендър структура на банките предполага
проследяване в дългосрочен хоризонт на процеса на промяна. Но поради краткия период на
съществуване на препоръчителната квота, както липсата на задължителна такава в част от
посочените банки, позволява представянето на моментна снимка на сектора.
Моментната снимка (към 2017 г. юли) на 23 от топ банките в света (част от първите 25

28

Meet the millennials, KPMG, 2017, https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/04/Meet-theMillennials-Secured.pdf.
29
Тук може да се постави и въпросът за желанието на жените да израстват в йерархията. От една страна
натискът на предходните поколения мъже, от друга разривът в заплащането и липсата на социална подкрепа
при майчинство не стимулират твърде жените за израстване. В страна с по-дълъг период на майчинство се
създават предпоставки за социално изолиране и невъзможност за израстване в кариерата. И тук желанието за
израстване опира до индивидуалния човек, тъй като (не)дискриминацията може да бъде по отношение на
знание и пропуснати възможности за адекватност към работната среда.
30
Strategic engagement for gender equality 2016-2019, European Union, 2016, <http://ec.europa.eu/justice/genderequality/document/files/strategic_engagement_en.pdf>, р.7.
31
Strategic engagement for gender equality 2016-2019, European Union, 2016, <http://ec.europa.eu/justice/genderequality/document/files/strategic_engagement_en.pdf>, р. 14.
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по сума на активите) и някои от големите европейски институции,32 показва следната
генерационна и джендър структура на висшите ешелони:33
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20
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32
23
31*
31
51
21*
23
23*
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17
33
30
34
26*
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25
19
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Silent Generation

Lehman Brothers (в момента на фалита)34
Industrial&Commercial Bank of China Ltd.
China Construction Bank Corp.
Agricultural Bank of China Ltd.
Bank of China Limited
BNP Paribas SA
JPMorgan Chase Bank NA
Deutsche Bank AG
Japan Post Bank Co.
Crédit Agricole SA
Barclays Bank PLC
Bank of America NA
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
Wells Fargo Bank NA
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Banco Santander SA
HSBC Bank PLc
UniCredit SpA
Credit Suisse Group AG
UBS Group AG
ERSTE Group
Intesa San Paolo
Commerzbank

G.I. Generation

Банки (според ранга)

Средна възраст

Показатели

Брой директори

Таблица 3. Генерационна и джендър структура на висшите ешелони на найголемите банки в света
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100%
90%
78%
76%
94%
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70%
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84%
84%
81%
74%
100%
72%
94%
76%
83%
79%
85%
79%
76%
63%
77%

Какво показват данните?
Средната възраст на ръководителите от висшите ешелони е 58 години, съответстваща
на преобладаващото бейби бум поколение почти във всички институции. Разбира се,
усреднените оценки дават бегла представа за структурата на поколенията във властовия
ешелон на банките. Факт е, че близо 1/3 от тях имат ръководен състав приближаващ
границата на двете поколения, което предполага по-плавно преминаване и приемане на
новаторството. Оценката на отклоненията от граничните стойности на бейбибумърите и Х
поколението в рамките на (+3 г.) установява, че 31% от ръководния състав се намира в тези
погранични стойности.35
32

Данните за включените банки са към края на 2016 г., а структурата на бордовете са към дата 30 юни 2017 г. За
класацията на банките виж.: https://www.german-way.com/travel-and-tourism/banks-money/top-german-banks/.
33
Данните за структурата на бордовете и възрастта на лицата в бордовете/СЕО са събрани от автора и
разграничени по поколения и пол на база публично достъпна информация на сайтовете на банките, на
страниците на http://www.reuters.com/finance/stocks/, Bloomberg профили на мениджърите, както и
https://relationshipscience.com. За някои от банките, (участващи в топ 25 по сума на активи за 2016 г.) няма пълна
информация за служителите, поради което са отстранени от списъка. За сметка на това са добавени и някои от
най-големите банки и банкови групи в Европа – щвейцарските UBS, CreditSuisse, немските Deutsche Bank и
Commerzbank, Unicredit-Bank Austria, ERSTE Group, IntesaSanPaolo.
34
America's
Most
Wanted:
The
Lehman
Brothers
Board
of
Directors,
9/2008,
<http://globalinvestmentwatch.com/americas-most-wanted-the-lehman-brothers-board-of-directors-2/>.
35
Приетата тук вариация на поколенията е от порядъка на 3 години за всяко от тях.
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Участието на милениалите се вижда само в единични банки. Но генерационната смяна
на поколенията е неминуема. Сегашните две поколения – бейбибумърите и Х постепенно ще
бъдат допълнени и изместени от поколение У. То е основната част от трудоспособните хора
днес, а прогнозите на анализаторите са за изключителен превес на поколението до няколко
години.
Що се отнася до втората детерминанта, усреднените стойности представят едно 20%-но
участие на жените в горните ешелони в най-големите банки на света. Разбира се, част от
институциите надвишават далеч тази средна стойност, а сред приветстващите жените в
управлението са JPMorgan Chase Bank NA, Deutsche Bank AG, Bank of America NA и Intesa
San Paolo.36
Съществуват доста теоретични аргументи за влияние на джендър разнообразието за
постигане на по-балансирана композиция на борда и топ мениджмънта, а оттам и за
положителното въздействие върху тяхната ефективност и подобрен пърформанс. Част от
авторите се аргументират с това, че жените директори могат да добавят нови перспективи
към визиите (мнението) на борда или имат по-добро разбиране за пазара от мъжете. Подиверсифициран борд може да подобри и имиджа, и легитимността на борда, да окаже
позитивен ефект върху фирмения пърформанс и ползата за акционерите. Освен това жените
в топ мениджмънта влияят позитивно върху кариерното развитие на тези от по-ниските нива,
влизайки в ролята на модел на подражание или ментор. Според други, по-балансиран състав
на борда води до по-голямата му независимост спрямо тези, които са съставени само от
мъже, особено обвързани от т.нар. „Old boys’ network“ и пр.
Новото поколение на милениалите, преди крачката към висшия мениджмънт в банките,
участва в средните нива на управление и работи активно с жените милениали на тези нива.
Повечето от банките в Европа имат квота за жените в управлението, а е факт, че спрямо
целия персонал, жените в тези институции значително надхвърлят мъжете. В съчетание с
високата образователна структура, работа в изключително динамична и технологичноиновационна среда, пред жените милениали има реален шанс да попаднат като „напълно
включени“ партньори на мъжете мениджъри от поколението на милениалите в следващите
години.
Заключение
Смяната на поколенията и въведените в областта на джендър политиките закони
променят банковото управление и потенциал за пърформанс. Разнообразието не е порок, не е
осъдимо, не е дискриминационно. Демографските характеристики на човек остават на заден
план, а с тях и възможността за изолиране на хора поради тях. Новите поколения отхвърлят
стереотипите от близкото минало, в което днешните млади също са порок. И доколкото
светът е технологично ориентиран, безграничен, свободен, новото поколение вече
имплементира своите ценности за нова визия на банкиране.
Генерационното разбиране за участието на жените в управлението също подлежи на
редакция. Не само откъм правна система, а и откъм реални действия. Милениалите са
толерантни, подкрепят разнообразието и оценяват личностните качества. Дори плахо, жените
милениали са готови да отговорят на високите изисквания за влизане в управленския елит.
Дали поради препоръка, дали поради лични качества, поколението на милениалите ще
прекрои това, върху което се гради настоящия банков пърформанс. Тя предстои –
рЕволюцията на милениалите.
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Дали това е резултат от външно наложени неписани правила, или вътрешна политика в унисон с някои от
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Измерители на корпоративната социална отговорност в банковия сектор
Севги Мерткан
Мeasures for CSR in the Banking Industry
Sevgi Mertkan
Abstract
More and more companies are convinced of the importance and benefits of Corporate Social Responsibility
(CSR). The CSR strategy (sometimes referred to as a sustainability strategy) is a key element in a company's
competitiveness as it provides benefits from the point of view of risk management, cost savings, access to capital,
customer relationships, human resources management and innovation capacity . Nowadays, CSR is also an integral
part of the financial sector. Banks' contribution to sustainable practices is paramount given their unique position in the
economy. Undertaking CSR activities not only improves banking ethical standards, but also affects the socially
responsible behavior of their funded companies. Therefore, it is important to look at the concept of CSR through the
prism of the banking sector, followed by a systematic review of reliable CSR measures in banking practice.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), banking sector, measures, codes of conduct, ethical ratings,
ethical indices

Въведение
Тематиката, свързана с корпоративната социална отговорност, не е от вчера и днес.
Историята ѝ датира от 50-60-те години на 20 в. , но намира изключителна популярност след
развитието на глобализацията. Тя става доминиращата концепция в бизнес и управленската
среда и се счита като жизненоважна детерминанта за организационния успех и устойчивия
растеж на компаниите.
Финансовите институции и по-точно банките се разглеждат като водещи институции,
активно ангажирани със социални дейности. Те не остават встрани от КСО, а напротив – все
по-голяма част от инициативите са свързани именно с тях. Това поставя на дневен ред
въпроси, свързани с транслирането на КСО към банковия сектор от позицията на анализ и
оценка на възможните различия от позицията на съдържание, стандарти, методи и
инструментариум.
1. Корпоративна социална отговорност в съвременния свят
Както в корпоративния, така и в академичния свят, няма единен възглед относно
съдържанието на корпоративната социална отговорност (КСО). Проблемът в случая идва от
прекомерното количество дефиниции, които, според Van Marrewijk (2003), са свързани с
конкретни интереси. Най-ранната дефиниция за КСО е тази на Bowen: "задълженията на
бизнесмените да следват тези политики, да вземат тези решенията или да следват тези насоки
на действие, които са желателни по отношение на целите и ценностите на нашето общество"
(Bowen, 1953). През последните години обаче се наблюдават значителни промени в областта
на КСО. Финансовите институции и по-точно банките не остават встрани от КСО, а
напротив – все по-голяма част от инициативите са свързани именно с тях. Това поставя на
дневен ред въпроси, свързани с транслирането на КСО към банковия сектор от позицията на
анализ и оценка на възможните различия от позицията на съдържание, стандарти, методи и
инструментариум.
2. Корпоративна социална отговорност в банковото дело
Банките са ключови играчи на финансовите пазари и играят важна роля за
поддържането на икономиката. Eтичните стандарти във финансовата индустрия са важни
особено защото банките, работещи с парите на други хора, поемат риск, който може не само
да доведе до печалба, но и да причини загуба. В резултат на това корпоративните социални
резултати придобиват еднакво значение като корпоративни финансови резултати. Отделните
70

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 2/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
аспекти на КСО, а именно икономически, социални и екологични могат да се наблюдават и
оценяват в търговските банки. Икономическият аспект на КСО се фокусира основно върху
икономическите резултати и се отнася до участието на банката в развитието на общността
или предоставянето на социално отговорни продукти. Социалната част на КСО включва
елементи като етичен кодекс и неговото спазване, защита на човешките права и участие в
благотворителни дейности. Политиката в областта на околната среда и нивото на
финансиране на социално отговорни проекти отразяват екологичната част на концепцията за
КСО в банковата индустрия.1
През последните няколко години банковият сектор търпи значителни промени и се
превърна в един от основните проактивни инвеститори в КСО в целия свят (Marin et al.,
2009; Truscott et al., 2009), а репутацията на финансовите институции разчита и на социално
отговорните програми (Poolthong и Mandhachitara, 2009). Подходът на банките към КСО се
променя съществено и те стават по-съпричастни към социалните и екологични проблеми.
Няколко финансови институции със съдействието на неправителствени организации
(НПО), разработват ключови инициативи (пътна карта) за гарантиране равнопоставеността
между поколенията. Тези инициативи се наричат кодекси за поведение и се приемат като
"доброволни", тъй като банките не са задължени да ги приемат. 2 Въпреки това те действат
като "меки закони", които са квази - юридически документи.
Една от най-ранните насоки за финансова устойчивост, имаща доброволен характер, е
(1) Програмата на ООН за околната среда (UNEP FI) (Weber 2012), създадена като
платформа, свързваща ООН и финансовия сектор в световен мащаб. Необходимостта от това
публично-частно партньорство възниква от все по-значимите връзки между финансите и
ESG3 факторите и ролята, която финансовите институции могат да играят за по-устойчив
свят.
Основната мисия на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) е да
идентифицира, насърчи и осъществи приемането на най-добрите практики за устойчивостта
на операциите на финансови институции (UNEP FI 2012). Целта на инициативата е да се
ангажира широк кръг от финансови институции - търговски банки, инвестиционни банки,
фондове за рискови капитали, мениджъри на активи и многостранни банки и агенции за
развитие с опазването на околната среда и устойчивото развитие.
Водещите цели при създаване на инициативата са:
- насърчаване на интегрирането на екологичните съображения във всички аспекти на
операциите и услугите на финансовия сектор;
- насърчаване инвестициите на частния сектор в екологосъобразни технологии и
услуги.
Програмата на ООН за околната среда (UNEP), която е първата насока за устойчивост
във финансовия сектор, определя жизненоважна роля на сектора по пътя към по-устойчиво
бъдеще. Подкрепата на OOH от Световната банка и големите търговски банки дава успех на
UNEP FI в интегрирането на проблемите на устойчивостта във финансовия сектор. Тя
поддържа този диалог чрез организиране на периодични сесии за обмен на знания, като найзначимите са двугодишните срещи на върха на кръглата маса4.
1

Paulik, J., Kombo, F. (2015) CSR as a driver of satisfaction and loyalty in commercial banks in the Czech Republic
Weber, O., Afedini, I. (2015) Volunraty sustainability codes of conduct in the financial sector, CIGI Papers No 78,
Nov 2015; https://www.cigionline.org/sites/default/files/cigi_paper_78.pdf / Използвано към 19.10.2017г.
3
ESG (Environmental, Social And Governance) фактори - набор от екологични, социални и управленски
стандарти за дейността на дадена компания, които социалноотговорните инвеститори използват за проверка на
инвестициите. Екологичните критерии разглеждат политиките по отношеие на околната среда. Социалните
критерии изследват как една компания управлява взаимоотношенията със своите служители, доставчици,
клиенти и общностите, в които тя работи. Управленските фактори се занимават с ръководството на компанията,
възнагражденията на ръководството, одитите, вътрешния контрол и акционерните права.
4
UNEP FI Global Round Table - основно събитие за устойчиво финансиране в световен мащаб, което обединява
стотици лидери от всички части на финансовата система, както и от гражданското общество, академичните
2
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Втората инициатива в банковия сектор са т.нар. Екваториални принципи, разработени
като доброволен кодекс от банки и институции за финансиране на проекти, с подкрепата на
Международната финансова корпорация (МФК) и Световната банка.
Екваториалните принципи са рамка за управление на риска, приета от финансовите
институции, за определяне, оценка и управление на екологичния и социалния риск в
проектите и има главно предназначение да осигури минимален стандарт за due diligence за
отговорно вземане на решения. Банките - ABN AMRO Bank, Barclays Plc, Citi, Crédit
Lyonnais, Credit Suisse First Бостън, HVB Group, Rabobank Group, The Royal Bank на WestLB
AG и на Westpac Banking Corporation – се съгласяват, че банките трябва да поемат правна и
морална отговорност за екологичните и социални въздействия на проектите, които
финансират по целия свят (Macve и Chen 2010 г.)
ЕП придобиват широко признание в света на финансирането на проекти. Понастоящем
се смята, че 70% от финансираните проекти на развиващите се пазари са предмет на ЕП, а
принципите да приети от 91 институции.
Принципите на ООН за отговорни инвестиции (UNPRI) е следващата инициатива в
сектора и е част от Фонда на Програмата на ООН за околната среда (UNEP). Тя представлява
международна мрежа от инвеститори, които разработват шест принципа за отговорни
инвестиции. Целта на UNPRI е да разбере последиците от устойчивостта за инвеститорите и
да подкрепи подписалите страни да включат тези въпроси в процес на вземане на
инвестиционни решения. Очаква се, че при спазване на принципите, поддръжниците
допринасят за развитието на по-устойчива световна финансова система. Принципите са
доброволни и достатъчно гъвкави, за да отговорят на инвестиционната стратегия, подхода и
ресурсите на различни организации, без да се отклоняват от първоначалната цел.
Целите на инициативата не са много различни от тези на Програмата на ООН за
околната среда (UNEP): да се определят последиците от възприемането на устойчивостта за
инвеститорите и да се подкрепят подписалите страни да включат тези въпроси в своите
практики за вземане на решения в областта на инвестициите и собствеността, като крайната
цел е да допринесе за развитието на по-устойчива финансова система.
Поредната инициатива е т.нар. Глобален алианс за банкови ценности (GABV)5 - мрежа
от банки, банкови кооперации и кредитни съюзи, институции за микрофинансиране и банки
за развитие от цял свят, които се ангажират да постигнат положителни промени в банковия
сектор. Целта на основаният през 2009 година Алианс е да промени банковата система, така
че тя да бъде по-прозрачна, да подкрепя икономическата, социалната и екологичната
устойчивост и да включва различни банкови институции, обслужващи реалната икономика.
Глобалният алианс се състои от 43 финансови институции и седем стратегически
партньори, работещи в страни от Азия, Африка, Австралия, Латинска Америка, Северна
Америка и Европа. Обслужват повече от 41 милиона клиенти с активи до 127 милиарда
щатски долара. (юни 2017г.)
В основата си GABV е мрежа от главни изпълнителни директори, предоставяща
уникално пространство за сътрудничество на лидери, които се ангажират с ценностно
базираното банкиране.6 Все по-често се осъзнава взаимната зависимост на реалната

среди, правителството и Организацията на обединените нации. Последната среща е проведена в Дубай на 25-26
октомври 2016г. Вж: http://www.unepfi.org/grt/2016/ Използвано към 19.10.2017г.
5
Global alliance for banking on values, http://www.gabv.org/ Използвано към 19.10.2017г.
6
Различна форма на банкиране, която поставя хората на първо място и обслужва нуждите в реалната
икономиката. Вж: Global Alliance for Banking on Values; http://www.gabv.org/Използвано към 19.10.2017г.
Value-based banking / Банкирането на ценности означава" хора преди печалба ", казва Маркос Егурейран,
изпълнителен директор на Глобалния алианс за банкиране на ценности (GABV) или това е "практикуване на
банкиране по начин, при който приоритетността на банкерите е насочена към укрепване на обществото и
планетата и постигане на печалба само като последствие " Ценностно базираното банкиране се стреми да
създаде модел на банкиране, който е устойчив на външни смущения и който осигурява прозрачно и
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икономика, социалното сближаване и естествената екосистема, нещо, което е в основата на
бизнес модела на ценностно базираното банкиране. Мрежата също така предоставя
възможности за обучение и развитие на висши ръководни кадри, експерти и банкови
специалисти в банките-членки. В проучване, проведено през 2012 г., е установено, че
устойчивите ценностно - базирани банки процъфтяват повече от традиционните банки, дори
и по време на икономическа рецесия (Korslund 2013). Целта на GABV е да използва
финансовия сектор за постигане на устойчиво икономическо, социално и екологично
развитие.
Инициатива за инвестиционни стандарти IRIS е каталог от общоприети показатели
за ефективност, разработен от Global Impact Investing Network (GIIN). Сравнително нова
инициатива, посветена на увеличаване на мащаба и eфективността на инвестициите - тези,
които са в състояние да създадат финансова възвращаемост и „се справят със социалните и
екологичните предизвикателства" (Bugg-Levine and Emerson 2011, 5).
Инвеститорите преследват тези цели, като инвестират в дълг или капиталови
инвестиции на социални предприятия - компании и групи, които използват пазарни решения
за решаване на социални и екологични проблеми. Благодарение на усилията на IRIS редица
инвеститори докладват за своя бизнес и инвестиции по прозрачен и надежден начин, което
създава предпоставка екологичната и социалната възвръщаемост да бъде проследена заедно
с финансовата. IRIS позволява докладването на инвестициите си по такъв начин, че
заинтересованите страни, включително инвеститорите, да разполагат с необходимата
информация за вземане на своите решения. Стандартът помага на инвеститорите не само да
насочват инвестициите си към конкретни социални и екологични цели, но и да оценят
ефективността им.
3. Измерители за КСО дейности
Ефективното управление на даден процес е възможно благодарение на измерване на
резултатите от него – “if you can`t measure it, you can`t manage it”.За да е ясно дали тези
принципи и насоки се спазват от банките и в каква степен, доколко те са вградени в
цялостната им управленска система, какви са отклоненията, и причините за тях, и т.н. е
важно да има адекватни, прозрачни,сравними и ясни измерители за предприетите КСО
дейности.
Поради различните измерения на социалната отговорност на бизнеса различни учени,
отделни институции и големи международни изследователски екипи предприемат различни
инициативи, организират конкурси и разработват стандарти и индекси за КСО.
Що се отнася до КСО в банковия сектор, най-често използваните измерители могат да
бъдат диференцирани в 2 големи групи – етични оценки и етични индекси7.
А. Етични оценки, разработени от консултантски фирми или външни агенции, като
например Vigeo Eiris, SAM, Ethibel and Axia, KLD, Standard Ethics, Calvert, Jantzi Research
Inc., RiskMetrics, Investissement Responsible, Accountability Rating, and Thomson Reuters. А.
Етичният рейтинг отразява оценка на социалното представяне на фирмата. Той е
барометър на интензивността, с която фирмата прилага политики и стратегии за
корпоративна социална отговорност. На методологично ниво, етичните оценки изискват
наличието на ключови пърформанс индикатори (KPI, Key Performance Indicators) и след това
се оценява съответствието на банката с тези критерии.
Тази проверка се извършва чрез администриране на въпросник на компанията и се
преглежда директно корпоративните документи, изследва се информацията от надзорните
органи, медиите и другите комуникационни канали или се използват по комбиниран начин.
приобщаващо
управление.
Вж:
A
Shareable
Explainer:
What
is
Values-based
Banking?
https://www.shareable.net/blog/a-shareable-explainer-what-is-values-based-banking /Използвано към 19.10.2017г.
7
Atti, S. D. (2016). Reputation, Reputational Crisis and Corporate Social Responsibility of Banks: Measurement and
Relationships. Managing Reputation in The Banking Industry. Springer International Publishing Switzerland
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Стандартите за оценка, които обикновено се основават на комбинация от положителни или
отрицателни критерии, могат да се различават значително и да бъдат многобройни в
зависимост не само от подхода на етичната агенция за кредитен рейтинг, но и от вида на
оценката, която ще бъде обработена.
Различават се два основни типа оцнки – многомерни етични и едномерни етични.
Докато първите оценяват едновременно множество измерения на КСО на една компания,
другите просто проверяват едно нейно измерение.
Примери за първия тип са "ESG рейтинги", издадени от KLD и ASSET4 и
проектирани да оценят екологичните, социалните и управленските резултати на банките.
Индексът RepRisk (RRI),8 разработен от консултантската фирма RepRisk, е многомерен. За
разлика от останалите оценки, той не посочва най-етичните банки. По-скоро той посочва
банките, изложени на най-големи ESG-рискове. Всъщност висока стойност на индекса
отразява по-ниското етично ниво на банката. Примери за едномерни етични оценки индексът за лидерство в емисиите на въглерода (CPLI) 9, който оценява само екологичните
показатели на банката. Друг такъв е CSR Online Awards Europe 10, фокусиран само върху
разкриването на социални инструменти за отчитане. И накрая, етичният рейтинг може да
бъде представен чрез числова оценка или синтетична (обща) качествена оценка. В повечето
случаи тези резултати се оповестяват. При други обстоятелства агенцията публикува само
класирането и пропуска резултата.10
Б. Етични индекси: групи ценни книжа на дружества, които се търгуват на
регулиран пазар, характеризиращи се с високи нива на етично изпълнение.
Присъждат се от специализирани компании в създаването и управлението на индекси
на фондовите пазари, които са подпомагани от външна агенция за етичен рейтинг. В този
случай, измерването на етичността на банката се извършва само чрез проверка дали банката
може да бъде намерена в избрания етичен индекс.
Те са важен инструмент на бизнес етиката (социално отговорна инвестиция).
Наистина, когато се сравнят с традиционните индекси, може незабавно да се провери
ефективността на този сектор в сравнение с останалите сектори. В допълнение, като
инструмент за измерване на КСО, етичните индекси позволяват идентифициране на найетичните компании (те са съставните елементи на тези индекси), без да предоставят
обобщена мярка за тях. В действителност, членството в етичен индекс може да се разглежда
като вид сертифициране на качеството по отношение на социалните и екологичните
изисквания на компанията и вид признаване на социалните дейности на дружеството. По
отношение на методологията, етичните индекси се изграждат по същия начин като етичните
оценки, т. е. чрез комбинация от положителни и отрицателни критерии, предназначени да
оценят социалното представяне на компанията. Отрицателните критерии целят да изключат
всички компании, работещи в определени производствени сектори (като алкохол, тютюн,
оръжие, порнография и хазарта), положителните критерии оценяват ангажимента на
компанията по отношение на екологичните, социалните (зачитането на човешките и
гражданските права) и управленските практики. Етичните рейтинги са често използвани за
по-лесно идентифициране на предприятията, които да бъдат включени в индексите. Въпреки
това, освен критериите за ESG, етичните индекси трябва да спазват и други критериите за
състава, особено по отношение на максималното тегло, което трябва да се присвои на ценни
8

Бенчмарк за рисka oт ESG на компаниите,включени в индекса DAX. Виж: RepRisk https://www.reprisk.com/
Използвано към 19.10.2017г.
9
CDP. Driving Sustainable Economies; https://www.cdp.net/en/reports/archive /Използвано към 19.10.2017г.
10
В момента има широк спектър от етични рейтингови / резултатни решения, което предизвика известно
объркване и много въпроси. Всъщност в някои случаи дружеството може да е изключено от етичен рейтинг, но
все още да се оценява като добро от друга консултантска фирма. Освен това подходите на различните етични
агенции се различават. Често използваните критерии и тежестта им варира значително. По тази причина се
разработва проекта "Глобалната инициатива за устойчивост". Целта му е да се определи стандартен модел за
разработване на етичен рейтинг, който да може да бъде споделен и приет на международно равнище.
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книжа с най-висока капитализация.
При индексирането е важно да се направи разграничение между следните два вида
индекси:
А) многомерни етични индекси, които се използват за оценка на социалното
представяне
на
компанията
в
няколко
аспекта,
включително
околната
среда,взаимоотношенията със заинтересованите страни и системата за корпоративно
управление;
Б) едномерни етични индекси, които се използват, за да се подчертае социалното
представяне на компанията по отношение на само на едно измерение (околна среда,
социалното измерение или корпоративно управление) или индустриалния сектор. Примерите
за първия тип етични индекси са MSCI KLD 400 Social Index и индексът MSCI World ESG.
Едномерен етичен индекс е FTSE CDP Carbon Strategy, който има за цел да оцени само
екологичните показатели на предприятието. Този индекс всъщност включва компании, които
поради различни причини понасят разходи и предприемат инициативи за справяне с
токсичните емисии. (табл.1)
Таблица 1. Измерители на КСО в банките11
Група

Измерител
Vigeo Eiris

SAM

Ethibel

Axia

Етични оценки

KLD

Standard
Ethics

Характеристика
Водещата европейска асоциация за насърчаване и развитие на
устойчиви и отговорни инвестиции в цяла Европа.
http://www.eurosif.org/ Използвано към 19.10.2017г.
RobecoSAM е специализирана компания по инвестиции за устойчиво
развитие. Работи за засилване на интегрирането на екологичните,
социалните и управленските (ESG) фактори в инвестиционните
решения, с цел подпомагана на инвеститорите да се възползват от
предимствата
на
устойчивото
инвестиране.
Използвайки
информацията от годишна корпоративна оценка на устойчивостта,
екипът на RobecoSAM разработва иновативната методология за
отчитане
"smart
ESG".http://www.robecosam.com/en/aboutus/index.jsp/Използвано към 19.10.2017г.
Фондът за етикетиране на Ethibel инвестира само в акции на
компании с високи резултати от КСО дейности. Той се стреми да
запазва баланса между икономическия прогрес, опазването на
околната среда и социалната отговорност.
http://forumethibel.org/content/home.html /Използвано към 19.10.2017г.
Axia финансови изследвания е изследователската компания за
технически и фундаментален анализ на компании. Компанията е
базирана в Падуа, Италия.
http://www.axia.org/ Използвано към 19.10.2017г.
Оценява 400 американски ценни книжа на компании с високи
оценки за околната среда, социалното представяне и управлението
(ESG) и изключва фирми, чиито продукти имат отрицателни
социални или икономически ефекти върху околната среда.
https://www.msci.com/documents/10199/904492e6-527e-4d64-9904c710bf1533c6/Използвано към 19.10.2017г.
Standard Eyhics е базирана в Лондон независима рейтингова компания
за устойчиво развитие, която осигурява стандартизирана система за
рейтингово оценяване: the Standard Ethics Rating (SER).
http://www.standardethics.eu/Използвано към 19.10.2017г.

11

Atti, S. D. (2016). Reputation, Reputational Crisis and Corporate Social Responsibility of Banks: Measurement and
Relationships. От Managing Reputation in The Banking Industry. Springer International Publishing Switzerland .
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Calvert

Jantzi
Research Inc

RiskMetrics

Investissement
Responsible
(PRI)

Accountability
Rating

Thomson
Reuters

Етични индекси

MSCI KLD
400 Social
Index

76

MSCI World
ESG

Провежда най-добрият в своя клас анализи, основани на широк
спектър от отговорни инвестиционни принципи и критерии,
дефинирани от потребителя.
https://www.issgovernance.com/esg/iwfinancial/Използвано
към
19.10.2017г.
Научноизследователска фирма, специализирана в социални и
екологични изследвания.
http://www.sustainalytics.com/ Използвано към 19.10.2017г.
Ефективната платформа за управление на риска на MSCI, която
предоставя общ език, който се използва при идентифициране и
общуване за източниците на пазарния, кредитния, ликвидния и
контрагентния риск.
https://www.msci.com/risk-performance/ Използвано към 19.10.2017г.
Действа в дългосрочен план за интересите на подписалите го страни,
за околната среда и обществото като цяло. Независима организация,
която насърчава инвеститорите да предприемат отговорни
инвестиции за увеличаване на възвръщаемостта и по-добро
управление на рисковете, но не оперират за сметка на собствена
печалба.Тя се подкрепя, но не е част от Организацията на
обединените нации.
https://www.unpri.org/organisation/groupe-investissement-responsable143607/Използвано към 19.10.2017г.
Системи за отчетност, предоставени от TEA (Texas Education Agency).
Извършва преглед на показателите за ефективност по отделни
години.
http://tea.texas.gov/2017accountability.aspx
/Използвано
към
19.10.2017г.
Thomson Reuters Corporation е мултинационална компания, която
предоставя критична информация от финансовите, правните,
счетоводните, научните и медийните пазари. Оперативно седалище в
Манхатън, Ню Йорк. Основана е в Торонто, Канада. Акциите на
Thomson Reuters поддържат двойна регистрация на Нюйоркската
фондова борса и на фондовата борса в Торонто.
https://www.thomsonreuters.com/en.html/Използвано към 19.10.2017г.
Проследява ефективността на компаниите с висок рейтинг на ESG
практики.
(https://financial.thomsonreuters.com/en/products/dataanalytics/market-data/indices/esg-index.html/Използвано
към
19.10.2017г.
Претеглен индекс на 400 американски ценни книжа, който предоставя
експозиция на компаниите с високи екологични, социални и
управленски (ESG) рейтинги и изключва фирми, чиито продукти имат
отрицателно социално или екологично въздействие. Индексът е
предназначен за инвеститори, търсещи диверсифициран бенчмарк,
състоящ се от компании със силни профили на устойчивост, като
същевременно се избягват компаниите, които не са съвместими с
изискванията за устойчивост. Стартира през май 1990 г. като
социален индекс Domini 400, той е един от първите индекси на SRI.
Основава се на данни от MSCI ESG Research.
https://www.msci.com/documents/10199/904492e6-527e-4d64-9904c710bf1533c6 / Използвано към 19.10.2017г.
Състои се от следните регионални индекси - MSCI Pacific ESG
Leaders Index, MSCI Europe & Middle East ESG Leaders Index, MSCI
Canada ESG Leaders Index and MSCI USA ESG Leaders Index.
Индексът - майка е MSCI World Index, който се обхваща големи и
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FTSE CDP
Carbon
Strategy

средни компании в 23 страни от развитите пазари.
https://www.msci.com/documents/10199/93cd5e86-afeb-496c-9d52c5ad2f81a691 / Използвано към 19.10.2017г.
FTSE Group, награденият световен доставчик на индекси, обявява
старта на новата серия FTSE CDP Carbon Strategy Index Series,
съвместно разработена с проекта Carbon Disclosure Project, който
действа от името на над 500 институционални инвеститори в световен
мащаб и ENDS Carbon, водещ доставчик на бенчмаркинг и рейтинги
за въглеродните показатели.
FTSE CDP Carbon Strategy Index Series - CDP Turkey
http://www.thesustainabilityreport.com.au/tag/ftse-cdp-carbon-strategyindex-series/ Използвано към 19.10.2017г.

Заключение
Теоретичните и емпиричните изследвания се занимават с въпросите за
корпоративната социална отговорност от 50-те години на миналия век. Доказателство в тази
насока са многобройните и разнообразни изследвания в областта на КСО, които са
извършени за различни страни и за различни пазари. Широк кръг от участници, мрежи от
банки и финансови институции, инициативи, организации, и др., допринасят за развитието на
социално-отговорни и устойчиви практики. Те разработват най-различни методи, рейтинги,
индекси, стандарти с цел измерването на ефективността от предприемането на КСО
дейности. През последните години, обаче, концепцията за корпоративната социална
отговорност (КСО) придобива голямо значение и в други сектори, включително в банковото
дело. Тъй като банковият сектор се различава от другите икономически сектори, техните
КСО практики също са различни. Учени и специалисти в областта на КСО признават
финансовата индустрия като подходящ за КСО сектор не заради преките им социални и
екологични въздействия, а по-скоро заради въздействията, които възникват от
разпределянето на капитали в други бизнес сектори, предимно в развитието на
инфраструктурата и експлоатацията на природните ресурси (Hoang, 2014). Но към настоящия
момент изследванията за КСО практиките на банките са по-оскъдни в сравнение с
изследванията за КСО като цяло за всички компании, въпреки неоспоримата роля на
банковите институции за националната и глобалната икономика, за околната среда и за
обществото.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Прозрачност на оповестяванията относно управлението на кредитния риск
във финансовите отчети на банките
Надежда Попова-Йосифова
Transparency of Disclosures on Credit Risk Management in the
Financial Statements of the Banks
Nadezhda Popova-Yosifova
Abstract
Nowadays the issue of managing the risks posed by financial instruments has taken up increasing relevance. In
accordance with the provisions of the International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 “Financial instruments:
disclosures” banks should disclose information (qualitative and quantitative), that enables users of their financial
statements to assess the nature and extent of the risks arising from financial instruments, including loans granted to
customers. The aim of this research is analyze the disclosures on credit risk management in the annual financial
statements of the biggest banks in Bulgaria (on the basis of total assets) for the period 2012 – 2016.
Keywords: financial statements, credit risk, banks

Въведение
През последните години все по-голяма актуалност и значимост придоби въпроса за
управлението на рисковете, породени от финансови инструменти. Съгласно разпоредбите на
Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 „Финансови инструменти:
оповестяване“ банките следва да оповестяват информация (количествена и качествена),
която да позволява на ползвателите на техните финансови отчети да оценят естеството и
степента на рисковете, възникващи от финансовите инструменти, в т.ч. и предоставените
кредити на клиенти. Целта на настоящото изследване е да се анализират оповестяванията
относно управлението на кредитния риск в годишните финансови отчети на най-големите
банки в България (на база общи активи) за периода 2012 г.-2016 г.
1. Роля на прозрачността на финансовите отчети на банките
Поради благоприятните си ефекти, регулаторните органи и монетарните власти от
дълги години се занимават с въпроса за банковата прозрачност [9]. Макроикономическият
подход показва, че повечето оповестявания и прозрачност намаляват стимулите на банките
за поемане на прекомерен риск, подобряват дисциплината на пазара чрез намаляване на
информационната асиметрия и така насърчават стабилността на пазара и намаляват
вероятността от криза. Също така, прозрачността е от съществено значение за прилагането
на стабилен регулаторен режим. Микроикономическият подход показва, че прозрачността
може да подобри връзката между банковите клиенти и ограничава прекалената
конфиденциалност в действията на мениджърите.
Горещо дебатиран въпрос е дали предназначението на финансовата отчетност е
основно да осигури прозрачност или да служи и за постигане на финансова стабилност?
Според Hans Hoogervorst, председател на Съвета за Международни счетоводни стандарти
(СМСС), стандартите могат да допринесат за стабилността чрез осигуряване на максимална
прозрачност и чрез избягване на “изкуствен шум” във финансовите отчети [10].
На 5 септември 2017 г. бе сключен т.нар. Меморандум за разбирателство относно
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взаимно сътрудничество между Базелският комитет за банков надзор и Фондация „МСФО“.
Базелският комитет има за цел да подобри регулирането, надзора и банковите практики по
света с цел постигане на финансова стабилност. Целите и мисията на Фондация „МСФО“
включват разработването на единен набор от висококачествени, разбираеми, приложими и
общоприети стандарти за финансова отчетност, които осигуряват прозрачност, отговорност и
ефективност на финансовите пазари по света. Прозрачността, създадена чрез прозрачни
оповестявания в резултат на стриктни счетоводни стандарти, насърчава финансовата
стабилност и подобрява пазарната дисциплина [8].
Ползвателите на информация от финансовите отчети с общо предназначение трябва
да са в състояние да оценят значението на финансовите инструменти за финансовото
състояние и резултатите на дадена кредитна институция 1. Външните потребители на
информация от отчетите на банките (публични и непублични) са доста широк кръг, тъй като
кредитните институции представляват предприятия от обществен интерес, което произтича
от спецификите на дейността им и от скоро това е изрично регламентирано в действащия
към момента Закон за счетоводството [3]. Основните банкови дейности се свързват с
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на
кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск [2]. По последни данни на
БНБ сред кредитополучателите водеща позиция заемат нефинансовите предприятия (42,2 %),
последвани от домакинствата (23,9 %), централните банки (19,2 %), кредитните институции
(11,4 %), други финансови предприятия (2,5 %) и сектор “държавно управление” (0,8 %) [1].
Различните категории външни потребители биха анализирали информацията от финансовите
отчети по различен начин, но крайната цел е една – да се уверят във финансовата стабилност
на съответната банка.
Прозрачността не е изрично дефинирана като качествена характеристика на
финансовите отчети в Концептуалната рамка за финансова отчетност, приета от СМСС през
2010 г. Вероятно това е така, защото този термин съдържа много аспекти и може да се
използва в различен контекст. Фактът, че финансовите отчети са с общо предназначение
означава, че трябва да възприемаме прозрачността на тези отчети като необходима
характеристика, за да е възможно различните потребители на информация от отчетите да
бъдат удовлетворени. Прозрачността се свързва предимно с оповестяванията във
финансовите отчети. Оповестената информация във финансовите отчети би била прозрачна,
ако отговаря на изискванията за уместност, достоверно представяне, сравнимост,
проверимост, навременност и разбираемост. Интересно е да се отбележи, че Базелският
комитет за банков надзор, подобно на СМСС въвежда понятието „качествени
характеристики“ на прозрачната информация, но за надзорни цели (позовавайки се на това,
че тези характеристики се дискутират в счетоводната литература, в националните и
международни счетоводни регулации, както и в европейските директиви): всеобхватност,
уместност и навременност, надеждност, съпоставимост и същественост [7].
Предстоящо предизвикателство пред финансовата отчетност и прозрачността на
оповестяванията на банките е въвеждането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ от 01
януари 2018 г. Р. Маринова в свое изследване коректно посочва, че този стандарт акцентира
върху обезценката на кредити, на базата на подхода на „очакваните загуби“, който би
спомогнал за устойчивостта на банките на различни стресови ситуации [4].
Изследователите Han, Kang и Yoo насочват своите проучвания към това дали има
1

В настоящото изложение ще използваме като синоними понятията кредитна институция и банка.
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връзка между размера на одиторската компания и прозрачността на корпоративните
оповестявания [11]. Установява се, че големината на одиторската компания е положително
свързана с прозрачността на оповестяванията в световен мащаб.
2. Оповестяване на управлението на кредитния риск във финансовите отчети на
банките
Съгласно разпоредбите на МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“ банките
следва да извършват следните оповестявания за всеки вид риск, възникващ от финансови
инструменти [6]:
1/ Качествени оповестявания:
 излаганията на риск и как възникват те;
 цели, политика и процеси за управление на риска и методите, използвани за
оценяване на риска;
 промени в оповестяванията на риска за предходния период;
2/ Количествени оповестявания:
 обобщени количествени данни относно степента на изложеност на съответния
вид риск в края на отчетния период;
 конкретни количествени оповестявания относно кредитния, ликвидния и
пазарния риск;
 концентрациите на риск.
Съчетанието между качествените и количествените оповестявания във финансовите
отчети на банките е от изключително значение за уместността, съпоставимостта и
разбираемостта на информацията.
БНБ извършва групиране на банките в България за всеки календарен месец според
размера на активите им, с оглед на това да открои динамиката на процесите в банковата
система в България [5]. Банките се групират на 3 групи, както следва: първа група – 5-те найголеми банки; втора група – останалите банки, получили банков лиценз в България и трета
група – клонове на чуждестранни банки. Настоящото изследване е проведено върху извадка
от функциониращи в момента шест банки, които са били включени в т.нар. първа група през
периода от 2012 г. до 2016 г. Следните банки с действащ към момента банков лиценз попадат
в първа група2 през анализирания период: „УниКредит Булбанк“АД, „Банка ДСК“ЕАД,
„Първа инвестиционна банка“АД, „Обединена българска банка“АД, „Юробанк България“АД
и „Райфайзенбанк (България)“ЕАД. За посочения период първите четири банки винаги
присъстват в първа група, докато „Юробанк България“АД и „Райфайзенбанк
(България)“ЕАД си оспорват мястото в първа група. 3 Изследвани са 30 на брой
индивидуални годишни финансови отчети на банките. Структурата на оповестяванията
относно управлението на кредитния риск за изследвания период (2012 г.–2016 г.) в отделните
банки е относително постоянна. Основните моменти в съдържателен аспект са както следва:
1/ „УниКредит Булбанк“АД:
 Основна рамка за управление на рисковете – посочва се наличието на
вътрешногрупови стандарти за управление на риска, функционирането на специализиран
2

„Корпоративна търговска банка“АД попада в групата за периода от м. февруари 2013 г. до м. май 2014 г., но
не се включва в изследването.
3
„Райфайзенбанк (България)“ЕАД попада в първа група за 2012 г., м. януари 2013 г., м. септември 2014 г., от м.
февруари до декември 2015 г. и през м. януари и февруари 2016 г. „Юробанк България“АД е в първа група от м.
юни 2014 г. до м. януари 2015 г., както и от м. март 2016 г. до края на 2016 г.
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вътрешен орган (евентуално и звена) и кредитните лимити съгласно нормативната уредба;
 Конкретна информация за управлението на кредитния риск – дефиниране;
видове портфейли; анализ на кредитното качество (количествена информация); правила за
индивидуалната и колективна оценка на рискови кредитни експозиции; правила за
определяне на специфичните провизии за загуби от обезценка; анализ на разпределението на
загубите от обезценката по предоставени кредити и аванси на клиенти за 2 поредни години
(количествена информация); разпределение на справедливите стойности на обезпеченията,
заложени в полза на банката по кредити и аванси на клиенти за 2 поредни години
(количествена информация); концентрация на рисковите експозиции в различни сектори на
икономиката и тяхното географско разпределение;
2/ „Банка ДСК“ЕАД:
 Стратегии и процеси за управление на кредитния риск: описание на
изложеността на кредитен риск, като основния кредитен риск се свързва с предоставените
заеми на клиенти; количествена информация за 2 поредни години относно: максималната
експозиция към кредитен риск (след 2014 г.), предоставените кредити и вземания от банки и
други вземания, по степен на просрочие; видове обезпечения, държани срещу различни
видове активи; обезпечения, държани срещу необезценени кредити и вземания, от банки и
други клиенти; обезпечения, държани срещу обезценени кредити и вземания, от банки и
други клиенти; кредити и вземания от банки и други клиенти, представени по вид
обезпечение; споразумения по репо-сделки; кредитни експозиции от жилищни и ипотечни
кредити към физически лица в зависимост от коефициента Loan to Value (LTV);
преструктурирани кредити; качество на непросрочени и необезценени кредити и вземания от
други клиенти; експозиции по сектори на икономиката; анализ на кредитното качество на
максималната кредитна експозиция; матуритетна структура на инвестициите по държава на
емитента;
 Структура и организация на функциите по управление на кредитния риск –
функционира самостоятелна и независима от бизнес звената структура от няколко дирекции
и управления;
 Обхват и естество на системата за измерване и отчитане на риска (модели за
оценка на кредитния риск) – описание на прилаганите статистически модели (модели за
оценка на риска при кандидатстване за кредит, поведенчески модел, модели за подпомагане
на предварителното разпознаване на потенциално проблемни кредити) и/или експертни
модели, когато не е възможно разработването или прилагането на статистически модели.
3/ „Първа инвестиционна банка“АД:
 Кредитен риск при търговски операции – дефиниране на риск от неизпълнение
и сетълмент риск, посочва се наличието на вътрешни процедури по управление на риска и
орган, одобряващ съответните експозиции;
 Кредитен риск при нетърговски операции:
– описание на кредитния риск, като същия се свързва основно с предоставените
заеми на клиенти;
- представена е количествена информация за 2 последователни години относно:
максималната експозиция към кредитен риск (след 2014 г.); брутна и балансова стойност на
вземанията от клиенти по класове експозиции; концентрацията на кредитен риск по отрасли
на икономиката във вземания от клиенти; общ размер на кредитите и вида на обезпеченията;
обезпечения, държани срещу необезценени кредити и вземания, от банки и други клиенти
(след 2014 г.), обезпечения, държани срещу обезценени кредити и вземания, от банки и други
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клиенти (след 2014 г.), кредитни експозиции по жилищни ипотечни кредити към клиенти –
физически лица в зависимост от стойността на коефициента Loan to Value (LTV);
предоговорени кредити (след 2014 г.),
- структура и организация на функциите по управление на кредитния риск –
описват се вътрешните звена (след 2014 г.);
4/ „Обединена българска банка“АД:
 Рамка за управление на риска – описва се вътрешната структура от органи,
изпълняващи функции по управление на рисковете;
 Обща информация за кредитния риск – дефиниране, посочва се употребата на
вътрешни рейтинги, акцентира се върху проучвателния етап при кредитирането, следене на
концентрацията на кредитен риск, управление на риска основно чрез обезпеченията по
кредити, наличие на кредитни лимити;
 Анализ на кредитния риск (на база количествена информация за 2
последователни години) - кредити и аванси по просрочия (с посочена обезценка);
просрочени, но необезценени кредити по видове клиенти; кредити и аванси според
просрочието и начина на определяне на обезценката; кредити без просрочие и обезценка,
посочени според кредитното им качество; анализ на просрочени кредити; анализ на кредити
с промяна на първоначалния договор; максимална експозиция за кредитен риск; приети
обезпечения; риск от концентрация по отрасли; информация за големите експозиции на
банката (преструктурирана е информацията след 2014 г., като се започва с максималната
експозиция за кредитен риск);
5/ „Юробанк България“АД:
 Обща информация за управление на финансовия риск, в т.ч. кредитния риск –
описание на политиката за управление на риска, структурни звена за управление на риска;
 Управление на кредитния риск:
– описание на изложеността на кредитен риск; подробно описание на
измерването на кредитния риск; подробно описание на контролиране на степента на поемане
на риск и политики за редуциране;
- представена е количествена информация за 2 последователни години относно:
максималната експозиция към кредитен риск; общи данни за предоставените кредити и
начислените провизии; кредитно качество на предоставените кредити; анализ на дълговите
ценни книжа и предоставените на други банки средства; описание на активите за
препродажба; концентрация на риска на кредитните активи;
6/ „Райфайзенбанк (България)“ЕАД:
 Структура на управлението на риска – изброени са вътрешните органи, които
отговарят за политиките по управлението на риска и основни цели на тези политики;
 Кредитен риск:
- описание на изложеността на кредитен риск; оценка на кредитния риск; контрол
на лимитите и политики за редуциране на кредитния риск; видове обезпечения; деривативни
инструменти; ангажименти с кредитен характер; управление на кредитния риск; политика за
оценка на рискови експозиции и формиране на провизии срещу кредитен риск;
- количествена информация за 2 последователни години относно: експозиции към
кредитен риск; информация за индивидуално обезценените кредити; кредити по видове
обезпечения; ипотечни кредити; концентрация на кредитен риск по индустрии; финансови
активи, държани за търгуване.
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Таблица 1. Одитори на изследваните банки за периода 2012 г. – 2016 г.
Банка
2012 г.
„КПМГБългария“ООД

Специализирано одиторско предприятие
2013 г.
2014 г.
2015 г.
„Делойт
„Делойт
„Делойт
Одит“ООД
Одит“ООД
Одит“ООД

2016 г.
„Делойт
Одит“ООД

„Банка ДСК“ЕАД

„КПМГБългария“ООД

„КПМГБългария“ООД

„КПМГБългария“ООД

„Делойт
Одит“ООД

„Делойт
Одит“ООД

„Първа
инвестиционна
банка“АД
„Обединена
българска
банка“АД
„Юробанк
България“АД

„КПМГБългария“ООД

„КПМГБългария“ООД

„КПМГБългария“ООД

„Делойт
ООД

„Делойт Одит“
ООД

„Делойт Одит“
ООД

„БДО
България“
ООД
„Делойт Одит“
ООД

„БДО
България“
ООД
„Делойт
Одит“ ООД

„ПрайсуотърхаусКупърс
Одит“ ООД
„КПМГБългария“ООД

„ПрайсуотърхаусКупърс
Одит“ ООД
„КПМГБългария“ООД

„ПрайсуотърхаусКупърс
Одит“ ООД
„КПМГБългария“ООД

„ПрайсуотърхаусКупърс
Одит“ ООД
„Ърнст и Янг
Одит“ООД

„УниКредит
Булбанк“АД

„Райфайзенбанк
(България)“ЕАД

Одит“

„ПрайсуотърхаусКупърс
Одит“ ООД
„КПМГБългария“ООД

Извършения преглед и съпоставка на оповестяванията относно политиката по
управление на кредитния риск в изследваните банки доведе до следните обобщения и
изводи:
1/ Всички изследвани банки се одитират от големи одиторски компании, което е
предпоставка за прозрачност при оповестяванията;
2/ Интересен е въпроса дали промяната на одитора е оказала влияние върху
структурата и съдържанието на оповестяванията относно управлението на кредитния риск.
Анализът на отчетите показва, че не е налице подобно влияние конкретно върху този тип
оповестявания;
3/ Наличието на един и същ одитор при различни банки е предпоставка за известна
еднотипност в оповестяванията. Независимо от това, отделните банки представят по
самостоятелен начин вътрешната информация за избрани методи при оценка на рисковите
експозиции и съпътстващия ги кредитен риск;
4/ Всички изследвани банки са оповестили информация за управлението на риска в
съответствие с МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“, като структурата на
оповестяванията в отделните банки е различна, но съдържанието отговаря на изискванията
на счетоводните стандарти. При някои банки преобладават качествените оповестявания
(„УниКредит Булбанк“АД, „Юробанк България“АД, „Райфайзенбанк (България)“ЕАД), а при
други е налице баланс между качествените и количествените оповестявания („Банка
ДСК“ЕАД, „Първа инвестиционна банка“АД, „Обединена българска банка“АД).
5/ Изследваните банки се характеризират с последователност в оповестяванията на
политиките си по управление на кредитния риск, което прави информацията сравнима и
разбираема.
Заключение
Сложно е да се прецени до каква степен следва да се представи вътрешна информация
за политиката по управление на рисковете в оповестяванията към финансовия отчет.
Външните потребители на информация трябва да са в състояние да преценят значението на
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рисковете, в частност значението на кредитния риск за финансовото състояние на дадена
банка. Следователно, нужни са прозрачни оповестявания относно активите, съпътствани от
кредитен риск, тяхната оценка, обезпечеността на рисковите експозиции, правилата и
методите за оценка на кредитния риск и пр. Освен спазване на изискванията на
международните счетоводни регулации, в изследваните финансови отчети на водещи банки в
България, се наблюдава и споделяне на информация за вътрешно разработени рейтинги,
оценъчни методи и подходи, което кореспондира с намеренията на ръководствата за
постигане на прозрачност.
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Счетоводни аспекти на правилата за финансов феър плей на УЕФА във
водещи професионални футболни клубове в България
Румяна Маринова
Accounting Aspects of UEFA Financial Fair Play Rules in Leading Professional
Football Clubs in Bulgaria
Rumyana Marinova
Abstract
The main objective of the Financial Fair Play regulations is to raise the discipline and rationality in football
club finances, to encourage clubs to compete within their revenues, to protect the long-term viability of European
football clubs, and to ensure the timely payment of their debts. To achieve this goal, UEFA requires each club to follow
a set of specific rules for preparing financial statements in addition to those set out in accounting standards. Applying
different approaches to reporting players, freelancers, and soccer players a prerequisite for compromising the principle
of fairness and honesty.
Keywords: accounting, football players, UEFA, IAS 38,NAS 38, FFP regulations

Въведение
В наши дни футболът не е просто игра, в която 22-ма играчи показват майсторство на
терена, а се е превърнал в своеобразна икономика и пазар, който генерира значителни по
размер приходи и привлича инвеститори от цял свят. Според данни от изследване на Deloitte
общите приходи на „големите пет“ европейски лиги бележат ръст с 54% през 2015 г. на
европейския футболен пазар.[2, p.8] В същото време тази статистика се допълва от факта, че
57% от допълнителните приходи, генерирани от „големите пет“ европейски лиги през сезона
2015/2016 г., са били изразходвани за заплати на състезателите и спортно-техническия
персонал [1, p.11], а през същия сезон общите разходи за заплати на клубовете в Премиер
лигата на Англия надхвърлят общите приходи, което води до съотношение заплати / приходи
от 101%. [1, p.25] На този фон клубовете са готови да изхарчат все повече пари за
придобиване на футболисти, като по този начин професионалните футболисти представляват
значителна част от общите активи на големите европейски футболни клубове. Поради това
въпросите, свързани с отчитането на трансферите на играчи, се превърнаха в значим
счетоводен проблем.
Целта на настоящата статия е да се извърши преглед на изискванията за финансов
феър плей на УЕФА главно по отношение на придобитите състезателни права и техните
счетоводни аспекти, както и на някои други специфични изисквания, като на тази база се
анализира как и каква информация разкрива всеки футболен клуб във финансовите си отчети
по отношение на придобитите състезателни права и дали осигурява вярна и честна представа
за финансовото си състояние.
Правилата за финансов феър плей на УЕФА и техните счетоводни аспекти
Футболните клубове, като всички предприятия, следва да представят финансови
отчети, които отразяват финансовото им състояние в съответствие с правилата и
регламентите, заложени в приложимото национално и международно счетоводно
законодателство.
В исторически план футболните клубове не са били създадени с цел печалба, и
тяхното управление е било насочено по-скоро към максимизиране на постиженията на
терена. В последствие, както отбелязва Morrow (2013), с увеличаването на външните
инвестиции максимизирането на печалбите заема водеща роля преди всичко, тъй като
футболните клубове работят повече като бизнес. Lozano & Gallego (2011) споделят същото
мнение и описват футболните клубове като компании, които реализират продажби в три
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конкретни направления: спортен спектакъл, футболисти и артикули с характерни клубни
елементи и тези продажби предоставят на клубовете възможността за реализиране на
приходи от различни дейности, които не са спортни, като маркетинг и клубна търговия,
например.
По същество участието в спортните първенства на всеки професионален футболен
клуб е свързано с включването му в състава на националната федерация на държавата, в
която клубът функционира. За да може да се присъедини към националната футболна
федерация на съответната държава и да се състезава в международни състезания, всеки
футболен клуб трябва да кандидатства за лиценз и да изпълни редица критерии, които са
посочени в Правилата за лицензиране на футболните клубове и финансовия феър плей на
УЕФА [8]. Тези правила са транспонирани и интегрирани на национално ниво в Наредбата за
национално клубно лицензиране на БФС [11]. Наблюдаването на изпълнението на тези
критерии се извършва ежегодно и предоставящият лиценза е задължен да провери
задълбочено всички аспекти в съответствие с посочените разпоредби.
Правилата за финансов феър плей (ФФП), въведени през 2010 г., могат да се
разглеждат като отговор на УЕФА в опита й да въведе финансова дисциплина във
футболните клубове, тъй като през периода 2007-2010 г. значителна част от тях докладват в
своите финансови отчети огромни загуби, които в замяна създават трудни пазарни условия за
клубовете (UEFA, 2010). Основната цел на въвеждането на ФФП е да се повиши
дисциплината и рационалността в клубните футболни финанси, да се намали натиска върху
заплатите и таксите за трансфер, да се насърчат клубовете да се конкурират в рамките на
своите приходи, да се защити дългосрочната жизнеспособност на европейския клубен
футбол и да се представят достатъчно обективни доказателства, че клубовете своевременно
уреждат своите задължения [UEFA, 2015]. Последното е особено актуално предвид факта, че
много клубове в Европа изпитват предизвикателства от недостиг на паричен ресурс,
изправени са пред проблеми с ликвидността и забавяне на плащанията към други клубове,
към служители, към данъчните власти на отделните страни и др. Тези аргументи ни дават
основание да считаме, че въведените правила са мярка, която следва да допринесе за повече
финансова и икономическа стабилност на клубовете и да попречи на развитието на порочни
финансови практики, които накърняват имиджа както на клубовете, така и на футбола като
цяло.
Основната цел на правилата за финансов феър плейй е да повиши дисциплината и
рационалността в клубните футболни финанси, да насърчи клубовете да се конкурират в
рамките на своите приходи, да защити дългосрочната жизнеспособност на европейския
клубен футбол и да се гарантира своевременното погасяване на задълженията им. В
изпълнение на тази цел УЕФА изисква от всеки клуб да следва определен набор от
специфични правила за изготвяне на финансови отчети в допълнение към заложените в
счетоводните стандарти. Прилагането на различни подходи при отчитането на придобитите
чрез договор футболисти, свободните агенти и тези от собствените футболни школи, е
предпоставка за компрометиране на принципа за вярно и честно представяне.
Специфична особеност на правилата за ФФП е, че те съдържат множество изисквания,
на които кандидатите за лиценз трябва да отговарят, които пряко кореспондират с
приложимите счетоводни стандарти. Тези изисквания могат да бъдат групирани по следния
начин:
 Изисквания, свързани с представянето на информацията във финансовите
отчети на футболните клубове;
 Изисквания, свързани с липсата на просрочени задължения към други
футболни клубове;
 Изисквания, свързани с липсата на просрочени задължения към персонала и
данъчната администрация;
 Изискване за представяне на прогнозна информация в случаите, в които такава
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се изисква;
 Изисквания относно счетоводното отчитане на състезателните права и
изготвяне на идентификационна таблица на състезателите.
Изисквания, свързани с представянето на информацията във финансовите отчети
на футболните клубове
С текста на пар. 47 на Правилата за лицензиране на УЕФА [UEFA, 2015, p.27] са
въведени изисквания относно представяните годишни финансови отчети на футболните
клубове, които са задължителен елемент от лицензионната документация. Представените от
клубовете годишни финансови отчети трябва да бъдат одитирани от независим одитор, както
е определено в приложение V към Правилата. Към тях се предявяват и минимални
изисквания за оповестяване, които са изрично посочени в Приложение (Анекс) V и VI към
Правилата. Подобни изисквания са въведени и по отношение на българските професионални
футболни клубове, които са кандидати за участие в клубни турнири на УЕФА. По отношение
на приложимата счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети Правилата на УЕФА са
достатъчно либерални, като позволяват те да се изготвят в съответствие с националните
счетоводни стандарти на съответната държава, от която е кандидатът за лиценз, да са
изготвени съгласно МСС/МСФО или на базата на МСС за МСП.
С Приложение VI от Правилата са въведени специални минимални изисквания по
отношение на съставните елементи на ГФО. Така например в счетоводния баланс (отчета за
финансовото състояние) следва да бъде оповестена информация минимум по отношение на:
[UEFA, 2015, p.55]
Активи:
1. Парични средства и парични еквиваленти
2. Вземания, свързани с трансфери на футболисти (текущи и нетекущи)
3. Вземания, свързани с предприятия от група или други свързани лица
(текущи и нетекущи)
4. Други текущи вземания
5. Отсрочени данъчни активи/пасиви
6. Материални запаси
7. Други текущи и нетекущи активи
8. Дългосрочни материални активи
9. Дългосрочни нематериални активи – права върху футболисти
10. Дългосрочни нематериални активи – други
11. Инвестиции
Пасиви:
1. Получени банкови кредити – овърдрафт
2. Получени банкови и други заеми (текущи и нетекущи)
3. Задължения, свързани с трансфери на футболисти (текущи и нетекущи)
4. Задължения към персонала (текущи и нетекущи)
5. Задължения към социално-осигурителни и здравни институции (текущи
и нетекущи)
6. Провизии (текущи и нетекущи) и др.
По отношение на собствения капитал няма специални изисквания за оповестяване на
информация, които да се различават от традиционните.
Различни изисквания са поставени и по отношение на информацията в Отчета за
печалбите и загубите (всеобхватния доход). Тук се изисква оповестяването на
диференцирана информация относно:
Приходи:
1. От входни такси
2. От спонсорство и реклама
3. Телевизионни и други права за излъчване
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4. Търговски приходи (от търговска дейност)
5. Постъпления от УЕФА и наградни фондове
6. Други оперативни приходи
Разходи:
1. Разходи за материали
2. Разходи за персонал (диференцирано – за играчи и друг персонал)
3. Амортизация и обезценка на дългосрочни материални активи
4. Амортизация и обезценка на нематериални дългосрочни активи
(отделно за права върху футболисти и други НДА)
5. Други оперативни разходи
Други:
1. Печалба / загуба от продажба на активи
2. Печалба / загуба от продажба на състезатели (футболисти)
3. Финансови приходи и разходи
4. Други
Според изискванията на Правилата, преценката относно формата на оповестяване на
необходимата информация – на лицевата страна на отчета или в оповестителните бележки –
е оставена на мениджмънта на клубовете. Предвид факта, че едно от основните изисквания
на УЕФА е свързано с развитието на детско-юношеските школи (ДЮШ) считаме, че е
уместно всички разходи, свързани с ДЮШ да бъдат обект на самостоятелно оповестяване –
например: разходите, свързани с тренировъчни дейности, екипировка, подготвителни лагери,
транспорт, обучение и развитие на млади играчи, които участват в програмата за развитие на
ДЮШ, нетната стойност на каквито и да е приходи, получени от клуба, който се отнася
пряко към програмата за развитие на ДЮШ и т.н. По този начин заинтересованите страни ще
могат по-адекватно да оценят ефективността на двете направления на спортно-техническата
дейност на клуба: развитието на ДЮШ и развитието на представителния мъжки отбор.
От представените изисквания се вижда, че е необходимо оповестяването на
специфична информация, която е характерна за футболните клубове и посредством
докладването й ще може много по-добре да бъде характеризирана и адекватно анализирана
тяхната дейност. Ето защо считаме, че тези изисквания, въведени с Правилата на УЕФА, се
явяват специфични по отношение на общите правила за изготвяне на финансови отчети,
заложени в приложимите национални или международни счетоводни стандарти. Всички тези
особености на оповестяването налагат въвеждането на строга аналитична отчетност по
отношение на изброените критерии при организиране на текущото отчитане от една страна и
от друга - промяна на начина на оповестяване на информацията в ГФО с цел съобразяване с
минималните изисквания на УЕФА. Предвид факта, че Правилата на УЕФА са въведени на
национално ниво с Наредбата за национално клубно лицензиране от 2016 г. считаме, че това
ще бъде поредното предизвикателство за българските футболни клубове особено предвид
санкциите, предвидени при тяхното нарушаване - клубовете могат да бъдат глобени и
евентуално изключени, както от местни първенства, така и от европейски състезания като
Шампионската лига, Лига Европа и др.
Освен тези изисквания са въведени и изисквания, свързани с липсата на просрочени
задължения към други футболни клубове както и на просрочени задължения към персонала и
данъчната администрация. В това отношение е въведено изискване, според което клубът
следва да представи специална таблица, в която да оповести тези задължения и ако има
дължима сума към 31 март на годината, през която започва първенството, която засяга
сделка, трансфер или друго събитие, което е настъпило преди 31 Декември от предходната
година, следва да се провери дали най-късно до 31 Март е постигнато споразумение с
другата страна или е възникнал спор/иск, отнесен за решаване от компетентен орган. Тази
част от изискванията са изключително важни предвид факта, че у нас голяма част от
футболните клубове имат сериозни задължения и всяка година част от тях са изправени пред
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сериозни трудности при получаването на лиценз, както за участие в местното първенство,
така и в клубните турнири на УЕФА. Ето защо в някои случаи от футболните клубове се
изисква оповестяването на прогнозна информация относно намеренията им и постигнатите
договорености за разсрочване на съществуващите задължения с посочване на конкретни
срокове по изготвен план за погасяване или за преструктуриране на дълга.
Може би най-сериозни изисквания, свързани със счетоводното отчитане и
оповестяването на информация, са въведени по отношение на най-съществения актив в
отчетите на футболните клубове – състезателните права върху футболистите. Във връзка със
счетоводното отчитане на състезателните права е свързано и изискването за изготвяне
на идентификационна таблица на състезателите с много подробни оповестявания. В
значителна степен изискванията на УЕФА са базирани на правилата, залегнали в
МСС/МСФО по отношение на признаването на нематериалните активи, тъй като в Правилата
на УЕФА състезателните права са определени като такива. Тук следва да отбележим, че и
друг път сме изразявали позиция в подкрепа на този модел на отчитане (Маринова, 2011)
като нашата теза е, че основната цел и очакванията на мениджмънта на футболните клубове
при придобиване на играчите, които са сключили договор с професионален футболен клуб,
са тези играчи да генерират бъдещи икономически ползи за клуба, в рамките на определения
от договорът им период. Въпреки това, тъй като играчите, които идват от собствената ДЮШ
не се придобиват чрез плащането на трансферна цена, според УЕФА те не могат да бъдат
капитализирани в баланса, тъй като не отговарят на всички критерии за нематериален актив
(UEFA, 2015). Посочено е, че само преките разходи за придобиване на играч могат да се
капитализират и да се амортизират за неговия полезен живот (в този случай
продължителността на договора на играчите) (UEFA, 2012a). Тези разпоредби пряко
кореспондират с текста на пар. 21-24 и пар. 52-67 от МСС 38 – Нематериални активи,
според които един нематериален актив следва да се признае само ако съществува вероятност,
че предприятието ще получи очакваните бъдещи икономически ползи, които са свързани с
актива и стойността на актива може да бъде определена надеждно. В противен случай не
следва да се признава нематериален актив, а разходите да се третират като текущи за
периода.
По отношение на състезателите е въведено изискването за изготвяне на
идентификационна таблица на състезателите, като предвид на изискваната информация
считаме, че тя следва да бъде генерирана основно по счетоводен път. Таблицата е основен
елемент при клубното лицензиране, за което говори и изискването тя да бъде предоставена и
на одитора при извършване на неговия ангажимент по заверка на финансовия отчет. В
Правилата е посочена минималната информация за съдържанието на таблицата за
идентификация на състезателя по отношение на правата за всеки съответен състезател, а
именно (UEFA, 2015, p.63):
а) име и дата на раждане;
б) начална и крайна дата на договора;
в) преки разходи за придобиване на правата на играча;
г) натрупани амортизации, за бъдещи периоди, както и до края на периода;
д) разход/амортизация през периода;
е) обезценяване на разходите за периода;
ж) оповестявания (разход и натрупани амортизации);
з) нетна балансова стойност (балансова стойност);
и) печалба(загуба) от продажба на правата на играча.
Посочената в таблицата информация следва да е съгласувана със съответните суми от
одитирания ГФО и също може да бъде разглеждана като вид специално изискване към
оповестяванията, свързани с придобитите права върху футболисти.
Безспорен момент, който е изрично посочен и в Правилата на УЕФА, е че
състезателните права, свързани с даден футболист, следва да бъдат уредени между него и
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приемащия клуб посредством писмен договор за определен период от време. Проблем,
свързан със счетоводното третиране на придобитите права, възниква в зависимост от начина
на придобиване на правата върху футболисти. Най общо съществуват три основни начина за
тяхното придобиване:
 Придобити чрез трансфер на състезателни права от друг професионален клуб;
 Придобити права по договор с футболист от собствената ДЮШ;
 Придобити права по договор с т.нар. „свободен агент“, т.е. футболист, който е
привлечен без заплащане на трансферна сума.
При тези различни форми на придобиване на състезателни права всъщност може да се
дефинира и основната разликата между футболистите и останалия персонал на футболния
клуб, а именно, че те се придобиват с такса за трансфер. Тази особеност дава основание,
позовавайки се на изискванията на МСС 38, да считаме, че обект на балансово докладване
биха били само първият вид придобити права и то само ако сключеният договор между
клуба и футболиста е за повече от 12 месеца. Във втория и третия случай, макар
футболистите да допринасят за генерирането на икономическа изгода за клуба, се приема, че
разходите, свързани с тяхното придобиване, не могат да бъдат надеждно измерени и
оценени, поради което не следва да се капитализират. Подобно третиране, считаме, че води
до оповестяване на несъпоставима информация във финансовите отчети на футболните
клубове и намалява възможностите за сравнителен анализ между футболни клубове, които
основно разчитат на състезатели от собствената школа и такива, които привличат играчи
посредством заплащане на трансферна цена. Нашата теза е свързана и с различията в
последващото отчитане на придобитите права в зависимост от начина на придобиването им.
В този смисъл е и виждането на Lozano и Gallego (2011, p.339), които считат, че по този
начин се подценяват балансите на онези клубове, които разчитат на собствени играчи и дават
пример със световно известни футболисти като Xavi Hernández, Iniesta, Casillas, Puyol, Piqué,
Busquets, J. Navas, F. Llorente, L. Messi и др., които нямат счетоводна стойност във
финансовите отчети на техните клубове, тъй като не са били привлечени чрез заплащане на
трансферна сума.
В изследването си върху същността на трансфера на футболисти Morrow (1997)
посочва, че от играчите се очаква да предоставят услуга (участие в състезания), което според
автора е основание да се счита, че подписването на договор с даден състезател е
доказателство, че е настъпило събитие, което следва да бъде обект на счетоводно
представяне. Въпреки това считаме, че не може да приемем тази теза като основание за
капитализиране на всички договори със състезатели, тъй като счетоводството ще се лиши от
едно от основните си преимущества – да борави с доказана и обоснована информация.
Изследване върху финансовите отчети на български професионални футболни
клубове (ПФК)
Приложението на специфичните изисквания, въведени от УЕФА по отношение на
счетоводното отчитане и представяне на състезателните права на футболистите, беше
изследвано от нас по отношение на водещи футболни клубове в България. Обхвата на
изследването включва първите пет отбора в класирането на Първа професионална футболна
лига за сезон 2016/2017 година, а именно: ПФК „Лудогорец 1945“ ЕАД, ПФК „Левски“ АД,
ПФК „ЦСКА-София“ АД, ПФК „Черно море“ АД, ФК „Дунав - 2010 - Русе“. Освен, че са
заели челните места в класирането в България, тези отбори получават и потенциалната
възможност да се състезават в клубните турнири на УЕФА, поради което следва да отговаря
на разгледаните изисквания за лицензиране и ФФП. Изследването е проведено на база на
публикуваната официална информация в ГФО за 2016 г. на посочените в извадката футболни
клубове както на лицевата страна на отчетите, така и в пояснителните бележки към тях.
Резултатите от проведеното изследване са обобщени в таблица, като изпълнението или
неизпълнението на всяко от 16-те специфичните изисквания на УЕФА е отбелязано с „Да“
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или „Не“.
Специфични оповестявания във ГФО на ПФК съгласно Правилата за
лицензиране на футболните клубове и финансовия феър плей на УЕФА и БФС
Критерий
База за изготвяне на ГФО

Лудогорец

Левски

ЦСКАСофия

Черно море

Дунав
(неодитиран
за 2015 г.)

МСС/МСФО

МСС/МСФО

НСС

НСС

НСС

Оповестявания, свързани с баланса
Начин
на
отчитане
на
Да
Не
Не
Да
придобитите
състезателни
права чрез заплащане на
трансферна цена
Вземания,
свързани
с
Да
Не
Не
Липсва
трансфери на футболисти
информация
(текущи и нетекущи)
Дългосрочни
нематериални
Да
Не
Да
Да
активи
–
права
върху
футболисти
Задължения,
свързани
с
Да
Не
Не
Да
трансфери на футболисти
(текущи и нетекущи)
Задължения към персонала
Да
Да
Да
Да
(текущи и нетекущи)
Задължения към социалноДа
Да
Да
Да
осигурителни
и
здравни
институции
(текущи
и
нетекущи
Оповестявания, свързани с отчета за печалбата и загубата
Приходи:
От входни такси
Не
Да
Не
Да
От спонсорство и реклама
Не
Да
Не
Да
Телевизионни и други права
Не
Да
Не
Да
за излъчване
Търговски
приходи
(от
Да
Да
Да
Да
търговска дейност)
Постъпления от УЕФА и
Не
Не
Не
Да
наградни фондове
Други оперативни приходи
Не
Да
Не
Да
Разходи:
Разходи
за
персонал Липсва стр.45
Да
Не
Да
(диференцирано – за играчи и
в ГФО
друг персонал)
Амортизация и обезценка на Липсва стр.45
Не
Не
Да
нематериални
дългосрочни
в ГФО
активи (отделно за права
върху футболисти и други
НДА)
Други оперативни разходи
Липсва стр.45
Да
Да
Да
в ГФО
Други:
Печалба / загуба от продажба
Не
Не
Не
Не
на състезатели (футболисти)
Да – 7
Да – 9
Да – 5
Да – 14
Не – 6
Не - 7
Не - 11
Не – 1
Липсва
ОБЩО: Липсва
информация - 3
информация - 1
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Не
Не
Не
Да
Да

Да
Да
Не
Не
Не
Да
Не
Не
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Не - 10
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Обективният анализ на резултатите от извършеното проучване позволява
формулирането на следните изводи:
 Подобно на много други предприятия и футболните клубове в България удобно
пропускат да публикуват своите ГФО. Така например шампионът на България
през последните няколко поредни години и участник в клубните турнири на
УЕФА – ПФК „Лудогорец 1945“ ЕАД е публикувал ГФО единствено за 2015 и
2010 г.
 Всички изследвани футболни клубове са избрали да оповестят изискуемата
специфична информация в бележките към ГФО, а не на лицевата им страна.
Тази политика изглежда разумна предвид обема на специфичните изисквания,
които са предявени за оповестяване. Въпреки това считаме, че предприятията
биха могли да оповестят на лицевата страна на финансовите си отчети като
отделна статия в раздел „Нетекущи активи“ стойността на правата върху
футболисти, тъй като представят специфична характерна черта на футболния
клуб. По същия начин биха могли да използват по-детайлно оповестяване на
приходите от трансфер на състезателни права, от реклама и телевизионни
права отново на лицевата страна на финансовия си отчет. Освен това считаме,
че следва да се въведе като задължително оповестяването на информацията
относно приходите от продажба на състезателни права, като същите следва да
бъдат диференцирани в зависимост от начина на придобиване на съответния
състезател: от трансфер на придобити с трансферна сума, от собствени играчи
и от трансфер на привлечени „свободни агенти“.
 Най-пълни оповестявания по посочените критерии е представил ПФК „Черно
море“ АД, който е изпълнил 14 от 16 критерии, а най-малко информация по
посочените критерии за оповестяване са докладвали ПФК „ЦСКА-София“ АД
и ФК „Дунав - 2010 – Русе“, които са изпълнили съответно 5 и 6 от
изискванията.
 Липсва официална информация за осъществените трансфери на състезателни
права. Считаме, че оповестяването на такава на сайта на Българския футболен
съюз посредством „Регистър на трансферите за сезон….“ е наложителна, тъй
като такава в настоящия момент може да бъде получена единствено от
интернет сайта Transfer Markt (http://www.transfermarkt.com/). Подобна
информация би спомогнала при анализа на изпълнението на изискванията за
оповестяване на задължителна информация.
 Пропуски при оповестяване на информация има както по отношение на
баланса, така и по отношение на отчета за печалбата и загубата (приходите и
разходите). Четири от петте клуба не са оповестили информация относно
размера на вземанията и задълженията, свързани с трансфер на футболисти.
 Нито един от клубовете не е изпълнил изискването за отделно оповестяване на
печалбата / загубата от продажба на състезателни права, а само един от тях е
докладвал амортизацията и обезценката на нематериални дългосрочни активи,
като е посочил сумите отделно за правата върху футболисти и отделно – за
други НДА.
 Би могло да се иска по-стриктно спазване на изискванията за диференцирано
оповестяване на приходите, което би повишило качеството на информацията и
конкурентния анализ на клубовете.
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отделно от възнагражденията на останалия персонал, която е изключително
значима според нас предвид размера на възнагражденията на футболистите, се
извършва само от два клуба, като за един от останалите клубове не е
анализирана информация поради липсваща страница в публикувания ГФО.
 Във финансовите отчети на два футболни клуба (ПФК „Черно море“ АД, ФК
„Дунав - 2010 - Русе“) стойността на придобитите права върху футболисти е
нула. Парадоксално е, че тези футболни клубове имат картотекирани
състезатели и участват в първенството на Първа професионална лига. В същото
време според данни от сайта Transfer Markt общата пазарната стойност на
състезателите на ПФК „Черно море“ АД за сезон 2016/2017 г. е 5,75 млн. евро.
[7] Посочената констатация потвърждава неравнопоставеността на клубовете,
които разчитат в развитието си на собствени играчи от ДЮШ или на трансфер
на „свободни агенти“ и тези, които придобиват права по договори за трансфер
срещу определена сума и поставя под въпрос вярното и честно представяне на
информацията в ГФО.
В обобщение на получените резултати може да се отбележи, че футболните клубове
от извадката изпълняват 51,25% (41 отговора „Да“ от 80 възможни) от всички изследвани от
нас критерии, което показва задоволително ниво на оповестяване. Тези данни дават
основание да се изисква още по-сериозна дисциплина при докладването на изискуемата
информация във финансовите отчети на клубовете, а не предоставянето й под формата на
отделни справки при поискване от страна на лицензиращия орган. Освен това считаме, че
посочените допълнителни изисквания за оповестяване следва да се познават и от страна на
регистрираните одитори, които изразяват мнение относно достоверността и пълнотата на
информацията във финансовите отчети на футболните клубове.
Заключение
Обхвата на изследването не позволява да разгледаме всички изисквания, предявени
към футболните клубове в Правилата за лицензиране на футболните клубове и финансовия
феър плей на УЕФА. Така например не е разгледано изискването за липса на просрочени
задължения, което е ключово при лицензирането на клубовете и е в основата на правилата за
ФФП, което поради своя обхват е обект на отделно изследване.
Футболната игра днес вече е футболна индустрия. Футболните клубове са обект на
мащабно мултинационално инвестиране, поради което информацията за тяхното финансово
и имуществено състояние е от ключово значение за развитието им. Търсенето на решения за
подобряване на информационната осигуреност от страна на УЕФА и националните футболни
федерации, посредством въвеждането на специфични изисквания за оповестяване на
информация от футболните клубове, е стъпка в правилната посока. Тези правила създават
добра основа за повишаване на качествата на информацията в ГФО на клубовете
посредством докладването на характерна за футболната индустрия информация от една
страна, а от друга - осигуряват допълнителни насоки по отношение на финансовите отчети
на футболните клубове и така по своеобразен начин допълват изискванията за оповестяване
на счетоводните стандарти.
Въпреки това все още съществува празнота, свързана с представянето на
състезателните права на футболистите във финансовите отчети. В крайна сметка следва да
признаем, че именно играчите и техните умения са проекцията на крайните интереси на
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инвеститорите. Придобитите права на футболистите са уникални характеристики и липсата
на активен пазар за конкретни нематериални активи (играчи) прави справедливата стойност
трудно приложима като счетоводна оценка, а историческата цена – неефективна по
отношение на някои категории състезатели. Това ни кара да вярваме, че както правилата във
футбола се променят, така ще се променят и счетоводните правила - за да има по-добра
рамка за оповестяване на тази огромна индустрия.
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Възможности за оценка на кредитоспособността на предприятието на база
информация от годишните финансови отчети
Цветомир Манолов
Opportunities for Assessing a Company's Creditworthiness Based on the
Information from the Annual Financial Statements
Tsvetomir Manolov
Abstract
To this day, there is no consensus among economists on the content of the concept of creditworthiness.
According to some of them creditworthiness is the ability of the borrower to repay its obligations completely and in due
time. Others argue creditworthiness includes not only the ability but also the willingness to repay obligations
completely and in due time. The aim of this report is to present a system of indicators based on company’s financial
analysis due to various systems for creditworthiness assessment.
Keywords: analysis, creditworthiness, financial statements.

Въведение
Отпускането на банков кредит от финансовите институции обичайно се предшества от
задълбочен анализ на кредитоискателя, целящ да се прецени неговата кредитоспособност.
Сред икономистите и до днес не съществува единно мнение по отношение на
съдържанието на понятието кредитоспособност. Според част от тях това е способността на
кредитополучателя изцяло и в срок да върне своите задължения. Според други
кредитоспособността включва не само способността, но и желанието своевременно и в пълен
размер да се погасяват задълженията. За целите на настоящата разработка под
кредитоспособност най-общо ще се разбира желанието и възможността на
кредитополучателя да погаси своя дълг. [1]
Роля на годишните финансови отчети при оценката на кредитоспособността.
При отпускането на всеки един нов кредит, банките следва да следят кредитния риск,
на който те се подлагат. За да определят кредитния риск на отделния кредитополучател,
кредиторите следва да оценят неговата кредитоспособност, което обичайно се извършва
посредством използването на рейтингови, на нерейтингови или на комплексните системи за
оценка и анализ на кредитоспособността на предприятието.
Може да се твърди, че в основата на всяка от горепосочените системи в една или
друга степен стоят редица показатели, финансовият анализ на които опосредства оценката на
кредитоспособността. И доколкото годишните финансови отчети на всяко предприятие са
достъпни, много често проверени от независим орган (за предприятията подлежащи на
независим финансов одит), което им дава достоверност и в същото време позволяват да се
проследи дейността на кредитоискателя за относително продължителен период от време, то
същите са един от основните източници на информация на банките.
В същото време съществуват и редица автори като Gene Marks [2], David Merkel [3] и
други, които изтъкват „безполезността“ на финансовите отчети за всеки един потребител на
информация. Основните им доводи за това твърдение, могат да се обобщят както следва:
 Финансовият отчет представя състоянието на дружествата към определен
момент от време, който вече е минал - всички заинтересовани лица се нуждаят
от информация за бъдещите проекти, управленската структура, възможности за
инвестиции и други, които обаче на са обект на разглеждане във финансовите
отчети;
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 финансовите отчети често пъти са съставени по начин, който да отговори на
нормативните изисквания и приложимата база, а не по най – безпристрастно
представящия дружеството начин;
 финансовите отчети са повлияни от гледната точка на управлението,
счетоводителите и други лица – типичен пример за това са всички използвани в
дружеството приблизителни оценки и допускания, които обикновено са така
извършени, че да представят предприятието в „благоприятна светлина“.
 във финансовите отчети се използва така наречената историческа цена – не
винаги активите на дружеството са оценени по справедлива стойност - при
извършването на пазарна оценка би могло да доведе до значими различия в
стойността на активите на дружеството.
Независимо от тези слабости, редица автори (Ciby Joseph, Blaise Ganguin, John
Bilardello и други), към които се присъединяваме и ние, застъпват мнението, че финансовите
отчети на дружествата са от изключително значение при оценката на кредитоспособността
на всяко едно дружество. Те са първата стъпка в анализа на кредитоспособността и източник
на основна базова информация за дружествата.
За оценката на кредитоспособността на предприятията се използват различни
системи.
Нерейтинговите системи стоят в основата на всяка съвременна методика за оценка
на кредитоспособността на база изчисляването и анализа на разнообразни финансови
коефициенти. Множеството коефициенти, използвани при този метод, позволяват да се
оцени текущото състояние на кредитополучателя въз основа на сравняването им с критерии
(стойности), приети като база. Необходимата информация за изчисляване на тези
коефициенти може да бъде получена от годишните финансови отчети на дружествата, като
се използват не само четирите основни форми (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет
за паричните потоци и отчет за собствения капитал), но така също и пояснителните бележки
към отчета.
Рейтинговите системи преодоляват някои недостатъци на нерейтинговите и поради
това са по-широко застъпени при оценката на кредитоспособността на предприятията. В
тяхната основа стои оценката на редица рискове, но зад всеки един от тях отново е
необходима количествена информация за кредитополучателите, голяма част от която може
да бъде получена от годишните им финансови отчети.
При тях кредитоспособността на кредитополучателя получава своята оценка и чрез
определянето на неговия така наречен „кредитен рейтинг“, т.е. оценка на възможността му
да обслужва задълженията си точно и навреме, като се отчитат различни фактори. Чрез
непрекъснати наблюдения на кредитния портфейл на основата на този рейтинг банките могат
своевременно да откриват промените в риска и да променят отношението си към клиентите.
По този начин рейтинговите системи като цяло имат редица предимства, част от които Mark
Schreiner е систематизирал – рейтинговата система е постоянна, тя третира напълно
безпристрастно отделните кредитополучатели и дава възможност за тяхното сравнение, дори
да оперират в коренно различни отрасли, тя може да бъде тествана преди да се използва, полесно се събира необходимата информация, доколкото първоначално е ясно точно какви
данни са необходими и др[4]. Независимо от това обаче, те също предполагат изчисляването
значими финансови показатели.
В практиката съществуват и други начини за измерването и оценката на
кредитоспособността – така наречените количествени техники и комплексни модели за
оценка. Те представляват статистически модели, в основата на които се използват
счетоводни финансови коефициенти, които в комбинация се представят като краен резултат,
който по скала се интерпретира в процентната вероятност от неизпълнение.
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Написаното до тук предопределя и начина по който и трите системи за оценка на
кредитоспособността използват информацията от годишните финансови отчети и в частност
от счетоводния баланс, от отчета за приходите и разходите и от отчета за паричните потоци,
а именно:
- от счетоводният баланс се използва информация както за задълженията на
предприятието, така и активите, които са финансирани от този привлечен капитал. Според
John Bilardello [5] „анализирането само на структурата дълг/капитал обаче, не е достатъчно
да се определи качеството на кредитиране в дружеството, а трябва да се сравнят всички
дългови задължения, включително и тези извън счетоводния баланс, спрямо генерираните
парични потоци“.
- от отчета за приходите и разходите в комбинация със счетоводния баланс е удачно
да се изчисляват коефициентите за рентабилност, които разкриват жизнеспособността на
предприятието и ефективността на производството му, особено спрямо техните конкуренти,
коефициентите за ливъридж, коефициенти за ликвидност и други.
- от отчета за паричните потоци - използва се информация позволяваща да се
извърши подробен анализ на неговите парични потоци. За целта се използва информация от
отчета за паричните потоци на дружеството, както самостоятелно, така и в комбинация с
информация от останалите части на годишния финансов отчет. Анализът на паричните
потоци разкрива реалната способност на предприятието да погасява кредитите си и въпреки
това да може да получава положителен финансов резултат. Той дава възможност да се
формира мнение за силата, стабилността и достатъчността на паричните потоци да посрещат
различните задължения на дружеството, в това число и лихви, дивиденти, данъчни
задължения и погасяване на кредитни вноски.
В практиката за анализ на паричните потоци често едновременно се използва
информация и от баланса и от отчета за паричните потоци с цел изчисляване на коефициенти
за определяне на възможността за изплащане на задълженията (постъпления от оперативна
дейност/ дълг; нетен паричен поток от оперативна дейност/ дълг; дълг/EBITDA) и
коефициенти за възможност за връщане на получените кредити (EBITDA/разходи за лихви;
свободен паричен поток от оперативна дейност/разходи за лихви). В този случай като
ключов изходен показател се разглежда свободния паричен поток от оперативна дейност –
когато той е е положителна величина, то предприятието се счита за платежоспособно и не би
трябвало да се притеснява при поискване на кредит.
Според Standart and Poor’s основните финансови коефициенти, които трябва да се
следят при осъществяването на анализ на кредитоспособността на дружеството са EBIT,
EBITDA, възвращаемост на капитала, съотношението свободни парични потоци/ обща сума
на дълга, съотношението печалба от оперативна дейност/ нетни приходи от продажба и
съотношението обща сума на дълга/капитал [6] .
Повечето от финансовите анализатори използват коефициента EBITDA поради
неговата простота и зависимостта, която оказва между размера на дълга и лихвата, която се
плаща по него. Но той също така има своите слаби страни, част от които разкрива Pamela
Strumpp – EBITDA игнорира промените в „работещия капитал“, надценява паричните потоци
в периоди, когато работещия капитал нараства и други. [7]
- от приложенията към годишния финансов отчет- съдържащата се в тях
информация, рядко се използва самостоятелно, но често тя има значителна роля при анализа
тъй като детайлизира информацията съдържаща се в останалите елементи на годишния
финансов отчет.
Следва да вземаме предвид факта, че гореизброените финансови показатели са
изключително полезни в процеса на оценката на кредитоспособността, но са изчислени на
база на данни от вече изминали периоди, поради което трябва да се изследва и тяхната
динамиката и да бъдат в основата на определянето на тренда на развитие на дружеството и
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съпоставката му спрямо други негови конкуренти. Оценката на финансовото състояние на
предприятието е само част от оценката на кредитоспособността като цяло и следва да бъде
използвана като база за прогноза за бъдещото му развитие.
Заключение
Независимо от факта, че информацията от годишните финансови отчети на
предприятията не е достатъчна да се извърши цялостна оценка на кредитоспособността им,
тя е отлична база за изчисляването на редица показатели, анализът на които за
продължителен период от време е от ключово значение при определянето
кредитоспособността на дружеството. Може да се твърди, че анализът на финансовото
състояние на предприятията е в основата и на всяка рейтингова и нерейтингова система за
оценка на кредитоспособността, а количествената информация от годишните финансови
отчети е относително богат и достоверен източник на данни. Това от своя страна не означава,
че настоящото изследване пренебрегва ролята на качествената информация в процеса на
вземане на решение за отпускане на кредит на дадено предприятие, но тя следва да бъде
обект на допълнително изследване и изискване на още информация от кредитоискателите,
доколкото същата е твърде специфична за отделните отрасли, производства и пазари, в които
те оперират.
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Вътрешно-създадената репутация – проблеми и подходи при
дефинирането и измерването й
Атанас Атанасов
Internally-Generated Goodwill - Problems and Approaches
to Defining and Measuring It
Atanas Atanasov
Abstract
The issue of accounting recognition and disclosure of internally generated goodwill (IGGw) acquires
significant relevance in today's development of the markets. In a number of publications, it is part of the "hopes" for
explaining the structure of the market value of public enterprises, which, according to recent research, is due to the
value of non-reconized intangible assets rather than to tangible assets. The key question is whether, through the
historical assessment, the goodwill that is created in an enterprise can be assessed at all, given that it is created over
time and therefore its value is constantly changing and clarifying. These arguments require the search for alternatives
to establish the value of IGGw. However, we believe that recognizing the internally generated goodwill as a separate
accounting object should not be allowed. In order to obtain additional information that would be useful to consumers,
we consider it is appropriate to make the reporting a separate part (as annex) to the annual financial statement.
Keywords: internally generated goodwill (IGGw), valuation, accounting, IAS 38.

Въведение
В условията на динамично бизнес развитие, икономическата среда за предприятията
се променя с бързи темпове в резултат на технологични промени, глобализация на бизнес
процесите и все по-нарастващата роля на нематериалните активи като основен двигател на
стойността. Днес нематериалните активи се смятат за ключов фактор за генериране на
стойност и са в основата на потенциала на растежа и развитието на една компания, което
определя и високото значение, което се придава на информацията за тези активи във
финансовите отчети на предприятията. Тази теза се подкрепя и от данните за източниците на
създаване на стойност в развитите икономики, при които те са изместени от материалните
към нематериалните активи. Размерът на нематериалните активи, използвани в
предприятията в последните години непрекъснато нараства като през 2015 г. 87 % от
стойността на публичните компании, формиращи индекса S&P се дължи на нематериалните
активи. Тази констатация следва да бъде разгледана в динамика, тъй като делът на
нематериалните активи в пазарната стойност на компаниите през 1985 г. е бил само 32%,
което означава, че за 30 години пазарът е увеличил ролята и значението на нематериалните
активи почти 3 пъти. [11]
Наличието на съществени различия между пазарната и счетоводната стойност на
предприятието е доказателство за съществуването на непризнати неимуществени ресурси,
които са вътрешно създадени. Още през 2000 г. Lev отбелязва, че традиционният счетоводен
модел се фокусира върху законно базирани сделки (продажби, покупки, капиталови разходи)
като същевременно се абстрахира от много събития, променящи стойността и по този начин
е изправено пред сериозно предизвикателство да се справи с новата икономическа среда, за
да може да обслужва нуждите на основните заинтересовани страни - мениджърите и
инвеститорите. (Lev, B., 2000)
Целта на настоящата статия е да се направи преглед на дефинирането на вътрешносъздадената репутация като израз на неимуществените предимства на бизнеса и на тази
основа да се извърши критичен анализ на възможностите за нейното оценяване и
представяне във финансовите отчети на предприятията.
Основният въпрос, който се поставя е дали посредством историческата оценка може
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изобщо да бъде оценена репутацията, която се създава в предприятието предвид факта, че тя
се създава в течение на времето и поради това нейната стойност постоянно се изменя и
уточнява.
Нормативно регламентиране в МСС/МСФО
Въпросите, свързани с вътрешно генерираната репутация са регламентирани
категорично в текста на пар.48 - 50 от приложимия МСС 38 – Нематериални активи [19]
като е записано, че вътрешно създадената положителна репутация не трябва да се признава
като актив, като основен мотив за това е че тя не покрива основните изисквания на
дефиницията в приложимите стандарти. Изрично е посочено, че съществуват случаи, при
които за създаването на бъдещи икономически ползи се извършват разходи, но това не води
до създаване на нематериален актив, който да отговаря на критериите за признаване в
стандарта. Именно тези разходи са приемани като допринасящи за вътрешно създадената
положителна репутация както в теоретичен аспект, така и от IASB. Можем да посочим
редица такива разходи като например:

Разходите за проучване на пазара и придобитите в резултат на това пазарни и
технически познания, които могат да имат като резултат бъдещи икономически
ползи;

Разходите за формиране и обучение на екип от опитни служители, които са в
основата на увеличаващите се умения на персонала, водещи до бъдещи икономически ползи
от обучението. Предприятието може също да очаква, че персоналът ще продължи да
предоставя своите умения на предприятието.

Мениджърските способности на персонала и талантът на служителите;

Масата от клиенти и завоюваните пазарни дялове, които произтичат от
установените отношения с клиентите при липсата на законови права за защита или сделки за
размяна на същите и т.н.
Всички посочени до тук случаи, при които предприятието може да идентифицира
определени нематериални преимущества, породени от съществуващия бизнес и разходите,
които са извършвани за тях, могат да имат като краен резултат получаването на
икономическа изгода от предприятието, но във всеки от тези случаи предприятието не може
да изпълни изискването за достатъчен контрол над очакваните икономически ползи,
произтичащи от посочените преимущества, за да могат те да отговорят на определението на
нематериален актив. Ето защо вътрешно създадената репутация не се признава като актив,
тъй като тя на практика не е разграничим ресурс (т.е. тя не може да бъде отделена, не
възниква от договорни или други законови права), контролиран от предприятието, който
може да бъде надеждно оценен в резултат на минало събитие (покупка, бизнескомбинация,
размяна, цесия или др. насрещна престация). Ако тази вътрешно създадена репутация бъде
обект на сделка по придобиване на предприятието и бъде оценена от придобиващия, то в
този случай вече може да се говори за делимост, т.е. може да бъде разделена или отделена от
предприятието и прехвърлена.
Много често счетоводството е упреквано, че не измерва и отчита по адекватен начин
пазарната стойност на предприятието, като се извежда на преден план разривът между
счетоводната и пазарната (борсовата) стойност на собствения капитал. Използването на
цените на акциите на фондовите борси като измерител на стойността на предприятието
според Holthausen и Watts, обаче, е неуместно, тъй като „пазарните цени на акциите се
влияят от множество фактори, някои от които са твърде случайни и ирационални“ (Цит. по
Филипова, 2012, с. 186). Подобно е становището и на IASB, посочено в текста на пар. 50 от
МСС 38, че „разликите между пазарната стойност на предприятието и балансовата стойност
на неговите разграничими нетни активи във всеки един момент може да обхващат редица
фактори, които оказват влияние върху стойността на предприятието“. От Борда обаче имат
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важно заключение по отношение на непризнаването на вътрешно генерираната репутация, а
именно че „тези разлики не представляват стойността на нематериалните активи,
контролирани от предприятието“. [19, пар.50]. В конкретния случай ще изразим несъгласие
с последната постановка, тъй като същността на вътрешно създадената репутация следва да
се търси в стойността на непризнати във финансовите отчети нематериални преимущества, а
не в стойността на признатите нематериални активи, които евентуално са били подценени.
Според разбирането за репутацията от гл.т. на счетоводните стандарти може да
обобщим, че репутацията не може да се признае като нематериален актив, възникнал в
резултат на осъществяваната дейност (вътрешно създадена), а само и единствено като
резултат от осъществена бизнескомбинация (придобита). Основната причина за това е
липсата на възможност за прилагане на историческата цена, тъй като няма парична или друга
насрещна престация, която да я обективизира и доказването на контрол над нея е твърде
трудно. Това според нас следва да се разглежда като обективна причина вътрешно
създадената репутация да не може да бъде обект на счетоводно отчитане посредством
конкретни счетоводни сметки, което не означава, че не може да бъде докладвана
информация за нея в годишния отчет на предприятието. Идеята за подобно оповестяване е в
синхрон и с предложенията за промяна на Концептуалната рамка за финансово отчитане по
МСС/МСФО, според която „информацията, предоставена в бележките към финансовите
отчети, включва: а) информация за естеството както на признатите, така и на непризнатите
елементи (курсивът мой – Ат. Ат.) и за рисковете, произтичащи от тях...“ [4, с.73].
Безспорно в случая вътрешно създадената репутация може да бъде разглеждана като такъв
непризнат елемент (който е оценен от пазара), но пък от друга страна съществува изрична
забрана за признаването й, регламентирана в отделен счетоводен стандарт. Въпреки това
считаме, че след като „значението и интереса на потребителите към информацията относно
вътрешно създадената репутация се увеличава“ [5] и след като пазарът посредством своите
механизми показва наличието на непризнати неимуществени елементи на стойността на
компаниите, то може да се помисли и върху разкриването на такава информация по
подходящ начин в годишните отчети на предприятията.
Преглед на съществуващите изследвания относно дефинирането на репутацията
От извършения преглед на историческото развитие на концепцията за репутацията
става ясно, че в зората на първите публикации по темата, авторите разглеждат предимно
вътрешно генерираната репутация, която обаче не е обект на счетоводно отчитане освен ако
няма сделка с предприятието като цяло, чрез която да бъдат трансферирани всички
натрупани нематериални преимущества на съществуващия бизнес към неговия
приобритател.
Още през 20-те години на XX век Canning посредством т.нар. „Основна сметка за
оценяване“ всъщност обяснява, че репутацията е „резултат от стойността на бъдещите
доходи от активите, които са били подценени или от стойността на елементи, които изобщо
не са били включени в състава на имуществото“ (Canning, 1929, p.42) и в този смисъл едва ли
може да бъде призната като актив.
Според George T. Walker ценността на вътрешно създадената репутация като ресурс за
предприятието се осъзнава дори от счетоводителите, макар да не е признавана във
финансовите отчети. Walker казва, че „те са напълно наясно с факта, че репутацията,
създадена от предприятието, е също толкова ценна - и в повечето случаи по-ценна за това
предприятие, отколкото за друго предприятие, което може да направи конкретна покупка и
да придобие тази репутация“. [Walker, 1938, pp.253-259] Въпреки това Walker поддържа
тезата, че e „ненужно, нецелесъобразно и объркващо да се признае вътрешно създадената
репутация в счетоводните сметки“.
Допълвайки тезата за важността на вътрешно създадената репутация Lycklama à
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Ninjeholt, Grift и Blommaert я разглеждат като измерител на създадената от предприятието
стойност, позовавайки се на теорията за производителността, която се свързва с
неокласическата икономическа школа. Според тази теория се приема, че създаването на
стойността се дължи на оперативната и финансова синергия и добрия мениджмънт на
предприятието (Lycklama à Ninjeholt et al.).
Според Casta, Paugam и Stlowy вътрешно генерираната репутация може да се
разглежда като обобщен резултат от взаимодействащите в предприятието активи. Те
приемат, че вътрешно генерираната репутация представлява добавъчната стойност на дадено
предприятие спрямо сумата от справедливите стойности на отделните му идентифицируеми
активи, т.е. те поставят акцента върху взаимодействието на отделните активи, организирани
в конкретното предприятие и осигуряващи възникването на т.нар. „синергичен ефект“. (Casta
et al., 2011)
В същото време въпросът относно счетоводното признаване и оповестяване на
вътрешно създадената репутация придобива значителна актуалност в съвременните условия
на развитие на пазарите. В редица публикации на нея се възлагат част от „надеждите“ за
обяснението на структурата на пазарната стойност на публичните предприятия, която според
последните изследвания се дължи на стойността на неразграничимите нематериални активи
отколкото на материалните. Въпреки това по отношение на вътрешно създадената репутация
няма счетоводен стандарт за регулация и признаване, което според Камбурова е ясно
проявление на „асиметрията на забраната за счетоводно отчитане на вътрешно създадената
репутация, от една страна, и много силно структурирания метод на счетоводното отчитане,
който е задължителен за външно създадената репутация, от друга страна…макар на практика
двата вида репутация да са неразличими по отношение на способността им да генерират
потоци от приходи“. (Камбурова, 2014, с. 50)
В защита на тезата за необходимост от отчитане на вътрешно създадената репутация
Камбурова стига още по-далеч, като заявява, че „не е научнообоснована тезата, че щом не
може да се измери прецизно един реално функциониращ актив, той няма да се признава,
отчита и оповестява от финансово-счетоводната система и управлението и собствениците ще
останат в неведение за него“ (Камбурова, 2014, с. 57). По отношение на наличието на
непризнат потенциал в предприятията, който определено генерира стойност считаме, че
тезата на Камбурова заслужава подкрепа, тъй като по същество съвпада с изложените от нас
аргументи. Въпреки това не може да приемем тезата, че целият този потенциал би следвало
да се отрази счетоводно като репутация, тъй като в много случаи се касае за друга форма на
нематериални активи, които биха били признати, ако не бяха вътрешно създадени. Считаме,
че в тази посока авторът следва да доразвие идеите си като предложи вариант, според който
историческата цена да бъде приложена върху този счетоводен обект – вътрешно създадена
репутация. Друг вариант на решение според нас би намерил реализация в създаването на
допълнителна информация за този обект на имуществото без традиционното обособяване в
отделна счетоводна сметка.
От своя страна обаче вътрешно генерираната репутация представлява по същество
преимущество на предприятието, което е заработвано през годините и позволява да бъдат
постигнати определени конкурентни предимства. От формална гледна точка този вид
репутация не може да бъде открит в баланса на предприятието като обичаен актив, но
постоянно се оценява от пазара и намира своето отражение в пазарната цена на акциите на
предприятието. По такъв начин придобивайки акции на дадено предприятие всеки
инвеститор плаща и за неговата репутация. Затова в редица публикации се възприема тезата,
че вътрешната репутация теоретично би могла да се определи за всяко предприятие като
повече или по-малко обективен резултат може да бъде получен само по отношение на
предприятия, които продават своите ценни книжа на фондовия пазар. За тази цел се
използват данните от ликвидационния баланс, съставен при условията на фиктивна
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2/2017

103

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
ликвидация, а репутацията в случая ще бъде равна на разликата между сумата на пазарната
капитализация на предприятието и величината на чистите му активи, оценени по пазарна
стойност. Ако получената разлика е положителна, това би означавало, че пазарът оценява
предприятието по-високо отколкото чистата сума на активите му , т.е. това предприятие
притежава някои формално неотчетени активи, в ролята на които встъпва понятието
„положителна репутация”. Всяко успешно работещо предприятие се стреми към създаването
на висока вътрешна репутация. В противен случай това предприятие би могло да се превърне
в обект на враждебно придобиване. Тази констатация от своя страна води и до разкриване на
един от недостатъците на оценяването в счетоводството и по-специално на историческата
цена като приложима счетоводна оценка, а именно невъзможността й да обхване онези
страни на бизнеса, които генерират икономически изгоди в хода на дейността му, но са
останали счетоводно неуловими (персонал, клиентела, добро име сред бизнес партньорите,
висок пазарен дял и т.н.).
Проблеми при измерването и оценяването на репутацията
В страните с развити капиталови пазари са се формирали специализирани бизнеси,
които се занимават в издирването на предприятия с недооценени активи и тяхното
придобиване, т.нар. „рейдъри”. Едно от най-ярките изказвания за кредото на рейдърите е
направено от един от топ-мениджърите на „Goodyear” R. Mercer: „Дайте ми вашите
недооценени активи, вашите технологични достижения, изследвания и разработки,
надеждите и стремежа на вашите работници, вашите връзки с потребителите... и аз ще се
обогатя сам и ще обогатя тези, които ми гарантират тази сделка” (Цит. по Jensen, M, 1989).
Тук следва да подчертаем, че вътрешната репутация не може да възникне моментално сама
по себе си например от желанието на ръководството да оцени репутацията на предприятието
им и да я пренесат в баланса на това предприятие. Както изяснихме тази репутация може да
получи своето представяне само в резултат на осъществена бизнескомбинация. Въпреки това
за предприятията, които котират своите акции на капиталовите пазари, периодичната оценка
на вътрешната репутация безспорно е полезна, в това число и като „профилактично
средство“ (Ковалëв & Ковалëв, 2005), използвано в ролята на своеобразен индикатор за
опасността от възможни враждебни придобивания. Основният въпрос, който се поставя е
дали посредством историческата оценка може изобщо да бъде оценена репутацията, която се
създава в предприятието предвид факта, че тя се създава в течение на времето и поради това
нейната стойност постоянно се изменя и уточнява. И на второ място – разходите, свързани с
нейното създаване практически не биха могли да бъдат надеждно измерени и установени.
Тези аргументи налагат търсенето на алтернативи за установяването на величината на
репутацията, като според един от подходите тя се оценява като дисконтираната стойност на
превишението на очакваните доходи на предприятието над средните доходи за отрасъла.
Формално тази оценка Ковалėв предлага да се извърши по следната формула: (Ковалëв &
Ковалëв, 2005, с. 146)

Където: PVg – стойностна оценка на репутацията
CFk – доход на к-тата година, обусловен от репутацията
r – коефициент (норма) на дисконтиране
Считаме, че така приведената формула за съжаление е практически трудно
приложима в конкретно предприятие, поради естествените трудности при избора и
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определянето на нормата на дисконтиране и несигурността в предвиждането на бъдещите
парични потоци от репутацията отделно от останалите активи, поради което доста пореалистична изглежда следващата формула, според която величината на репутацията следва
да се определи като разлика между пазарната стойност на предприятието (неговата пазарна
капитализация) и величината на нетните му активи по пазарни оценки, а именно:

Където: PVpc – пазарна капитализация на предприятието
PVna – пазарна стойност на нетните активи на предприятието
Използването на пазарни оценки не е новост и както изяснихме е основен инструмент
за намаляването на разликите между пазарната и счетоводната стойност на капитала.
Преходът към пазарните оценки за определяне на величината на репутацията е съпроводен
също с една условност, която следва да се има предвид. Във формула (2) първият показател
(PVpc) се характеризира с висока степен на несигурност и изменчивост, т.е. неговата оценка
може да се колебае твърде значително в сравнение с втория показател. Тази колебливост
намира своето засилено проявление още повече в условията на нестабилност на финансовите
пазари и икономиките като цяло. При оценката на репутацията по този алгоритъм като
фактор с висока степен на значимост проявление намират и пазарните очаквания по
отношение на предприятието като цяло, различни ирационални подбуди на инвеститорите и
т.н. Казано по друг начин при определени условия вътрешнофирменият компонент на
репутацията може да се окаже значително влияние върху оценката на репутацията като цяло.
По наше виждане един от подходите, които има високо познавателно значение при
анализа на репутацията и който може да се използва както като индикатор за наличието й,
така и „като индикатор за инвестиционната привлекателност на предприятието“ (Атанасов,
2009, с.158 -163) се явява т.нар. Q-отношение или както още е известно Коефициента на
Тобин (Tobin, 1969, pp.15-29). Той показва отношението между пазарната капитализация на
предприятието и пазарната стойност на нетните му активи, а именно:

Където: PVpc – пазарна капитализация на предприятието
PVna – пазарна стойност на нетните активи на предприятието
Според Metrick - един от основните изследователи на идеите на James Tobin „използването на съотношението е толкова повсеместно, че много икономисти не могат да
назоват оригиналните документи, откъдето то всъщност идва…..но големият обем на
информацията, съдържаща се в това просто съотношение, позволи появата на огромна и все
по-нарастваща литература в областта на макроикономиката и финансите, като всичко това с
„q“ отношението на Тобин като ключова мярка за оценка“[9, pp.178-179].
Ролята на коефициента на Тобин е отбелязана и от Димитрова (Димитрова, Р., 2008),
според която през последните години разривът между балансовата стойност на публичните
компании и стойността, за която ги оценяват инвеститорите съществено се увеличава и като
измерител на този разрив може да се използва Q отношението на Тобин. Според нея „този
показател отразява всички компоненти на стойността, които не са отразени в счетоводния
отчет. Наред с такива разнообразни фактори като прогнозируеми бъдещи доходи, опасения
на брокерите, мнения на експертите и дефекти на пазара, той косвено отчита и
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нематериалните активи, най-често наричани „интелектуален капитал” (Димитрова, Р., 2008,
с.278-286). При интерпретирането на формула (3) следва да се отбележи, че нетните активи
на предприятието още могат да бъдат разглеждани и като стойността, която теоретически се
пада на собствениците на предприятието в случай на неговата ликвидация и продажба на
активите му на части. Пазарната стойност на предприятието от своя страна се явява оценката
на пазара за възможностите на предприятието да генерира бъдещи доходи.
Обективно погледнато, за да може да се говори за успешно функциониране на
предприятието, то следва числителят да превишава знаменателя във формула (3), т.е. колкото
по-голям от единица е коефициентът на Тобин, толкова по-добри са пазарните перспективи
за едно предприятие. Безспорно е, че положителното отклонение невинаги следва да се
приписва единствено на репутацията като вид актив, който е „заработен” и генериран от
предприятието в миналото. В това отклонение намират проявление и други фактори като:
изгодно инвестиране точно в този вид бизнес, изменения в пазарната конюнктура в полза на
конкретното предприятие и т.н. Друга интерпретация на подобни стойности на коефициента
на Тобин над единица и неговата позитивна динамика в немалка степен могат да се
разглеждат като своеобразна оценка на неоценените във финансовия отчет нематериални
преимущества или т.нар. вътрешна репутация. Значението на Q-отношението над единица
има и още една нагледна интерпретация: по оценките на пазара е изгодно да се инвестират
допълнителни ресурси в активи именно на това предприятие, т.е. колкото по-голям от
единица е коефициентът на Тобин, толкова по-висока е и инвестиционната привлекателност
на предприятието. Ако q<1, то това може да се счита за първи признак за това, че
предприятието може да бъде обект на враждебно придобиване.
И докато коефициентът на Тобин е базиран само върху пазарни оценки, то при един
много разпространен показател - Коефициентът Пазарна цена / Балансова (счетоводна)
стойност (Market-to-book ratio) използва данни от финансовите отчети на предприятието,
основно е застъпена историческа цена. Този коефициент обаче може да се използва като
изключително полезен индикатор за илюстриране на разрива, който се получава между
оценката, дадена на капиталовите пазари за ценните книжа на предприятието и тяхната
счетоводна стойност. Колкото по-високо е значението на това съотношение, толкова повече
недооценени елементи на имуществото присъстват във финансовите отчети. Предимството
при използването на двата коефициента според нас следва да се търси във факта, че при
липсата на нови непризнати и оценени активи, то следва да се направи заключението, че
присъстващите обекти във финансовия отчет не са получили своята адекватна счетоводна
оценка.
Една от идеите от последното десетилетие за измерването и представянето на
репутацията във финансовите отчети е дело на Martin Bloom и е развита за първи път в
неговия дисертационен труд „Двойственото отчитане на репутацията – предефиниране на
проблема“. (Bloom, M., 2009) Според Bloom чрез съставянето на т.нар. Отчет за пазарната
капитализация (Market Capitalization Statement – MCS) предприятието ще може да обхване и
оповести информация както по отношение на придобитата репутация в резултат на
бизнескомбинации, така и по отношение на вътрешно създадената репутация. Авторът не
счита, че предложеният отчет следва да замени традиционния финансов отчет на
предприятието, а по-скоро го разглежда като допълнителен елемент в корпоративното
отчитане. Идеята на Bloom е базирана на схващането, че пазарната стойност на едно
предприятие може да бъде показана към всеки един момент посредством пазарната му
капитализация (ако то е публично) и по този начин би могла да се осигури надеждна
информация за заинтересованите страни. Самият Bloom посочва, че това не е нова идея,
позовавайки се на публикация от 1939 г. на MacNeal.
Примерната структура на Отчета за пазарната капитализация е следната:
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Примерен Отчет за пазарната капитализация **
Акционерен капитал
Резерви
Стойност на закупената репутация
Нетни разграничими активи

Бележки
1
1
1
2
3

хил. щ.
дол.
5 000
5 000
10 000
1 000
9 000

Съпътстващият Отчет за пазарна капитализация ще се структурира, както следва:
Отчет за пазарна капитализация (MCS)
Брой издадени акции (в хил. щ. дол.)
Пазарна цена на акция

4
4

Пазарна капитализация

25 000
0.5
12 500

Състои се от:
Закупена репутация
Вътрешно създадена репутация
MCS репутация
Нетни разграничими активи

5
6
7
3

1 000
2 500
3 500
9 000

Пазарна капитализация

4

12 500

Процент на MCS репутацията в пазарната
капитализация

8

28%

**-преводът на статиите в отчета е на автора като са запазени оригиналните
стойности от публикацията на M. Bloom (Bloom, 2009, p.151).

Поставяйки акцента върху репутацията може да кажем, че MCS осигурява връзка
между конвенционалните финансови отчети и актуалното развитие на интелектуалния
капитал в счетоводството, както по отношение на обяснението на съставните части на
интелектуалния капитал, така и по отношение на тяхното количествено определяне.
По отношение на MCS Костова счита, че той е „логично защитен инструмент за
отчитане на репутацията, който предефинира проблема за закупената и вътрешно
създадената репутация и в известен смисъл е начин за неговото разрешаване“. (Костова,
2013, с.182)
Представена по този начин информацията в MCS според някои автори (Bloom, М.,
Костова, Н., Камбурова, Л. и др.) позволява да бъдат дефинирани някои негови предимства:
 Предоставя полезна информация относно пазарната капитализация на предприятието,
която може директно да бъде сравнена с неговата балансова стойност;
 Не измества фокуса от финансовия отчет на предприятието, а го допълва и разширява;
 Насочва вниманието към репутацията, която предприятието генерира независимо, че
може да няма придобита такава;
 Може да бъде използван и като своеобразен тест за обезценка на придобитата
репутация тогава, когато стойността на репутацията в отчета е по-малка от
придобитата репутация.
 Предоставя информация относно репутацията (вътрешна и придобита),
разграничимите материални и нематериални активи като елементи на формираната
пазарна стойност на предприятието.
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Цялата концепция на Bloom за създаването на допълнителна информация относно
репутацията с цел по-пълното разкриване на стойността на предприятието и осигуряването
на връзка между традиционния ФО и MCS на практика може да се разглежда като стъпка в
подкрепа на актуалната концепция за „интегрирано отчитане“ и осигуряване на информация
за това как предприятията „създават стойност“. Актуалността на това виждане се
потвърждава и от Hughen и др.(Hughen et al., 2014), според които много предприятия, които
използват единствено традиционното отчитане, не са в състояние да задоволят търсената от
страна на различни заинтересовани страни информация, свързана с различни аспекти от
дейността на компаниите, поради което се използва концепцията за интегрираното отчитане.
Именно невъзможността на счетоводството, използвайки традиционните модели за оценка да
обхване всички елементи, които имат значение за крайната оценка на потенциала на
предприятието, налагат идеята за търсене на допълнителна информация относно използвания
комплекс от материални, финансови и най-вече нематериални ресурси. Идеята за
подобряване на отчетността с грижа към ресурсите е разгледана и от Morros, според който
„по този начин (чрез интегрирано отчитане - пояснението мое – Ат. Ат.) се постига
събиране на информацията относно различните видове капитал – финансов, нефинансов,
интелектуален и т.н. в една обща платформа, което позволява тяхното по-адекватно
управление.” (Morros, 2016). Актуалността на посоченото от нас се потвърждава и от
Филипова, според която „изследването на релевантността на счетоводната информация за
оценка на пазарната стойност на компанията“ е едно от преобладаващите направления за
измерване и анализ на счетоводното качество като цяло. (Филипова, 2012, с.187)
Заключение
Обективно погледнато концепцията за репутацията и нейната оценка във финансовите
отчети е била обект на изучаване още от началото на 20 век и никога не е губила своята
актуалност. В обобщение на тезата за вътрешно създадената репутация и нейното счетоводно
представяне считаме, че тя може да се разглежда и като способността на едно предприятие
да получи по-висока норма на възвръщаемост от придобит набор от активи отколкото,
ако тези активи биха били придобити поотделно, т.е. като оценка на потенциала на
придобитото предприятие и ефекта от въздействието на непризнатата част от
нематериалните преимущества на бизнеса, които са сериозен източник на стойност
особено за публичните компании.
Въпреки това считаме, че признаването на вътрешно генерираната репутация като
самостоятелен обект на счетоводството и в този смисъл появата й в основния финансов отчет
на предприятието не следва да се допуска. Динамиката, с която се променя вътрешно
създадената репутация, прави невъзможно прилагането към нея не само на историческата
цена, но и на справедливата стойност като алтернатива за оценяване. С цел получаването на
допълнителна информация, която би била полезна за потребителите считаме, че е подходящо
докладването да стане в отделно приложение, подобно на Отчета за пазарна капитализация,
предложен от Bloom, като по този начин няма да се пристъпват основни счетоводни
принципи, свързани с оценяването на обектите и основният финансов отчет няма да бъде
„натоварван“ с допълнителна информация.
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Тенденции при оповестяване на оценките по справедлива стойност
на пристанищни концесии
Галина Събчева
Trends in Disclosures on Port Concession Fair Value Measurement
Galina Sabcheva
Abstract
The article purpose is to propose and apply an indicator (disclosure index) to measure the compliance degree
with fair value disclosure requirements for port concession based mainly on IFRS 13 Fair value measurement. As a
result of the study, the estimated fair value disclosure index values are reduced with the assessment criteria increase.
This trend can be associated with the Bulgarian enterprises inherent reserve about fair value measurement application
of a wide range of assets and conservatism in the assets recognition when no reliable measure can be determined. It
would be appropriate this hypotheses to be further explored in future research on the concession-holders` management
reporting motives.
Keywords: disclosure index; fair value; port concession; measurement.

Въведение
Справедливата стойност в качеството й на оценъчна концепция сe препоръчва от
някои счетоводни стандарти за различни отчетни обекти. Съчетана с интереса на
специалистите към оповестяванията във финансовите отчети, в качеството им на основен
информационен източник за състоянието и резултатите от дейността на предприятията, са
сред основните мотиви на стремежа към разработване на рамка за измерване на
оповестяването на справедливата стойност. Информационната полезност на оповестената
информация за външните потребители, макар и пряко свързана със спазване на изискванията
за оповестяване от приложимите счетоводни стандарти, предвид подчертано субективния й
характер, трудно би могла да се отъждестви с тях.
Целта на настоящата статия е да се предложи и приложи показател за измерване
степента на съобразяване със задължителните изисквания за оповестяване на справедлива
стойност за пристанищна концесия, на основата най-вече на МСФО 13 Оценяване по
справедлива стойност. За постигането на тази цел са анализирани специализираната
литература, съотносима към проектирането, разработването и прилагането на индекси за
анализ на корпоративни оповестявания, и възможността за обхващане на задължителните
изисквания за оповестяване на справедлива стойност от подобен индекс за концесия.
Индексния подход за анализ на оповестяванията се откроява като предпочитан сред
специалистите, тъй като независимо от подчертано субективният му характер по отношение
на проектирането, метрифицирането и прилагането на критериите, той позволява да се
измерва и оценява съдържателна текстова информация от финансовите отчети.
1. Аспекти на прилагане на справедливата стойност
Необходимостта от изучаване на справедливата стойност като оценъчна концепция се
повишава с приемането на специален счетоводен стандарт. От анализа на възможностите за
нейната употреба в счетоводната практика и разработването на препоръки за прилагането й
[1] до настоящият момент на регулиране и прилагане е изминат дълъг път, както от
счетоводните регулатори, така и от счетоводната професия и потребителите на финансови
отчети. Понастоящем справедливата стойност се явява важен критерии в МСФО, който се
прилага: за първоначално признаване, разпределяне на първоначалната стойност между
съставни части, последваща оценка или определяне на възстановима стойност. Различните
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стандарти, според които се използва, са били разработвани в продължение на дълъг период
от време, в резултат на което са се откроили несъответствия в изискванията за измерване на
справедливата стойност и оповестяване на информация за нея [2]. Стремежът е с прилагане
на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност [3] тези недостатъци да бъдат
елиминирани.
Наред с въвеждането на единна дефиниция за справедливата стойност, в МСФО 13
Оценяване по справедлива стойност е въведена рамка за оценяване на основата на йерархия
на оценките, категоризирани на три равнища, както и изисквания за оповестяване. По
отношение на всяко йерархично равнище на оценки са очертани приложимите оценъчни
методи. Изискванията за оповестяване също са съобразени с така въведените равнища на
оценяване. Систематизирано те могат да бъдат представени по следният начин:

Фигура 1. Подходи за измерване на справедлива стойност по МСФО 13
Оценяване по справедлива стойност1
Справедливата стойност може да бъде [4]:
 котирана цена на активен пазар за идентичен инструмент;
 цена, определена чрез използване на техника за оценяване.
Техниките за оценяване, препоръчани от МСФО 13 се свеждат най-общо до:
 използване на пазарен подход – цени и друга уместна информация, генерирана от
пазарни сделки с идентични или сравними (сходни) активи или пасиви или бизнес, като:
- техники за оценяване с използване на пазарни елементи, извлечени от сравними
сделки;
- матрично ценообразуване (способ, характерен за финансови инструменти);
 използване на разходен подход (т. нар. текуща заместителна стойност) – определя
се сумата, необходима да се придобие заменящ актив със сравнима полезност;
 използване на приходен подход – основава се на текущи пазарни очаквания и
дисконтиране на очаквани бъдещи парични потоци (входящи или изходящи), като:
- метод на свръхпечалбите;
- опционно ценообразуване;
- метод „освобождаване от възнаграждения за права“.
Задължителното категоризиране на оценките спрямо въведената йерархия се
съпътства с изисквания за оповестяване, чийто обем се повишава заедно с повишаване
йерархичното равнище на категоризиране на оценката по справедлива стойност. Това налага
1

Фигурата е разработена на основата на МСФО 13, в чийто официален превод се използва думата „ниво“ за
означаване на йерархичните равнища на справедливите стойности.
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оповестяването на информация да бъде обвързано с постигане на определени цели по
отношение на заинтересованите лица:
 кои са методите за остойностяване и хипотезите, използвани за прилагането им, по
отношение на активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност, представени в отчета за
финансовото състояние на предприятието; и
 какво е въздействието на оценките върху финансовият резултат или друг
всеобхватен доход, в случаите при които са приложени значими ненаблюдаеми хипотези,
категоризирани на равнище 3.
Предприятието следва да обезпечи постигане на поставените цели като прецени
необходимите: степен на детайлизиране на оповестявания; степен на акцентиране върху
отделните изисквания; обобщаване или диференциране; както и предоставяне на
допълнителна информация за оценка на оповестената количествена информация. Това
предопределя значителни свобода на преценките и равнище на субективност от страна на
предприятието за обема и съдържанието на оповестената информация по отношение на
справедливата стойност. Разграничаването на оценките по справедлива стойност на
еднократни и повтарящи се (периодични и непериодични), за финансов или нефинансов
актив или пасив, предполага известна степен на разграничаване на изискванията за
оповестяване, който могат да бъдат сведени най-общо до:
 равнището в йерархията на справедливите стойности, на което съответната оценка е
категоризирана;
 за оценки по справедлива стойност, категоризирани в равнища 2 и 3 от йерархията
на справедливата стойност – описание на оценъчните техники и приложените хипотези
(входящи променливи/данни) за определяне на справедливата стойност;
 за оценки по справедлива стойност, категоризирани на равнище 3 от йерархията на
справедливата стойност – количествена информация за използваните значими
ненаблюдавани хипотези; и
 повествователно описание за чувствителността на оценките по справедлива
стойност към промените в ненаблюдаваните хипотези, ако промяна в стойността на тези
хипотези може да окаже значително влияние върху по-висока или ниска оценка на
справедливата стойност.
Преценката относно влиянието на оценката върху финансовото представяне на
информацията и свързаните оповестявания, дава основание за насочване на вниманието към
качествените характеристики, които следва да я съпътстват. Същите са диференцирани в две
групи – на основни (уместност и достоверност) и повишаващи полезността (сравнимост,
проверимост, своевременност и разбираемост). За уместна се счита информация, която има
потвърждаваща и/или прогностична стойност за целите на вземане на решение, и е
съществена. Достоверно е представяне, което може да се характеризира като пълно,
неутрално и без грешки [5]. В йерархията на оценките по справедлива стойност
достоверността и проверимостта (верифицируемост) се считат за понижаващи се с
повишаване равнището на оценката, което рефлектира в повишаване обема на изискуемите
оповестявания. Според В. Палеа въвеждането в отчетността на справедливата стойност
променя концепциите за дохода (от заработен доход към смесен доход, който включва и
потенциални приходи) и нетния капитал (който приема по-икономическо значение,
доближаващо го в по-голяма степен до пазарната му стойност) [6].
Изследванията в специализираната литература, свързани със справедливата стойност,
варират в широк спектър от насоки. Според някои автори справедливата стойност „изглежда
се превръща в счетоводен модел, насърчаван в рамките на МСФО“ [7]. Аргументи за
подобно схващане могат да бъдат откроени във възможността за оценяване по справедлива
стойност както за целите на първоначално признаване, така и при оценяване след
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първоначално признаване; справедливата стойност е препоръчителна (биологични активи,
инвестиционни имоти, някои финансови инструменти, активи и пасиви по пенсионни
планове) или алтернативна база за оценка (материални и нематериални активи); в други
случаи стои в основата на друга оценка (например нетна реализируема стойност,
възстановима стойност). Сходни аргументи налагат и друго заключение, че „въпросът за
използване на справедливата стойност в отделните стандарти не е уреден по идентичен
начин“[8]. Необходимостта от допълнителни насоки относно начина на прилагане на
справедливата стойност в МСФО също се откроява [9]. Според проф. Р. Каплан в
съвременните научни изследвания справедливите стойности се приемат като дадени, без да
се проучва как в действителност те са оценени, и че счетоводната професия е в опасност от
потенциален аутсорсинг на тази критична оценка и нейното валидиране на други [10]. Този
извод се налага в резултат от съществуващата тенденция на изследване връзката между
цените на акциите на предприятията и оценяването по справедлива стойност.
В обобщение на гореизложеното справедливата стойност може да бъде откроена като
оценъчна концепция, която се отличава със значителна сложност по отношение на
входящите променливи и тяхната оценка, аспектите на прилагането й (видове активи,
пасиви, като първоначална или последваща оценка и т. н.), оценъчните техники,
необходимите оповестявания, които варират в зависимост от равнището в йерархията на
оценките по справедлива стойност. В този смисъл проектирането на индекс, който да
измерва степента на оповестяване на справедливата стойност, следва да се съобрази с всички
съществени особености, които биха повлияли върху прилагането й по отношение на
конкретен вид актив или пасив.
2. Насоки за измерване на оповестяванията
Интересът по темата за оповестяванията в специализираната счетоводна литература се
обосновава с ключовото им значение за разбирането на финансовите отчети на
предприятията. Изследванията, посветени на оповестяванията, ги разграничават в следните
три групи [11]:
 В зависимост от наличието на задължение за оповестяване на определена
информация могат да бъдат разграничени за задължителни и доброволни оповестявания.
Задължителните оповестявания се изискват от нормативни актове или счетоводни стандарти,
докато доброволните представляват оповестена информация, която не е определена като
изискване в нормативни актове или регулации, но която би могла да се счита за уместна за
инвеститорите според вижданията на мениджмънта.
 В зависимост от вида на оповестената информация тя бива разграничена на
финансова информация свързана с финансовите отчети и нефинансова информация, която не
е свързана с финансовите отчети, като например пазарен дял и потребителско поведение. По
отношение на този класификационен критерии би било подходящо да се отбележи, че
източникът на предоставяне на информацията не е от значение, за разлика от вида, в който е
предоставена.
 В зависимост от начина на предоставяне, оповестената информация бива
разграничавана на количествена информация, предоставена на основата на таблици, графики,
числа и т. н. и качествена информация, предоставена на основата на текст, диаграми и т. н.
В допълнение към тези класификационни критерии могат да бъда посочени и
различните възможни канали за оповестяване, а именно: годишни финансови отчети,
междинни отчети, представени анализи, връзки с инвеститорите, пресконференции,
съобщения, уебсайтове и др. [12]. Сред тях като най-предпочитани в качеството им на
основен информационен източник за външни потребители (заинтересовани лица), в това
число изследователи, кредитори и инвеститори, се открояват годишните финансови отчети.
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Измерването на оповестяванията може да се основава на обичайно широко
използваните двоични показатели, в зависимост от това дали дадена информация е налична
(или не) в годишният финансов отчет. По този начин в проучванията се използват
променливи, които характеризират политиките за оповестяване, като се съсредоточават
върху наличието на определено оповестяване. Чрез тези променливи те могат да бъдат
измерени, но улавят предимно количеството, а не толкова качеството на предоставяната
информация [13].
Изключително популярни са индексите на оповестяване. Сред тях се открояват
класацията AMIR (Association for Investment Management and Research), която в резултат от
годишните проучвания на финансови анализатори класира американските компании в
зависимост от техните оповестявания. Тя може да отразява полезността на оповестената
информация за потребители-експерти, като по този начин обхваща и качествените й аспекти.
Обхваща широк спектър от дейности за оповестяване (годишни и междинни отчети,
задължително и доброволно оповестяване и др.), но е налице само за големи американски
компании и за ограничен период от време. Други изследвания използват самостоятелно
проектирани индекси на оповестяване, които се основават на контролен списък с
оповестявания (например [14], [15]). По подобен начин се използват индекса CIFAR
(Canadian Institute for Advanced Research) и S&P Disclosure score, които са изградени на
базата на контролни списъци с годишни отчети и оповестявания. Данните от тях са достъпни
за големи компании от редица държави, и често осреднени на национално равнище [13].
Текстовият анализ или изследването на текста на документи (годишни финансови
отчети, проспекти за публично предлагане на ценни книжа, прессъобщения и др.), често се
използва в изследванията по финанси и счетоводство, и като първа стъпка в подобни
изследвания според някои автори е изборът на речник. Той се свежда до определяне на
категории от думи в зависимост от тяхното значение (положително, отрицателно или друго –
например неопределеност, дискусионност и др.). След като е подреден списъкът от думи, той
се претегля, обикновено спрямо общия брой думи в текста. Документи със сравнително
висока честота на използване на положителни думи, се считат за оптимистични, а тези с
висок процент отрицателни думи се означават като песимистични. В някои случаи разликата
между общият брой положителни и отрицателни думи се използва като обща оценка за тона
на документа [16]. Според Loughran и Mcdonald подобно изследване е анализ на
съдържанието на текста, но по наше мнение макар и да притежава известни достойнства, то
не би следвало да се счита за такова. Подобно становище може да се аргументира с промяна
в смисъла и значението на думите с изваждането им от контекста, независимо от
предварителната категоризация. С цел да отрази тонът на бизнес комуникацията Loughran и
Mcdonald [16] аргументират становището, че софтуерът който ще бъде използван, следва да
бъде специално предназначен за анализ на финансови документи.
В изследване относно възможностите за четливост (сложност при четене) и
информативност за пазара на оповестяванията на компаниите, Loughran и McDonald [18]
съпоставят Fog Index (Fog) и Flesch Reading Ease Score (Flesch) с аналогичен показател,
основаващ се на изискванията за оповестяване във формуляр 10К на Комисията по ценни
книжа (SEC) на САЩ. Fog (индекс на мъгла) се определя като линейна комбинация от
средната дължина на изречението и дела на сложните думи (с две или повече срички) в него,
чието измерване дава равнище на оценката за сложност при четене. Flesch използва същите
два компонента, като вместо двоичната класификация на сложните думи, е включен
определен брой срички. Flesch е противоположен на Fog, като по-високите резултати
показват по-лесна четимост. За двата показателя по-дълга средна дължина на изречението
или по-голям дял многосрични думи са индикатори, че текста е по-труден за четене.
Loughran и McDonald [18] съпоставят резултатите от прилагането на Fog и Flesch с
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разработеният от тях показател, означен като Plain English2, на основата на изисквания за
оповестяване, въведени с формуляр 10К за публичните компании в САЩ. В резултат от
изследването е установено, че докато първите два показателя не отчитат разлика преди и
след въвеждане на конкретни изисквания за оповестяване, то спазването на тези изисквания
и представянето им в унифицирана за външните потребители форма, подобрява
възможностите за четливост и информативност на отчетите и повлиява положително
инвестиционната активност, независимо от наличието на сложни думи.
3. Измерване на оповестяванията относно справедливата стойност на
пристанищна концесия
В съответствие с изискванията на КРМСФО Разяснение 12 Договори за концесии за
услуга [19], в сила от 2008 г., концесия следва да се признава като актив (нематериален или
финансов) и да се прилага справедлива стойност за целите на първоначалното му
признаване. С оглед на характера на възлагащия орган и липсата на активен пазар за подобен
или сходен вид права, може обосновано да се аргументира становището, че определянето на
справедливата стойност би следвало да се основава на приблизителна счетоводна оценка и да
попада в хипотези от II и III равнище. Влизането в сила на МСФО 13 [4] от 2013 г. и
включените в него изисквания за оповестяване, би следвало да доведе до диференциране на
оповестяванията относно справедливата стойност от концесионерите, приложени при
оценяване за целите на първоначално признаване на концесионните права в съответствие с
изискванията на Разяснение 12. Това дава основание в обхвата на изследване да бъдат
включени предприятия, които изготвят и представят своите ГФО на базата на МСФО,
разграничени в следните три групи:
 концесионери на пристанищни концесии до влизане в сила на Разяснение 12;
 концесионери на пристанищни концесии до влизане в сила на МСФО 13, и
 концесионери на пристанищни концесии след влизане в сила на МСФО 13.
За първата група предприятия на оповестяване ще подлежат значимите счетоводни
политики по отношение на концесиите, и в частност прилаганият счетоводен модел при и
след първоначално признаване (ако е избран модел на капитализиране). Към посочените, за
втората група предприятия в хипотезата за капитализиране, следва да бъде допълнен и
подхода на определяне на справедлива стойност и приложените при определянето й
съществени преценки и предположения. Що се отнася до третата група – при наличие на
относим към оценяването по справедлива стойност счетоводен стандарт (МСФО 13), по
отношение на оценката би следвало да се търси съответствие с предписаните от него
минимални изисквания за оповестяване за равнището, на което ще бъде категоризирана
оценката, методите за остойностяване и хипотезите, използвани за изготвяне на тези оценки.
В съответствие с прилаганата счетоводна политика оценката по справедлива стойност може
да бъде еднократна, което предполага допълнително оповестяване на този факт.
На основата на всичко изложено до тук може да бъде предложен показател,
аналогично на разработения от [20], за измерване на изискванията за оповестяване, изчислен
по следната формула (модифицирана за всяка група):
- за концесионерите от първата група:
Fair value DScore
(1)
- за концесионерите от втората група:
Fair Value DScore
(2)
- за концесионерите от третата група:
IFRS 13 DScore
(3)
2

На прост език, ясно, недвусмислено.
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Променливите, включени в индекса и възможните стойности за тяхното измерване,
могат да бъдат обобщени в следната таблица:
Таблица 1. Променливи на Disclosure index „IFRS 13 dimensiont“
Параметър

Счетоводна база

Счетоводна
политика

Политики за
оценяване

Счетоводна база

Счетоводна
политика

Политики за
оценяване

3

Значение
Измерване
А. до влизане в сила на Разяснение 12
0 – предприятието не прилага МСФО;
1 – предприятието прилага МСФО, но поради известни
Свързан е с прилагането
причини не прилага ПКР 293;
на МСФО като база за
2 – предприятието прилага МСФО, включително ПКР 29,
изготвяне и представяне на
но не е оповестило по-ранно прилагане на Разяснение 12;
ГФО на предприятието.
3 - предприятието прилага МСФО, включително ПКР 29 и
е оповестило по-ранно прилагане на Разяснение 12,.
0 – не е оповестена счетоводна политика по отношение на
концесията;
1 – оповестена е счетоводна политика, която не
предполага метод на капитализиране (признаване на
Свързан е с наличието на
актив);
оповестена
счетоводна
2 – оповестената счетоводна политика предполага
политика за първоначално
частично капитализиране на права и други активи по
признаване на концесия.
концесионния договор;
3 – оповестената счетоводна политика предполага пълно
капитализиране на правата и други активи, свързани с
концесията.
0 – не е оповестена политика, относима към оценяването
на концесионните права и/или плащания;
1 – оповестена е политика на оценяване, която е в
Свързан е с наличието на
съответствие с приложения счетоводен модел, различен
оповестени политики за
от капитализиране;
оценяване
при
2 – оповестена е политика за оценяване на актив, която
първоначално признаване
дава пълна или частична оценка;
на концесия.
3 - оповестена е политика за оценяване на актив по
справедлива стойност, която обхваща всички съществени
аспекти на концесията.
Б. до влизане в сила на МСФО 13
Свързан е с наличието на 0 – не е оповестено предприятието да прилага Разяснение
Разяснение 12 и ПКР 29 в 12 и ПКР 29;
състава
на
МСФО, 1 – оповестяване в съответствие с ПКР 29;
третиращи счетоводните 2 – оповестено е прилагане на Разяснение 12 и ПКР 29, но
аспекти на концесиите. са посочени ограничения и изключения;
Оценката се повишава 3 – оповестено е прилагане на Разяснение 12 и ПКР 29, и
заедно
с
повишаване всички изисквания за признаване, оценяване и
степента на съобразяване с представяне в съответствие с тях.
изискванията.
Свързан е с наличието на 0 – не е оповестена;
оповестена
счетоводна 1 – оповестената счетоводна политика не предполага
политика за първоначално метод на капитализиране (признаване на актив);
признаване на концесия. 2 – счетоводната политика изисква пълно или частично
Оценката се повишава капитализиране, но не предполага оценяване по
заедно
с
повишаване справедлива стойност при първоначално признаване;
степента на съобразяване с 3 – счетоводната политика изисква капитализиране и
изискванията
на оценяване по справедлива стойност при първоначално
Разяснение 12.
признаване.
Свързан е с наличието на 0 – не е оповестено;
оповестени политики за 1 – оценяването е в съответствие с приложимият
оценяване
при счетоводен модел, различен от капитализиране;

ПКР 29 Оповестяване – споразумения за концесионна услуга, в сила от 2001 г.
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първоначално признаване
на концесия.

Конкретизиране
на политики за
оценяване

Счетоводна база

Счетоводна
политика

Категоризиране на
оценката

Детайлизиране на
оповестяванията

2 – оценяване на актив, но не по справедлива стойност
при първоначално признаване;
3 – оценяване на актив по справедлива стойност при
първоначално признаване.
0 – не е оповестено оценяване по справедлива стойност;
1 – оповестено е минимално количество информация, в
което не са посочени използваният метод за определяне
на справедливата стойност и основните предположения,
Свързан е със степента на
повлияли върху оценката;
детайлизиране
на
2 – оповестената информация съдържа приложеният
наличните
оповестени
метод за определяне на справедливата стойност, но не и
политики за оценяване при
основните предположения на ръководството;
първоначално признаване
3 – оповестената информация пълно и изчерпателно
на концесия.
отразява както приложеният метод, така и основните
предположения на ръководството по отношение на
определянето на справедливата стойност, изменчивостта в
тях, степента на влияние на външни фактори.
В. след влизане в сила на МСФО 13
Свързан е с наличието на 0 – не е оповестено предприятието да прилага Разяснение
Разяснение 12 и ПКР 29 в 12 и ПКР 29;
състава
на
МСФО, 1 – оповестяване в съответствие с ПКР 29;
третиращи счетоводните 2 – оповестено е прилагане на Разяснение 12 и ПКР 29, но
аспекти на концесиите. са посочени ограничения и изключения;
Оценката се повишава 3 – оповестено е прилагане на Разяснение 12 и ПКР 29, и
заедно
с
повишаване всички изисквания за признаване, оценяване и
степента на съобразяване с представяне в съответствие с тях.
изискванията.
Свързан е с наличието на 0 – не е оповестена;
оповестена
счетоводна 1 – оповестената счетоводна политика не предполага
политика за първоначално метод на капитализиране (признаване на актив);
признаване на концесия. 2 – счетоводната политика изисква капитализиране, но не
Оценката се повишава предполага оценяване по справедлива стойност при
заедно
с
повишаване първоначално признаване;
степента на съобразяване с 3 – счетоводната политика изисква капитализиране и
изискванията
на оценяване по справедлива стойност при първоначално
Разяснение 12.
признаване.
0 – не е оповестено категоризиране на оценката по
справедлива стойност.;
1 – посочена е периодичността на оценката и равнището в
йерархията, на което е категоризирана;
Свързан
е
с
2 – оповестена е периодичността на оценката, равнището
категоризирането
на
в йерархията, на което е категоризирана, описани са
оценката по справедлива
оценъчните техники за определяне на справедливата
стойност
при
стойност;
първоначално признаване.
3 - оповестена е периодичността на оценката, равнището в
йерархията, на което е категоризирана, описани са
оценъчните техники и приложените хипотези за
определяне на справедливата стойност.
0 – не са предвидени допълнителни оповестявания;
1 – оповестена е качествена (повествователна)
Свързан е със степента на информация за приложените оценъчни техники и
детайлизиране
на хипотези за целите на оценяването;
наличните
оповестени 2 – оповестена е количествена информация за използвани
политики за оценяване по значими ненаблюдаеми хипотези при категоризиране на
справедлива стойност при оценките на равнище 3;
първоначално признаване 3 – оповестена количествена информация за използвани
на концесия.
значими ненаблюдаеми хипотези и повествователно
описание за чувствителността на оценките към промените
в ненаблюдаваните хипотези.
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Параметрите „Счетоводна база“ и „Счетоводна политика“ са съотносими към
оценяването, но не зависят пряко от влизането в сила на Разяснение 12 или МСФО 13,
поради което се припокриват. Така предложеният показател може да има стойности за
първата група предприятия в диапазона от 0 до 9 точки (максимум), а за втората и третата
група – от 0 до 12 точки, в зависимост от степента на детайлизиране на оповестяванията.
По данни от Националния концесионен регистър (НКР)[21] в България от 2006 г. до
момента са сключени общо 15 концесионни договора (държавни концесии) с обект терминал
от пристанище за обществен транспорт с национално значение, от които 14 имат за предмет
концесия за услуга. НСС се прилагат като база за изготвяне и представяне на ГФО от 4
предприятия към момента на сключване на концесионен договор, за които посоченият
показател, определен на основата на изискванията на МСФО, не може да бъде приложен.
Други 2 предприятия имат сключени по 2 концесионни договора. Тези обстоятелства
редуцират извадката до общо 9 предприятия, прилагащи МСФО. Списък на тези
предприятия е посочен в следващата таблица:
Таблица 2. Концесионери на пристанища за обществен транспорт с национално
значение, прилагащи МСФО
№в
НКР

Дата на
сключване

381
408
448
515
540

03.02.2006
04.07.2007
08.06.2005
28.05.2008
20.08.2010

Дата на
влизане в
сила
23.02.2006
23.06.2008
30.05.2006
01.08.2009
20.10.2010

663
549
550
655
652
653

07.08.2013
12.05.2011
08.09.2011
08.03.2013
06.03.2013
06.03.2013

06.10.2013
30.07.2011
01.01.2012
03.05.2013
01.05.2013
01.05.2013

Концесионер

Обект на концесия

„Дунавски инд. Парк“ АД
„Слънчев дар“ АД
„Пристанище Леспорт“ АД
„Октопод-С“ ООД

„Фериботен терминал Силистра“
„Пристанищен терминал Оряхово“
„Пристанищен терминал Леспорт“
„Пристанищен терминал Сомовит“
Прист. терминал „Видин-север“ и
„Фериботен комплекс Видин“;
„Пристанищен терминал Никопол“
„Пристанищен терминал Росенец“
„Прист. терминал Бургас – изток 2“;
„Прист. терминал Бургас – запад“
„Пристанищен терминал Видин – юг“
„Прстанищен терминал Лом“

„Параходство Българско речно
плаване“ АД
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
„БМФ Порт Бургас“ ЕАД
„ТЕЦ Свилоза“ АД
„Порт Инвест“ ЕООД

За целите на настоящото изследване на основата на прилагане на индекс за измерване
на оповестяването по справедлива стойност, са анализирани ГФО на посочените в таблица 2
предприятия-концесионери. Приложени са параметрите за трите групи предприятия,
прилагащи МСФО, посочени в таблица 1. Най-общо резултатите за определените стойности
на индекса за оповестяване са представени в таблица:
Таблица 3. Измерване на оповестяванията по отношение оценяването по
справедлива стойност на пристанищна концесия
Концесионер
„Дунавски инд.
парк“ АД

„Слънчев дар“ АД
„Пристанище
Леспорт“ АД
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Оценка
Забележка
А. до влизане в сила на Разяснение 12 (максимум 9 точки)
Права за ползване на активи по концесионен договор се капитализират и
6
първоначално се признават по себестойност (цена на придобиване), равна по
размер на договорените инвестиции.
Оповестена е политика за представяне на концесията, която да осигурява
съпоставимост между постъпленията от експлоатацията на концесията и
6
извършените плащания по нея. Предвижда се частично капитализиране на
суми, за които има достатъчна сигурност по отношение на оценката, като
постигането на определени показатели не се счита за такова.
Капитализирано е еднократното концесионно възнаграждение, заплатено при
6
сключване на договора. Капитализират се и активи, придобити в съответствие
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„Октопод-С“ ООД

„Параходство
Българско речно
плаване“ АД

„Лукойл
Нефтохим
Бургас“ АД

„БМФ Порт
Бургас“ ЕАД

„БМФ Порт
Бургас“ ЕАД
„Параходство
Българско речно
плаване“ АД

„ТЕЦ Свилоза“
АД

„Порт Инвест“
ЕООД

с изпълнението на инвестиционната програма по договора за концесия, но
справедлива стойност не се прилага.
Б. до влизане в сила на МСФО 13 (максимум 12 точки)
Капитализиране (като дълготраен нематериален актив) на еднократното
концесионно плащане при сключване на договора. Налично е оповестяване за
5
договора. Концесионните възнаграждения се признават като текущ разход за
външна услуга.
Класифицират се следните нематериални активи:
Права върху индустриална собственост – еднократно концесионно
възнаграждение по договора;
Разходи по наети активи – подобренията върху обекта на концесия;
5
Други нематериални активи – план за развитие, геоложки проучвания
и др.
Оповестява се сключеният договор като поети ангажименти по договори, а
концесионните плащания се признават като текущ разход за външна услуга.
Всички получени по концесионния договор активи се предвижда да бъдат
отчитани като активи по оперативен лизинг. Активите, изградени при
5
изпълнение на инвестиционната програма, които ще бъдат използвани за
осъществяване на услугите, предмет на договора за концесия, ще бъдат
отчитани като активи на финансов лизинг.
Оповестената преценка на ръководството е, че договорът за концесия не
попада в обхвата на Разяснение 12. Това становище е аргументирано с
оценката на наличието и степента на контрол върху цената на предоставяните
3
услуги. Преценката е, че договорът попада в обхвата на МСС 17 Лизинг и
следва да се класифицира като оперативен лизинг. Оповестяват се поети
ангажименти по сключени концесионни договори.
В. след влизане в сила на МСФО 13 (максимум 12 точки)
Няма промяна в счетоводната политика на дружеството, в съответствие с
2
повишаване на възможностите за оценяване по справедлива стойност, в
резултат от въвеждането на МСФО 13.
Няма промяна в счетоводната политика на дружеството, в съответствие с
3
повишаване на възможностите за оценяване по справедлива стойност, в
резултат от въвеждането на МСФО 13.
Капитализирана е като дълготраен материален актив стойността на
подобрения и ремонти, свързана със сключения концесионен договор. Като
нетекущи търговски вземания е представено еднократното концесионно
3
плащане при сключване на договора. Представени са предоставени и
получени аванси, представляващи бартерна услуга за правото на ползване на
активи, съгласно инвестиционната програма по изпълнение на договора за
концесия.
Класифицират се следните нематериални активи:
Права върху индустриална собственост – еднократно концесионно
възнаграждение по договора;
Разходи по наети активи – подобренията върху обекта на концесия.
3
Оповестени са ангажименти за придобиване и изграждане на активи в
съответствие с инвестиционната програма по договорът за концесия.
Оповестява се сключеният договор като поети ангажименти по договори, а
концесионните плащания се признават като текущ разход за външна услуга.

Всички концесионери оповестяват поддържаните от тях банкови гаранции в
съответствие с изискванията на договора за концесия, ангажиментите си и степента на
изпълнение на инвестиционната програма към договора. Оповестяват се заплатените
концесионни възнаграждения, еднократни плащания при сключване на договора (най-често
капитализирани), реализираните приходи от предоставените с обекта на концесията услуги.
В отговор на въвеждането на Разяснение 12, съдържащо насоки за капитализиране на
концесионните права (от 2008), по-късно и на МСФО 13 (от 2013), имащ за цел да
подпомогне и унифицира оценяването по справедлива стойност, не се откроява тенденция
към повишаване на нейното прилагане. Този извод се налага като обобщение от
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представените точкови оценки на индекса за измерване на оценяването по справедлива
стойност, предложен в настоящото изследване. Извеждането на показателя се основава на
повишаване на неговата стойност в резултат от повишаване обема на изискванията за
оценяване по справедлива стойност. В резултат от този подход за остойностяване на
критериите за оценка, оценените стойности на показателя се понижават при повишаване на
изискванията за оценяване по справедлива стойност. Най-високи са оценките за първата
група предприятия, при най-ниска максимално допустима стойност на показателя. Найниски са оценките на последната група концесионери, при които максималната стойност е
по-висока, спрямо първата група в резултат от въвеждането на МСФО 13.
Заключение
Извеждането и прилагането на индекс за измерване на оценяването по справедлива
стойност на пристанищни концесии, представено в настоящото изследване, се основава в
значителна степен на достиженията на специализираната литература по отношение
разработване и информативност на подобен вид показатели. Като основни ограничения в
изследването могат да бъдат откроени липсата на аналогични изследвания, с които да бъдат
съпоставени получените резултати, както и присъщото равнище на субективност по
отношение на предложеният индекс за измерване на оповестяванията. Тази субективност,
макар да е присъща на индексите за оповестяване, може да повлияе в следните аспекти:
 подбор на параметрите, изграждащи структурата на показателя;
 прецизиране на измерването (в случая е приложена рангова скала за оценка);
 прилагане на променливите и присъждане на оценки в съответствие с вече
зададените критерии.
В резултат от изследването, стойностите на индекса за оповестяване на справедливата
стойност при пристанищните концесии се понижават, заедно с повишаване на критериите за
оценяване. Преобладаващо високи спрямо останалите, са оценките за първата група
предприятия, при най-ниска максимално допустима стойност на индекса за оповестяване,
чийто отчети са изготвени и представени преди въвеждането на Разяснение 12 и МСФО 13.
А като сравнително най-ниски се открояват оценките в последната група концесионери, при
които максималната стойност е по-висока, спрямо първата група. Тази тенденция може да
бъде асоциирана с присъщата за българските предприятия резервираност по отношение на
прилагането на справедливата стойност за широк кръг от активи, и консервативност при
признаването на активи, за които не може да бъде определена достатъчно надеждна оценка.
Тези хипотези би било подходящо да бъдат допълнително проучени в бъдещи изследвания
относно отчетните мотиви на ръководството на предприятията-концесионери.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

120

Използвана литература
D. Cairns, ‘The Use of Fair Value in IFRS’, Account. Eur., vol. 3, no. 1, pp. 5–22, 2006.
D. Busso, ‘Does IFRS 13 Improve the Disclosure of the Fair Value Measurement?’, J. Bus.
Rev., vol. 3, no. 4, pp. 1–8, 2014.
IASB, ‘IFRS 13 - Fair Value Measurement’, 2011. [Online]. Available: www.ifrs.org/issuedstandards/list-of-standards/ifrs-13-fair-value-measurement/. [Accessed: 29-Sep-2017].
IASB, ‘IFRS 13 - Fair Value Measurement’, 2011. .
IASB, ‘Концепутална рамка за финансово отчитане’, 2010.
V. Palea, ‘Fair value accounting and its usefulness to financial statement users’, J. Financ.
Report. Account., vol. 12, no. 2, pp. 102–116, 2014.
T. Ifice, a L. E. Universit, A. I. Cuza, and D. I. N. Ia, ‘Dynamics of the Fair Value in
Accounting’, ANALELE ŞTIIN IFICE ALE Univ. II „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
Număr Spec. Ştiin e Econ. 2010, vol. XIV, pp. 69–81, 2010.
Н. Костова, Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие.

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 2/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"

[9]

[10]
[11]

[12]
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]

[21]

Варна: Наука и икономика, 2013.
W. Hongni, ‘Research on Accounting Measure based on Fair Value’, in International
Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2015), 2015, no. Icsste,
pp. 307–310.
R. S. Kaplan, ‘Accounting scholarship that advances professional knowledge and practice’,
Account. Rev., vol. 86, no. 2, pp. 367–383, 2011.
A. Devalle, F. Rizzato, and D. Busso, ‘Disclosure indexes and compliance with mandatory
disclosure-The case of intangible assets in the Italian market’, Adv. Account., vol. 35, pp. 8–
25, 2016.
O. Hassan and C. Marston, ‘Disclosure Measurement in the Empirical Accounting Literature
- A Review Article’, Econ. Financ. Work. Pap. Ser., no. 10–18, p. 59, 2010.
C. Leuz and P. Wysocki, ‘The Economics of Disclosure and Financial Reporting Regulation:
Evidence and Suggestions for Future Research’, p. 131, 2015.
L. Hail and P. Wysocki, ‘Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of
IFRS by the United States : An Analysis of Economic and Policy Factors * The Wharton
School , University of Pennsylvania Christian Leuz Abstract Drawing on the academic
literature in accounting ’, 2009.
C. a Botosan, ‘Summary Disclosure Level and the Cost of Equity Capital’, Account. Rev.,
vol. 72, no. 3, pp. 323–349, 1997.
T. Loughran and B. Mcdonald, ‘The Use of Word Lists in Textual Analysis’, pp. 1–11, 2015.
T. Loughran and B. McDonald, ‘Measuring Readability in Financial Disclosures’, J.
Finance, vol. 69, no. 4, pp. 1643–1671, 2014.
T. Loughran and B. McDonald, ‘Measuring Readability in Financial Disclosures’, J.
Finance, vol. 69, no. 4, pp. 1643–1671, 2014.
IASB, ‘IFRIC 12— Service Concession Arrangements’, 2006. [Online]. Available:
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-interpretations/ifric-12-service-concessionarrangements/. [Accessed: 16-Oct-2017].
A. Giornetti, Ifric 12 service concession arrangements and market disclosure quality:
Investigation amongst European listed companies in the more extensive scenario of
accounting standartization. Milano: FrancoAngeli, 2014.
НКР,
‘Национален
Концесионен
Регистър’.
[Online].
Available:
http://www.nkr.government.bg/app. [Accessed: 17-Oct-2017].
За контакти
aс. Галина Събчева
Икономически университет - Варна
sabcheva.galina@ue-varna.bg

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2/2017

121

"ECONOMIC SCIENCES" SERIES
Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на
дейността на аутсорсингови производства
Стоянка Петкова – Георгиева
Reasons Analysis for Increasing of Outsourcing
Manufactures Activity Effectiveness
Stoyanka Petkova – Georgieva
Abstract
Theoretically, every item of service which is currently purchased from an outside supplier is a candidate for
internal provision and vice versa. In reality the problem is not quite as extensive as this, since there will always be
many resources which it would just not be in the manufactures’ interest to provide them. Similarly, there will always be
many resources which it would not be in manufactures’ interest to purchase. By making an item or providing a service
for their own selves the manufactures reduce their dependence on other companies and are able to determine their own
quality levels and also they preserve their trade secrets. Conversely, to purchase rather than to provide may enable the
option to obtain the resources more quickly, and to obtain the benefits of a continual development programme which
otherwise could not sustain. Additionally, purchase instead of self-production may reduce costs such as those
associated with storage, handling, paperwork, etc. as well as releasing the manufactures’ facilities for jobs on which
they might be more suitably and profitably employed.
Keywords: increasing of activity effectiveness, outsourcing manufactures, decision “make or buy”, purchase
instead of self-production.

Въведение
В съвременния динамично променящ се свят в условия на пазарен механизъм,
компаниите се стремят към коопериране и интеграция с цел създаване на високоефективни и
конкурентоспособни бизнес организации. Сливането им в големи консорциуми се постига
или чрез купуване на сродни компании, или чрез увеличаване на обема и капацитета на
производствените мощности и съответно на обема произведена остойностена продукция.
Когато се налага да се оптимизира процеса на оползотворяване на ресурсите, ръководителите
на големи компании се сблъскват с дилема, а именно – трябва да преценят дали да
произвеждат или да закупуват ресурсите си.
Решението за прилагане на аутсорсингово производство винаги е свързано с
определен риск. Същевременно, стремежът към получаване на бърз икономически ефект под
формата на съкращаване на разходите и издръжката на собствени ДМА, предизвиква и доста
въпроси около целесъобразността на предприетия риск. Независимо от това, използването на
аутсорсингови призводства в нашето съвремие е обективна реалност и този процес трябва
добре да бъде анализиран и проследен. Динамичните предизвикателства на външната среда
за дадено аутсорсингово производство в много ситуации може да бъде стратегически важно
за оцеляването на дадена бизнес организация.
За да се стигне до правилно решение за преминаване към аутсорсингово
производство, е необходимо преди всичко да бъдат отчетени най-съществените фактори,
които биха повлияли върху прогресивното развитие на съответното предприятие, като не се
забравя да бъдат отчетени и негативните фактори и процеси. Едва след задълбочен анализ на
положителните и негативни влияния, може да се вземе окончателно решение.
1. Систематизиране на факторите, влияещи върху ефективността на дейността
на аутсорсингови производства.
Според редица научни източници, могат да се систематизират и анализират група от
фактори, които подпомагат вземането на решение дали да се произвежда само със собствени
ресурси или да се закупуват такива. Те могат да бъдат групирани в три основни раздела, а
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именно – вътрешни, външни и социалнo-морални фактори.[2, 8]
След проведени сериозни проучвания на практически казуси, към групата на
вътрешните фактори могат да се причислят следните:[2, 11]
- Политическата конюнктура на съответната държава. Правителството може да
наложи изискване към предприятията част от продукцията да се реализира на вътрешния
пазар или да използват вътрешни за страната и собствени ресурси, въпреки че е възможно за
самите предприятия това да не е изгодно;
- Да се оползотворяват напълно производствените мощности и да се обезпечава
непрекъсната заетост на човешките ресурси;
- Обемът на продукцията – остойностен и натурален, да се обвърже максимално с
търсенето на пазара за да се осигури пълна реализация;
- Да не се позволява презапасяване със суровини. Това е загуба за предприятието.
Логистиката по снабдяването със суровини да е адекватна на обема произведена продукция,
който да е съобразен с потребностите на пазара;
- Съвременната стандартизация в отговор на все по-високите изисквания за качество,
предполага предприятията да разполагат с голям финансов и висококвалифициран човешки
ресурс, което понякога е непосилено за тях;
- Търсене и внедряване на нови усъвършенствани технологии;
- Опазване на търговската тайна за нововъведенията и технологичните процеси;
- Търсене на възможности за снижаване на разходите.
Към групата на външните фактори могат да се включат следните:[1, 2, 3]
- Какво е влиянието на динамично развиващата се конкуренция;
- Винаги да се прави подбор от няколко контрагенти за доставка на суровини, за да се
намали до минимум зависимостта на компаниите от състоянието и „претенциите” на само
един доставчик;
- Спазване на световните стандарти и изисквания за намаляване на екологичните щети
и опазване на околната среда.
Специфичното при социално-моралните фактори е това, че реализираната печалба
не е водещ китерий при прилагането им. Към тази група могат да се причислят следните:[1,
5]
- Производството да бъде пренасочено към изработване на конкретни видове изделия
с цел подпомагане разрешаването на проблема със заетостта в съответния регион на
страната. Това е особено важно за райони с висока безработица;
- Вземане на решение от страна на ръководството на бизнес организацията за
преработване на вторични продукти и влагане на допълнителни инвестиции с цел
удовлетворяване изискванията за опазване на околната среда, независимо от факта, че няма
печалба.
- Авторитетът на всяка бизнес организация се увеличава с разрастването на бизнеса.
Мащабността на една компания винаги е повод за гордост от страна не само на
ръководството, но и на ангажирания човешки ресурс.
2. Анализ на причините, които подпомагат вземането на решение да се премине
към аутсорсингови производства.
През последните години често се среща обединяване на мението на икономистите, че
на аутсорсинговите производства не може да се гледа само като на модерна тенденция в
практиката на бизнеса, като на временна мярка за финансово оздравяване на компанията или
като на средство за привличане на клиенти. Напротив, много специалисти отбелязват, че
успешното използването на аутсорсингови производства не е в резултат само на прилагане
на ефективен финансов мениджмънт на компанията. Затова е необходимо, посредством
изследване на практически казуси, да се анализират и обобщят кои са най-честите причини за
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ориентиране на дадена бизнес организация към аутсорсингово производство:[4, 7, 10]
- Да бъдат оптимизирани по-ефективно основните видове дейности;
- Необходимост от допълнителен административен или технически опит за
производство на определени изделия или услуги;
- Да се минимизират разходите;
- Да бъде повишено качеството на обслужване;
- Да се поддържа дългосрочно технологичната и икономическа жизнеспособност на
спомагателни дейности;
- Доставчиците, притежаващи отлична репутация и предлагащи детайли с търговса
марка, настояват потребителя да предпочете тях. Това прави крайният им продукт попривлекателен за потребителя. Някои компании понякога се обръщат към клиента да дадат
своите изисквания за точния достовчик на определени детайли, които не се произвеждат от
тях, но са необходими за крайния продукт;
- Свъръхпроизводството може да принуди компанията да отиде на пазара и даже да се
конкурира със своите бивши доставчици. Това може да се отрази на отношенията с другите
доставчици или клиенти;
- Когато трудно се отменя прието решение - едновренното съблюдаване на вътрешни
правила и процедури от страна на ръководството, подпомага запазване на съществуващото
положение, а не води към гъвкавост, в отговор на динамично променящатата се пазарна
конюнктура;
- Обикновено процесът на придобиване изисква малки режийни разходи;
- Много често трудно се определят в дългосрочен план разходите, свързани с решение
за аутсорсингово производство. Обаче, тогава, когато логистиката на снабдяването е ясна и
работи добре, не е трудно да се направят разчети за разходите, за да се оправдае
първоначално взетото решение за аутсорсингово производство и неговата бъдеща
реализация;
- Когато е налице изключителна гъвкавост в избора на възможните източници и
изделия-заместители.
- Длъжна е дадената компания да се определи дали желаят да се отделят от другите. В
света на съвременната конкуренция наблюдаваната тенденция през последните 10-години е
на преосмисляне на решенията за това дали да произвеждат или да закупуват ресурсите си.
Като се имат предвид значителните възможности на пазара, много бизнес организации бяха
подтикнати да се ориентират към закупуване на ресурси, т.е. към търсене на външен
източник за снабдяване;
- От съществено значение е наличието на квалифицирани специалисти по логистика
на снабдяването.
При вземане на крайно решение дали да се премине към аутсорсингово производство
или не, е необходимо бизнес организацията приоритетно да вземе под внимание успешните
фактори, които вече са постигнати от конкурентите (вече преминали към такъв вариант на
ресурсно обезпечаване) и съответно да прецени какви са стимулите при използване на
аутсорсингово производство или при евентуален отказ от него. Важна роля в случая играе
мнението на висшия мениджмънт на компанията. Решението за използването на външни
ресурси винаги е свързано с определен риск, а вероятността за получаване на бъдещ
положителен финансов ефект под формата на минимизиране на режийни разходи по
поддръжката и обслужването на собствените ресурси, предизвиква немалко съмнения.
Обективно изискване на външната среда днес е използването на аутсорсингови производсва
и в много случаи се налага с цел оцеляване на бизнес организацията.
Основните причини, принуждаващи компаниите да вземат решение за използване на
аутсорсинг са когато има разминаване в качеството на собствите продукти и услуги с
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изискванията на външния пазар; когато липсва професионализъм, опит и
висококвалифицирани специалисти; когато е наложително да се намали състава на
дружеството; когато се налага използване на свръхнови технологии; когато се налага
пренасочване на ресурсите към основните видове дейности на организацията и др.
Може да се обобщи, че същността на аутсорсинга е постигане на разделение на труда
и бизнес-интеграция на ново качествено ниво. Подобно разделение на труда за дадена
компания е с цел използването на висококвалифицирани специалисти и специализирани
организации за изпълнение на отделни функции. Резултатът от аутсорсинга – повишаване
качеството на крайния продукти и услуги, което всъщност е и целта на компаниите в условия
на диференцирано търсене. Някои от компаниите, преминали в аутсорсинг са с положителни
резултати, но има и такива, които са отчели отрицателни резултати, най-вече когато главната
целт е снижаване на разходите, свързани със собствените ресурси. На неуспех са обречени
аутсорсинговите проекти, чийто стремеж е свързан с разширяване на областите на
приложение на аутсорсинга за различните по съдържание видове дейности.[1, 6]
3. Анализ на рисковете, които съпровождат вземането на решение да се премине
към аутсорсингови производства.
Причините, определящи рисковете и възпрепятстващи процеса аутсорсинг са
субективни и обективни. Вземането на решение да се премине към аутсорсингово
производство предполага преструктуриране на мисленето на висшия управленски състав на
компанията и наличие на стратегии, насочени към създаване на ефективни структури.
Инертността в мисленето на ръководния фактор обуславя субективните причини, особено,
когато това е свързано със защита на лични интереси или не са “любители” на промените.[9]
Към обективните причини може да се причислят: информацията не е достоверна за
доставчиците на аутсорсинг услуги; налагането на социалните и политически решения;
липса на икономическа обосновка; липса на стратегически план за взаимоотношенията със
субектите на пазара;
Изгражданито на цялостна представа за съвременния мениджмънт се постига със
задълбочено вникване в същността на процесите на аутсорцинга – постигане на
икономическата и технологична ефективност. Мениджмънта в съвремието трябва да се
съобразява с жестоките условия на конкуренцията и да оцелее на пазара. Управлението на
компаниите трябва да запази вече заетите позиции на пазара и в същото време да прояви
изключителна гъвкавост и адаптивност при разработването на нови продукти.
Отделните компании в аутсортсинга могат да запазят определена степен на свобода в
избора на път за развитие и обезпечаване на стабилно функциониране,като използване на
съвременни технологии и ноу-хау, без да е необходимо да влага собствени средства при
тяхното разработване и усвояване, прилагане на напреднали методи за управление,
използване на висококвалифицирани специалисти в отделните области, съкращение на
спомагателните активи и всички разходи по поддръжката им, гъвкавост и мобилност в
управлението на активите, повишаване на показателите, свързани с деловата активност и
финансите, съкращаване на собствен персонал, в това число и управленски, значителна
мобилност в избора на кадрова политика, раширяване на спектъра на услугите, предоставяни
на контрагента, съвременно обезпечаване с необходимата маркетингова и технологична
информация, вземане на решения, свързани с опазване на околната среда, достъпност до
суровини, електроенергия, разходи за квалифицирана работната сила и др., влагане на
средства в развитието на ефективните направления в дейността, намаляване на риска и
разпределение на отговорностите при внедряване на новите проекти и др.
На фиг.1 са отразени по-специфичните причини, които редица компании посочват
като приоритетни, за да вземат решение за въвеждане на IT-аутсорсинг.[9]
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Привличане на специалисти с опит и знания

4

Осъществяване на проекта в кратки срокове
3,5

Съкращаване сроковетена проекта
Освобождаванена вътрешни ресурси за
други цели
Недостатъченсобствен ресурс

3

2,5

Повишаване на качествотона реализация на
проекта
Бързовнедряване на нови IT

2
Използване на съвр. технол. средства за
поддържане на проекта
Иконом.Ефект

1,5

Контрол на бюджета
1

Рискове
Причини за възбуждане на аутсорсинг

Фигура 1. Причини за преминаване в IT – аутсорсинг
Според официалния сайт на Иститута за аутсорсинг в САЩ, предимствата на
аутсорсинга са:[6, 10]
- съкращение и контрол на издръжката на производството;
- фокусиране на компанията върху печелившата продукция;
- достъп до най-добрите световни производствени технологии;
- освобождаване на вътрешни ресурси за други цели;
- не е необходимо собствената структура да закупува и поддържа оборудване, знания и
технологии, необходими за аутсорсинг производство;
- използване на предимствата при модернизацията и привличане на специалисти;
- освобождаване на основните фондове;
- разпределение на риска;
- допълнителен достъп до финансовите пазари и др.
Произходът на всички тези предимства е от самата идея за отделни функции и цели
производства, изнесени извън компанията. Проблемът за ефективното управление на такава
компания остава, тъй като освобождаването ѝ от отделни функции не води до повишаване на
отговорността пред потребителя, свързано с качеството на доставяните продукти и услуги.
Целта на аутсорсинг проекта е да се създаде високо ефективна конкурентна организация,
която да е готова да реагира адекватно на промените, настъпващи на пазара като
предимствата на аутсорсинга не могат да бъдат в същото време и целите на аутсорсинг
проекта. Положителен ефект от аутсорсингово производство може да бъде или да не бъде
постигнат по време на реализацията на аутсорцинговото производство. Това зависи от
готовността на ръководството на компанията да промени своето бъдеще в краткосрочен
план. Успешно реализираното аутсорсингово производство може да донесе на компанията
много преимущества в жестоката конкурентна борба. Очевидно е, че във всяка отделна
ситуация, аутсорсингът изисква премерен риск, придружен с анализ на потенциалните
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възможности и рискове (Фиг. 2 и 3).
Управлението на проектите с недостатъчна компетентност води до възникване на нови
проблеми, сред които могат да бъдат следните:
- компанията губи много предимства пред конкурентите в следствие на реализирането на
аутсорсингово производство;
- фиксираните разходи не намаляват за дълъг период от време;
- мотивацията на собствения персонал не е на ниво;
- когато фактическите загуби на аутсорсинга са по-високи от загубите при производство
със собствени сили;
- когато се намалява качеството на продукцията и услугите, доставени на крайния
потребител;
- репутацията на компанията е спаднала.
Възможно е да възникнат проблеми, непосредствено свързани с дейностите на
евентуален доставчик на аутсорсинг услуги, които биха увеличили рисковете:
- когато доставчикът на аутсорсинг-услуги може да стане финансово нестабилен или е
пред фалит;
- когато друга компания може да придобие фирмата - доставчик на услугата;
- когато условията на споразумението не са удовлетворени от страна на доставчика на
аутсортсинг-услуги;
- когато качеството на услугите може да бъде намалени до недопустимо ниво,
вследствие вътрешни проблеми в бизнес организацията.

Фигура 2. Потенциални възможности за утвърждавне на решението за
преминаване към аутсорсингово производство. [3, 7]
Въвеждането на аутсортсингово производство е в пряка зависимост от модела, който
следва компанията за управляване на проектите. Изменението на конфигурацията на бизнессистемите изисква детайлна подготовка на решенията по време на реализацията, а това крие
определени рискове. Невъзможно е да не се обръща внимание на риска, свързан с изтичането
на търговска или дори поверителна информация. Това е от голямо значение при извършване
на финансови операции извън бизнес организацията, обработване на данни за клиентите на
организацията и информация за персонала. Изтичането на стратегически важна информация
може да нанесе значителна вреда на бизнеса, дори когато по съдебен път е постигнато
съгласие за компенсиране на материалните щети.[5, 8]
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2,5

Зависимост
Слабо влияние в/у
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2
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проблеми

1,5

Излишни разходи
1
Загуби от липса на
компетентност

0,5

Проблеми с
квалификацията

0

Уронване на имиджа
Рискове

Фигура 3. Потенциални рискове за утвърждавне на решението за преминаване
към аутсорсингово производство. [3, 7]
За да се прецени кога разходите, свързани с постигане на успешен аутсортсинг проект,
ще бъдат най-малки, а дългосрочният ефект от тях ще бъде най-голям, трябва ръководството
на организацията да е в състояние да взема точните и смели решиния и да не забравя фактора
време. Времето, необходимо за успех след въведен модел на аутсорсингово производство,
играе изключително важна роля в конкурентна среда. С други думи, управляващите бизнес
организацията рискуват да не постигнат резултата, който ще им осигури реални конкурентни
предимства, ако не включат и фактора „време” при съпоставката и анализа на разработването
на собствени ресурси и постигането на успех в онези области на дейността си, за които вече
са направени предложения, че е вероятно да бъдат реализирани положителни резултати след
въвеждането на потенциален модел за аутсорсингово призводство.
Във времето
постоянните разходи
не намаляват
Недооценени
загуби от
аутсорсинга

Проблеми с
качеството

Аутсорсинг

Преоценка на производствените разходи от
собствените сили.

Загуба на
компетентност в
основната дейност

Фигура 4. Потенциални фактори, възпрепятстващи успеха на решението за
преминаване към аутсорсингово производство.
На фиг.4 нагледно са представени основните фактори, възпрепятстващи успеха на
даден проект за преминаване към аутсортсингово производство. На тях трябва да се обръща
също изключително внимание и не бива да се омаловажават, за да се избегнат фатални
грешки от страна на управлението на проекта при реализацията му. Преди да се вземе
решение за аутсорсинг, е необходимо да се проанализира дали загубите от
трансформирането на бизнес процеси няма да доведе до намаляване на устойчивостта на
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бизнес организацията на пазара (Фигура 4). [9, 10, 11]
Заключение
Всяка бизнес организация се стреми да минимизира разходите си, свързани с
въвличането в цялостната дейност само на собствени сили, на отделни функции или бизнеспроцеси. Това се явява основния стимулиращ мотив за прилагането на проект за
аутсорсингово производство. Необходимо е бизнес организацията да е максимално убедена,
че е изчерпала всички похвати и възможности, за да оползотвори максимално ефективно
вътрешните си резерви за снижаване на постоянната издръжка. Освен това, по време на
споразумението за аутсорсинг (например, сключено за 5 години, което е обикновена
практика), е възможно не само да остарее технологичната база, но и да настъпят политически
или законодателни промени. Невъзможно е тези изменения да се предвидят в процеса на
анализ на фактическото състояние на бизнес организацията и на пазарните условия на етап
разработване на проект за аутсорсингово производство. Ето защо, в процеса на изпълнение
на споразумението за преминаване към аутсорсингово производство, може да възникнат
допълнителни разходи.
Оценяването на съответните разходи задължително трябва да бъде анализирано
подробно при вземането на решение за преминаване към аутсорсингово производство. Част
от проблемите, например тези, свързани с качеството могат да бъдат решени чрез успешното
прилагане на международни стандарти, но друга част – трудно биха могли да бъдат
прогнозирани и обхванати в предварителните анализи „за и против” преминаването към
такъв тип производство. Затова особено внимание трябва да се обърне на факторите, които
могат да намалят ефективността на дейността и да доведат до влошаване на конкурентната
позиция на бизнес организацията, в резултат на погрешно взето решение за преминаване към
аутсорсингово производство.
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Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита
интересите на потребителите
Теменуга Стойкова
Role of Standardization for the Development of the Economy and
Protection of the Interests of Consumers
Temenuga Stoykova
Abstract
Examined is the role of the standardization for the development of the economy and protect the interests of
consumers. Established are the tasks and directions in which standardization contributes to economic development –
provision of an advanced information, save resources, improve and management the quality, safety and the
environment, the development of specialization, cooperation and international trade. Standardization activities are laid
down to protect consumers ' interests. Listed are the problems that lie ahead to solve in order to strengthen the role of
consumers and reflect their interests in the standards.
Keywords: Role of standardization; economic development; standards; consumer protection.

Въведение
В съвременните условия на глобална конкуренция, формиране на единен пазар и
повишаващи се изисквания на потребителите, производството и реализацията на продуктите
изисква гъвкав подход в иновационната политика на фирмите, възможност за правна защита,
лоялност между бизнес партньорите. Постигането на конкурентно качество и завоюването на
международни пазари налага използване на предимствата и възможностите на
стандартизацията. Развитието на икономиката е свързано с усъвършенстване на
обществените отношения, с търсене на стабилност на икономическите показатели, с
необходимост от внедряване на прогресивни изисквания към всички фактори, гарантиращи
икономически просперитет.
1. Същност, принципи и задачи на стандартизацията
Счита се, че стандартизацията е научно-техническо и социално понятие, изразяващо
сложна система за създаване и публикуване на правила, изисквания, показатели, единици за
измерване и други характеристики, понятия и термини за всички продукти, процеси и
услуги, върху които се основават икономиката и обществения живот в нашата съвременност.
Съгласно определение, посочено в стандарт на европейската организация по
стандартизация CEN [2], стандартизацията е дейност по определяне на предписания за общо
и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, насочена
към постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.
Дейността по стандартизация е насочена към разработване, публикуване и прилагане
на правила под формата на стандарти, чрез които се въвежда ред на дейността в дадена
област. Тези правила трябва да водят до всеобща оптимална икономия в стопанската
дейност, да се разработват с участието на всички заинтересовани страни, като се спазват
изискванията за функционалност, безопасност и опазване на околната среда.
Стандартизацията на съвременния етап се разглежда като един от основните лостове
за системно подобряване качеството на труда и неговите резултати. Тя характеризира
процеса на вземане на решения на повтарящи се проблемни ситуации, насочени към
намирането на оптимална систематизация. Стандартизацията е доброволна дейност,
ориентирана на основата на консенсус, основаваща се на откритост и прозрачност в рамките
на признати организации по стандартизация1. Осъществява се на основата не само на
1

Резолюция на Съвета от 28.10.1999 г.p.OJ C 141, 19.5.2000г.
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настоящето развитие и достижения на науката и практиката, но и на бъдещото им развитие, в
неразделна връзка с прогреса [4].
Основните принципи, които се спазват при осъществяване на стандартизационната
дейност са следните: целесъобразност и ефективност; системност и комплексност;
прозрачност; перспективност; научност; оптималност; точност и краткост; общо съгласие
(консенсус); равнопоставеност; доброволност; публичност.
Разработването на стандартите се определя чрез задълбочен анализ на обективните
закономерности, обществените интереси и необходимостта от тях в икономически,
технически и социален аспект. Ефективността на стандартизацията се постига за сметка на
икономическия и социален ефект.
Стандартизацията се осъществява чрез използване на системния подход като се
изхожда от създаване на взаимна обвързаност на елементите, функционирането на които
води до изпълнение на поставените цели с най-малко разходи и постигане на максимална
ефективност. Принципът на комплексност се прилага в зависимост от сложността на
системата и необходимостта от комплексна стандартизация в различните области – от
суровините и материалите до готовата продукция, нейната логистика, съхранение,
утилизация. Спазването на принципа на безпротиворечивост изисква разработване на
взаимно обвързани и непротиворечиви документи за различните нива и обекти на
стандартизация. Всички категории стандартизационни документи трябва да съдържат
единна, точна и недвусмислена терминология, да не си противоречат както помежду си, така
и на международните и регионални стандарти.
Стандартизационната дейност трябва да осигурява прилагането на прогресивните
достижения на науката и техниката към обектите на стандартизация, такива които се основат
на научните прогнози и ще бъдат оптимални за следващ период от време. Перспективните
стандарти способстват за разработване на нови изделия, които най-пълно отчитат научните и
икономически изисквания на доставчиците, фундаменталните и приложни научноизследователски достижения, открития и изобретения, гарантират качество и
конкурентоспособност на обектите на стандартизацията. При определяне обектите на
стандартизацията се прилага принципа на оптималност, който гарантира най-пълно
разкриване качеството на стандартизираните обекти при оптимална ефективност на
разходите.
Дейността по стандартизация е динамична, тя трябва да съответства на измененията,
извършващи се в различни сфери на обществения живот, преди всичко в икономическата
сфера, като ги изпреварва. По този начин стандартизацията съдейства за развитие на
производството и изграждане на конкурентоспособна икономика. Издаваните стандарти
периодично се актуализират в зависимост от достиженията на науката, техниката, практиката
и потребителските интереси. За да се изпълни целта на стандартизацията за обща полза, тя се
основава на принципа за равнопоставеност и общо съгласие на всички заинтересовани при
разработване и приемане на стандартите. Стандартите са доброволни за прилагане в
зависимост от интересите на ползвателите и са на разположение на заинтересованите.
Задачите на стандартизацията са свързани с ролята и вида на стандартизацията,
поставените цели и приетите принципи [6]. Основните задачи са следните:

установяване на оптимални изисквания към номенклатурата и качеството на
продукцията в интерес на потребителите и държавата;

осигуряване на взаимно разбиране между всички заинтересовани (държавата,
изготвители, продавачи, потребители, научни работници);

установяване на изисквания за безопасност, съвместимост (конструктивна,
електрическа, електромагнитна, информационна, програмна и др.) и взаимозаменяемост;

съгласуване и обвързване на показателите и характеристиките на продукцията,
нейните елементи, комплектуващи изделия, суровини и материали;

унификация на съставните части на изделията;
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установяване на метрологични норми, правила и изисквания;

нормативно-техническо осигуряване на контрола (изпитвания, анализи,
измервания), оценката на качеството и сертификацията;

оптимизация на технологичните процеси с цел икономия на материали,
енергия, трудови ресурси (разработване и използване на безотпадни технологии);

създаване на системи за класификация и кодиране на технико-икономическата
информация;

нормативно обезпечение на междудържавните и държавните социалноикономически и научно-технически програми и инфраструктурни комплекси (транспорт,
свръзки, отбрана, опазване на околната среда, безопасност на населението, контрол на
средата за обитаване );

създаване на системи: за каталогизация; на системи за осигуряване на
качеството и безопасността; на системи за търсене и предаване на данни.
2.
Роля на стандартизацията за развитие на икономиката
Дейността по стандартизация се осъществява на основата на приетите принципи и в
изпълнение на задачите на съответното равнище и етап на развитие. Стандартизацията
съдейства за развитие на икономиката чрез дейността си в следните основни направления:
 осигуряване на изпреварваща информация за обектите на стандартизация;
 ефективно използване на суровините, материалите, енергийните и трудовите
ресурси;
 усъвършенстване качеството на продуктите;
 управление на качеството;
 осигуряване единство на измерванията;
 безопасност на продуктите, процесите, условията на труд;
 развитие на специализацията, кооперирането и международното разделение на
труда;
 усъвършенстване на условията за търговия;
 управление и опазване на околната среда.
Изпреварващо информационно осигуряване.
Стандартите в различните области и равнища на стандартизация осигуряват ценна
информация за обектите на стандартизация в обективна, точна форма и съгласно последните
достижения на научно-техническия прогрес. Те са надеждно средство за обмен на
информация и разпространение на добри практики [7]. Икономическите оператори на
международните, регионалните и националните пазари, както и всички заинтересовани могат
да получат изпреварваща информация както за новите проекти на разработваните стандарти,
така и за вече приетите от съответните стандартизационни организации. Международните
стандарти се издават от Международната организация по стандартизация (ISO),
Международната електротехническа комисия (IEC) и Международния съюз по
далекосъобщения (ITU). Тези стандарти са доброволни, дават стандартизационни решения
на най-важните изделия и услуги обект на международен обмен, гарантиращи качество и
надеждност, безопасност за потребителя, ефективност и намаляване на излишните разходи.
Те са призвани технически да осигурят ефективно международно сътрудничество. Това е
свързано с обекта на стандартизиране, който обхваща основно съвместимостта и
взаимозаменяемостта на продуктите, методите за изпитване, класификация, обозначения,
транспорт и съхранение.
Приоритет на международните стандарти са и областите, свързани с
безопасността на оборудването, опазване на здравето и околната среда. В последните години
се установява засилен интерес на транснационалните корпорации към международната
стандартизация или т.н. “глобална стандартизация”. Колкото повече международни
стандарти има в дадена област и по-малко национални стандарти, толкова по-лесно те могат
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да проникнат на националните пазари. Особено това е силно изразено в областта на
радиоелектронните, телекомуникационните и електрическите стоки [12].
Регионалните стандарти оказват влияние на пазарните отношения в определен
географски, политически или икономически регион. Те на основата на международните
стандарти в зависимост от интересите на съответния регион приемат изискванията на
международните стандарти, доразвиват ги или приемат собствени стандарти. Европейските
регионални стандарти се издават от Европейската организация по стандартизация (CEN) и
Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC). Чрез приемането
на европейските стандарти в националното законодателство на страните членки на
Европейските организации, се осигурява единния европейски пазар и свободното движение
на безопасни стоки на този пазар. Информацията, получена от хармонизираните стандарти е
предимно за методи за изпитване, за качеството и осигуряване безопасността на стоките,
което дава възможност за съпоставимост на качествените показатели и свободно движение
на стоките при международния обмен [5]. Ползата за заинтересованите страни от
прилагането на тези стандарти е свързана с повишаване качеството на стоките на
регионалния европейски пазар, безпрепятственото им преминаване през границите на съюза,
повишаване на тяхната конкурентоспособност и възможност за увеличаване на пазарното им
участие.
Националният орган по стандартизация на Република България – Българския институт
за стандартизация (БИС) за 2016 година е издал на един от официалните езици на
CEN/CENELEC 1822 стандарта, а с превод са въведени като български стандарти 334
европейски и международни стандарти [1]. Чрез тази своя дейност БИС е предоставил на
заинтересованите страни ценна и актуална информация в различни области на
стандартизацията.
Актуалността на информацията чрез стандартите се осигурява и посредством
периодичен преглед на стандартите. При установяване на неактуалност, те се преработват
или отменят. Например Българския институт за стандартизация само през 2016 година е
извършил периодичен преглед на 399 БДС [1].
Ефективно използване на ресурсите.
Чрез стандартите се осигурява възможност за рационално използване на суровинните,
материалните, енергийните и трудовите ресурси. Международните организации издават
стандарти за основните видове суровини и материали, обект на най-активен международен
обмен. Тяхното приемане като регионални и национални стандарти би довело до ефективно
използване и икономия на суровинните ресурси. Националната стандартизация на основа на
научните и техническите достижения, на иновационните и практически решения, в рамките
на националните ресурси и интереси регламентира норми, правила и изисквания към
различните ресурси. При тяхното доброволно приемане и спазване, фирмите могат да си
осигурят рационално и ефективно производство.
Усъвършенстване качеството на продуктите.
Чрез стандартите на различни равнища на стандартизация се предоставя достоверна и
съвременна информация за съвременната терминология в областта на качеството на
продуктите, за изискванията към качеството, режимите за съхранение, транспорт и приемане
на партидите.
Използването на стандартите предоставя на бизнеса възможност за:
 намаляване на времето и разходите за проучване и разработване на технически
решения;
 повишаване ефективността на производството, постигане на конкурентно качество;
привличане на нови клиенти и завоюване на нови пазари;
 утвърждаване престижността на фирмата и спечелване доверието на клиенти и
потребители.
Проведено изследване от института «Фраунхофер» за източниците на икономически
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растеж в Германия в периода 1960-1996 година е установено, че на второ място по влияние
на растежа е фактора «наличие на база от стандарти» [8]. Постигането на качествен продукт
на основата на стандартите мултиплицира положителния ефект за всички заинтересовани и
съдейства за развитие както на националните, така и на международната икономика.
Управление на качеството.
Въвеждането на стандарти за системи за управление на качеството дава възможност
за подобряване организацията на работа и постигане на устойчиво качество на
произвеждания продукт. Стандартите на международната организация по стандартизация
ISO са доброволни, имат препоръчителен характер, но фирмите се стремят да ги прилагат и
сертифицират поради редицата предимства, които им предоставят.
Завоюването на пазарен дял, конкуренцията между фирмите и създаване на доверие в
партньорите, прави стандартите за системи за управление задължителни [9]. Последната
версия на серията стандарти ISO 9000 (2015) и включения основен стандарт ISO 9001:2015
[11], са адаптирани съгласно последните пазарни изисквания. В новата версия на стандарта
се изисква разработването на практически модели за овладяването, елиминирането или
намаляването на рисковете както от външната, така и от вътрешната среда, което би довело
до предотвратяване на възможните рискове и по-малко разходи при създаване на продукта.
Чрез прилагане на стандартите за управление на качеството може да се създаде система, чрез
която да се постигне гарантирано устойчиво качество, да се спечели доверието на клиентите,
да се задоволят изискванията на потребителите, да се постигнат по-добри икономически
резултати и ефективност от дейността на фирмите.
Осигуряване единство на измерванията.
Стандартите, регламентиращи точността на измерванията на резултатите от труда, на
качествените показатели, на неопределеността на резултата са от изключителна важност за
постигане единство на измерванията, доверие в получените резултати, икономическа
обосновка и стабилност на показателите. Невъзможно е осъществяването на процесите,
дейностите, производството и търговията, постигането на единни и съпоставими резултати
без прилагането на стандартите за физичните величини и единиците за измерване,
прилагането на система SI.
При неизползване на такива стандарти или неправилно прилагане се постигат големи
икономически загуби от допускането на некачествени и/или опасни продукти, от
количествени и качествени фалшификации. Повечето стандарти, гарантиращи постигане
единство на измерванията, както и за методи за изпитване са международни, за да гарантират
обективното протичане на международния обмен.
Безопасност на продуктите, процесите, условията на труд.
Осигуряване безопасност на произвежданите продукти, на осъществяваните процеси
и условията на труд е основна задача и приоритет за всяка държава, отрасъл и фирма.
Безопасността на продуктите може да се гарантира чрез изисквания в стандартите за
конкретни стоки или групи еднородни стоки, които доброволно да се прилагат; чрез
нормативно регламентиране; чрез въвеждане на системи за управление на безопасността.
На съвременния етап правното регулиране на храните в ЕС се осъществява чрез
Регламент (ЕО) № 178/2002, който определя общите принципи на законодателството.
Задължително е прилагането на системата НАССР, чрез която се анализират на опасностите,
характерни за определен хранителен продукт, както и идентифицираните мерки за контрол
на потенциалните специфични опасности.
При нехранителните стоки безопасността в рамките на Европейския съюз (ЕС) се
гарантира чрез изпълнение на Директиви от Новия подход (Регламентите), определящи
изискванията, които трябва да се изпълнят за посочените групи стоки, за да се гарантира
тяхната безопасност. В националното ни законодателство изпълнението на тези изисквания е
чрез прилагане на Наредби за оценка на съответствието на определените продукти със
съществените изисквания, гарантиращи тяхната безопасност. Тази оценка в рамките на ЕС се
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осъществява по хармонизирани стандарти, които са задължителни за приемане от странитечленки. Чрез изпитване на групите продукти от всички производители по тези
хармонизирани стандарти се осигурява безопасността на продуктите, определени от
Директивите от Новия подход в рамките на ЕС. Например съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
на Европейския парламент и на съвета2 (преди това Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти - ДВ. бр.93/2000, изм.бр.40/2006),
строителните продукти се пускат на пазара само ако са годни за предвидената за тях
употреба. Това се установява след оценка на съответствието им със съществените
изисквания, поставянето на маркировка „СЕ” и придружени с декларация за съответствие. За
всички керамичните изделия за строителство например се изисква да имат определени
показатели, осигуряващи на строежите, в които се вграждат необходимата
носимоспособност, безопасност при пожар, хигиеничност, да осигуряват здравето на хората
и безопасността на околната среда, защита от шум, икономия на енергия и добра
топлоизолация.
Международният стандарт за управление на безопасността на хранителните стоки
(ISO 22 000: 2005), стандартите на частните търговски вериги - BRC FOOD (BRC, 2015) и
IFS FOOD (IFS, 2014), както и използването на интегрирани системи между няколко
стандарта осигурява на фирмите достъп до международните пазари и големите търговски
вериги, спестява време, разходи, повишава доверието в бизнес партньорите, увеличава
рентабилността и утвърждава техния престиж.
Стандартите за безопасност на нехранителните продукти, необхванати от
Директивите от Новия подход, както и тези процеси и условия на труд са доброволни, но на
тях или части от тях се извършва позоваване в нормативни документи (наредби, правилници)
и те стават задължителни. Така чрез прилагане на стандартите за безопасност се дава
възможност за осигуряване на здравословни храни, продукти, условия за труд при което се
осигурява по-добро качество на живот, сигурност, по-малко разходи за здравеопазване,
осигуровки, обезщетения и постига полза за всички заинтересовани.
Развитие на специализацията, кооперирането и международното разделение на
труда.
Използването на методите на стандартизацията – унификация, взаимозаменяемост,
агрегатиране, типизация, се постига намаляване на излишното многообразие на
ассортимента, създава се рационална номенклатура на изделията, възможност за
организиране на специализирани производства на основата на кооперирането и
международното разделение на труда. Прилагането на методите на стандартизацията чрез
стандартизиране на унифицираните и типизирани изделия дава възможност за повишаване
производителността на труда, организиране на серийно производство, намаляване
себестойността на изделията, развитие на отделни отрасли, подобряване качеството на живот
и общо на икономиката [3, 5].
Усъвършенстване на условията за търговия.
Използването на стандартизирани международни, регионални и хармонизирани
национални стандарти за методи за изпитване на продуктите, позволява свободно движение
на стоките на пазарите и премахване на техническите пречки пред търговията. Така чрез
прилагане на тези стандартите се създават условия за развитие и усъвършенстване на
международната търговия.
Управление и опазване на околната среда.
Приемането и спазването на стандартите, които регламентират изискванията към
обектите (стоките, опаковките, производствените дейности и др.), които замърсяват околната
среда са от голямо значение за поддържане на екологичното равновесие, за опазване на
2

Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на съвета за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти, Официален вестник на Европейския съюз, L 88/ 4, 2011.
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околната среда, за гарантиране на екологична сигурност [10]. Международните стандарти от
серията ISO 14000 са доброволни схеми за управление на околната среда. Те предоставят
възможност на фирмите на основата на новите подходи за опазване на околната среда да
изградят ефективна система за управление на ресурсите и резултатността си, да оценят и
управляват рисковете от дейността си спрямо околната среда, за утвърждава доброто име на
фирмата в обществото. Само за 2016 година от основния стандарт за управление на околната
среда БДС EN ISO 14001:20153 са продадени 151 стандарта, което определя нарастващата
роля и приложимост на стандартите за на околната среда.
3. Стандартизацията и защита интересите на потребителите
Стандартизацията поставя като една от основните цели на своята дейност – обща
полза за всички заинтересовани страни. Потребителите са една от страните в
стандартизационния процес, поради което се създават условия за тяхното участие в него и
отчитане на мнението им на всички етапи от създаването на стандартите. Основните
направления за защита интересите на потребителите чрез стандартите са следните:
 информиране на потребителите за състоянието на стандартизацията относно
потребителските стоки;
 информационна роля на потребителите в ранните фази на жизнения цикъл на
стоките;
 участие на потребителите при разработване на стандартите;
 отчитане изискванията на потребителите при актуализиране на стандартите.
Информиране на потребителите за състоянието на стандартизацията относно
потребителските стоки.
Качеството и безопасността на потребителските стоки е основна задача при
разработване на стандартите, поради което информирането на потребителите по тези
въпроси и включване на тяхното мнение при създаването на стандартите е основен проблем.
Отчитайки важността на този проблем, Международната организация по
стандартизация (ISO) създаде специален комитет към Съвета на ISO - Комитет по
потребителска политика (COPOLCO). Този комитет изработва политиката в отношенията с
потребителите, средствата и начините за повишаване ролята на потребителите в дейността
по националната и международната стандартизация, внедряването на стандарти за
потребителските стоки и т.н. За изпълнение на поставените задачи в това направление в
рамките на двете основни международни организации ISO/IEC (Международна
електротехническа комисия) е разработено Ръководство 14 за информация на
потребителите за стоките, в което са включени серия документи, разглеждащи различни
аспекти на информацията за потребителите – принципи, сравнителни изпитвания, знаци.
Информацията за потребителите трябва да дава възможност за сравняване на еднотипни
стоки на основата на данни, които могат да бъдат проверени. Тя трябва ясно да бъде
отделена от общата маркировъчна информация и да се намира в документи, достъпни за
потребителите.
Изпълнението на задачата за информиране на потребителите изисква да се спазват
някои общи правила на системата за информация:
- да се посочват в стандартите и в документите, носещи информация, тези свойства,
които са най-важни за потребителите във форма достъпна за тях;
- информацията да може да се публикува и да се осигури широкото й
разпространение;
- да се посочват методите за изпитване на стоките, които са предвидени в
стандартите, а ако отсъстват такива- да се посочат приложимите в практиката методи;
3

БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за
приложение.
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- да се информират потребителите за терминологията и използваните системи от
символи, в съответствие със стандартите, както и да се посочи информация за използваните
символи, тяхното значение и връзката им с проведените изпитвания (например знаците при
продуктовата сертификация и поставянето им в съответствие с какви оценени показатели е –
екологични, задължителни за безопасност или за качество на потребителските стоки).
Защитата на потребителите чрез стандартизационните документи е свързана и с
регулиране на отношенията между производители и потребители в етапа на експлоатация на
потребителските стоки и гарантиране на тяхната безопасна експлоатация. В това
направление ISO/IEC е разработила Ръководство 37, което представлява инструкция за
експлоатация на потребителските стоки. В него се посочват принципите, на които трябва да
отговарят инструкциите: задължително да се включват в комплекта за доставка на стоките;
да се посочва целта на експлоатацията и условията за безопасност; да се разписват подробно
предупрежденията за възможна опасност; мерките за безопасност с цел защита на
потребителите, особено на децата.
Информационна роля на потребителите в ранните фази на жизнения цикъл на
стоките.
Няма изградена система за информиране на потребителите относно предстоящите
стандарти и отчитане на тяхното мнение при разработване на проектите, особено на
перспективните и изпреварващите стандарти. В някои страни има изградени специални
комитети, които представляват интересите на потребителите. Тези комитети се подпомагат
от правителствата чрез субсидии с цел насърчаване участието на техни представители в
определени заседания на Техническите комитети [8].
На международно ниво интересите на потребителите се регулират от Комитета
COPOLCO. В рамките на Европа интересите на потребителите в областта на
стандартизацията се защитават от организацията ANEC (ANEC – European consumer voice in
Standardization). Това е неправителствена организация, която има за цел да бъде чут гласът
на потребителите при създаване на стандартите. Тя обединява мнението на потребителите от
европейските страни, представя ги и защитава техните интереси при разработването и
приемането на европейските стандарти. Все още на национално ниво в България участието
на представители на потребителите в стандартизационната дейност е недостатъчно и е
необходимо тяхното активизиране с помощта на различни средства.
Участие на потребителите при разработване на стандартите. В националното
законодателство на България е предоставена такава възможност чрез членство на
представители на държавни и частни организации на потребителите в различните
Технически комитети.
Основно участие в стандартизационната дейност за защита интересите на
потребителите имат група 3 (съгласно Закона за националната стандартизация) на научните
организации и институти. Към 2016 година нейният относителен дял спрямо всички
заинтересовани членове е само 10%, при 60% участие на група 1 (сдружения на
работодатели, браншови камари, производители, търговци и банки) [1]. Тези дани показват
необходимостта от активизиране участието и ролята на потребителите при разработване на
националните стандарти и приемане на международните и регионални стандарти като
български стандарти.
Отчитане изискванията на потребителите при актуализиране на стандартите.
Един от основните принципи на стандартизацията е актуалност и прогресивност на
стандартите. Този принцип изисква периодичен преглед на съществуващите стандарти и в
зависимост от достиженията на научно-техническия прогрес, изискванията на пазара,
изменението на потребностите, да се извърши актуализиране на стандартите чрез
преработване, заменяне или отменение. В този процес участие и отговорност имат
съответните технически комитети в дадена област. Недостатъчното участие на
представители на потребителите и отсъствието на орган, който да проучва, обединява и
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представя техните мнения, води до намаляване обективността при актуализиране на
стандартите.
Заключение
Стандартизационната дейност на всички равнища съдейства за развитие на
световната, регионалната и националните икономики. Чрез стандартите се съдейства за
осигуряване на изпреварваща информация за обектите на стандартизация, ефективно
използване на ресурсите, подобряване и управление на качеството и безопасността на
продуктите, процесите и услугите, опазване на околната среда, развитие на международната
търговия, специализацията и кооперирането.
Защитата на интересите на потребителите чрез стандартизацията е приоритетна задача
на организациите по стандартизация. Установени са направленията, в които се работи на
международно, регионално и национално равнище – информираност на потребителите,
участие в стандартизационната дейност на всички етапи от жизнения цикъл на стоките и
етапи на създаване на стандартите. Необходимо е засилване информационната роля на
потребителите при създаване и приемане на стандартите, активизиране участието им в
органите по стандартизация, обединяване на техните интереси и представянето им чрез
обединени комитети на потребителите.
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Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци
Ваня Живкова
Opportunities for Utilization of Waste From Fruits and Vegetables
Vanya Zhivkova
Abstract
In the context of the implementation of environmentally friendly policies and in relation to the concept of
integrated waste management, there has been a growing interest in the last years in the waste generated by different
sectors of the food industry, including the waste produced in the production and processing of fruit and vegetables. The
paper examines the possibilities for utilization of fruit and vegetable waste based on an overview and analysis of the
data from the scientific literature. A descriptive-analytical approach was used.
Keywords: waste, fruit and vegetable waste, utilization.

Въведение
Съгласно концепцията за интегрирано управление на отпадъците и прилагането на
екологосъобразни политики, в последните години се наблюдава засилен интерес към
отпадъците, отделяни от различни сектори на хранителната промишленост, в това число
емитираните отпадъци при производството и преработката на плодове и зеленчуци. Обект на
настоящото изследване са отпадъците от плодове и зеленчуци. Целта на разработката е да се
представят възможности за тяхното оползотворяване. Във връзка с това е систематизирана,
анализирана и обобщена информация от различни научни публикации с помощта на
дескриптивно аналитичен подход.
1. Отпадъци от плодове и зеленчуци
Секторът на плодовете и зеленчуците генерира големи количества отпадъци, които
създават екологични проблеми поради високата си биоразградимост и загубата на ценна
биомаса. Обикновено с термина „отпадъци от плодове и зеленчуци” се означават нежеланите
части от плодовете и зеленчуците, които се изхвърлят по време на събирането, обработката,
транспортирането и преработката; т.е. тези отпадъци се генерират по цялата верига на
предлагането на храни (селскостопанско производство, съхранение, обработка след
съхранение, потребителска фаза). Терминът „отпадъци от плодове и зеленчуци” може да се
използва като общо обозначение за предназначените за изхвърляне плодове и зеленчуци от
преработвателните предприятия, търговските обекти, домакинствата (Plazzotta S., et. al.,
2017). Установено е, че в Европа отпадъците от преработка на плодове и зеленчуци
представляват 8% от общите хранителни отпадъци. Разглеждането им като отделен,
специфичен вид хранителни отпадъци спомага за разработване на допълнителни
биорафинерийни процеси и усъвършенстване на концепцията за биоразграждане на такива
отпадъци (Banerjee J., et. al., 2017).
2. Управление на отпадъци от плодове и зеленчуци
Стратегиите за управление на отпадъците могат да бъдат класифицирани по
отношение на крайното изхвърляне на отпадъците и подредени според техния приоритет:
минимизиране и намаляване или предотвратяване на генерирането на отпадъци, рециклиране
и повторно използване, оползотворяване на енергия и депониране. Към отпадъците от
плодове и зеленчуци могат успешно да се прилагат различни стратегии за управление. През
последните години голямо приложение намира екстракцията на специфични функционални
съединения, което предполага, че отпадъците от плодове и зеленчуци може да се разглеждат
като източник на ценни съставки и продукти. Разработването на стратегии за рационално
използване и оползотворяване на тези отпадъци включва изследване на състава, определяне
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на продукцията, проектиране на технологичния процес, проучване на възможностите за
практическо приложение (Plazzotta S., et. al., 2017).
Намаляването на образуване на отпадъци от плодове и зеленчуци има основен
приоритет в йерархията на отпадъците и зависи най-вече от производствените практики.
Счита се, че големи количества плодове и зеленчуци се губят, защото продуктите не
отговарят на стандартите за качество, определени от търговците на дребно или
потребителите. Често прилагана стратегия относно отпадъците от нестандартни плодове и
зеленчуци е например производство на сокове, оцет (Plazzotta S., et. al., 2017).
Повторното използване посочва използването на отпадъчни материали за други цели
без или с незначителна промяна на техните свойства. Стратегиите за повторно използване на
отпадъци от плодове и зеленчуци се ограничават до изменение свойствата на почвата и
включването им във фуражи. Тази практика се основава на положителното влияние на
органичните отпадъци върху свойствата на замърсената почва чрез имобилизиране на следи
от метали и металоиди, предотвратявайки тяхното преминаване в подпочвените води и
живите организми. Стратегията за повторно използване обаче често е трудно да се приложи
на практика поради високата биологична нестабилност на отпадъците от плодове и
зеленчуци. Съдържанието на фибри в тези отпадъци може да бъде използвано за създаване
на фуражни храни с повишена хранителна стойност. Сред недостатъците на отпадъците от
плодове и зеленчуци са високото съдържание на вода, често надхвърлящо 80%, което ги
прави податливи на микробиологично замърсяване. Поради това обикновено се изисква
частично сушене. В допълнение, ниското съдържание на протеини и високото съдържание на
несмилаеми съединения не винаги са подходящи за фуражна храна. Освен това, съставът на
растителните продукти варира в зависимост от сезона, принуждавайки производителите да
променят често състава на фуражите (Plazzotta S., et. al., 2017).
Стратегиите, основаващи се на възстановяването на отпадъчни материали след
значителна промяна на техните характеристики, се определят като рециклиране. Поради
присъщите им характеристики (високо съдържание на вода и влакнини, ниско съдържание на
протеини), обикновено се изисква допълнително преработване на отпадъците от плодове и
зеленчуци. Рециклирането на тези отпадъци включва стратегии, при които цялата отпадъчна
маса се рециклира (компостиране, преработка до брашно) и стратегии, при които се извличат
специфични съединения (Plazzotta S., et. al., 2017).
Преработването на отпадъците до енергия се извършва, за да се възстанови енергията,
съдържаща се в тях. Енергията от отпадъчни материали може да бъде възстановена чрез
няколко стратегии, включително термохимични преобразувания, като изгаряне, пиролиза,
газификация, или биохимични стратегии, като анаеробно разлагане и ферментация. В случая
на отпадъците от плодове и зеленчуци, само някои от тези стратегии могат да бъдат
приложени. Термохимичните методи за преобразуване не са подходящи за отпадъчни потоци
с високо съдържание на влага, докато стратегиите за биохимична конверсия са доста
ефикасни. Анаеробното разлагане е широко използвано за обезвреждане на органични
отпадъци; това е метод за разграждане на органични вещества под действие на анаеробни
микроорганизми в безкислородна среда. След третирането крайният продукт се състои от
биогаз (60% метан, 40% въглероден диоксид) и остатък (или отпадъчен поток). Биогазът
може да се използва за различни цели, включително топлинна енергия, електричество,
производство на сгъстен или втечнен природен газ, докато биохидратът, богат на азот, може
да се използва като тор. Отпадъците от плодове и зеленчуци се отличават с нисък потенциал
за производство на биогаз поради ниската обща твърда и високо летлива твърда фракция,
която бързо се хидролизира по време на третирането, което води до бързо подкисляване и
инхибиране на процеса на преработка. По тази причина се проучват и прилагат възможности
за съвместното разграждане на отпадъци от плодове и зеленчуци с други органични
отпадъци. Неправилното прилагане на анаеробното разлагане може да доведе до сериозни
екологични проблеми като прекомерно торене и замърсяване с патогени. Като алтернатива се
проучват други стратегии за възстановяване на енергията, за да се намалят разходите за
140

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 2/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
управление на отпадъците от плодове и зеленчуци и да се увеличи рентабилността на
страничните продукти (Plazzotta S., et. al., 2017).
Делът на изхвърлените материали при производството на плодове обикновено е много
висок (например манго 30 – 50%, банани 20%, нар 40 – 50%, цитрусови плодове 30 – 50%).
Тези плодови отпадъци, които са с високо съдържание на влага и микроби, водят директно
до замърсяване на околната среда. Фракциите от кожици, люспи, обелки, семена, кюспе на
отпадъците, получени от преработката на плодове, биха могли да бъдат ценна суровина за
извличане на биоактивни съединения като пектин, липиди, флавоноиди, фибри и др.
Отпадъците от повечето екстракционни процеси могат да бъдат използвани като
възобновяеми източници за производство на биогорива (Banerjee J., et. al., 2017).
Промишлената обработка на плодове и зеленчуци води до генериране на значителни
количества отпадъци, чието управление представлява голям икономически и екологичен
проблем. Тази сложна биомаса може да бъде използвана за производство на продукти с
добавена стойност, като ензими и биополимери. Правилното третиране на такава отпадъчна
биомаса е от съществено значение за намаляване на замърсяването на околната среда, но
същевременно тя представлява икономически проблем за промишлеността или земеделието
по отношение на транспортирането и третирането й. От друга страна, такава остатъчна
биомаса все още съдържа значителни количества продукти с добавена стойност,
включително полизахариди, полифеноли, каротеноиди и др., които съгласно концепцията на
биорафинизация могат да бъдат извлечени и повторно използвани в други производствени
вериги. Отпадъчната биомаса постъпва в биорафинерията, където се превръща чрез химични,
физични и биотехнологични методи в различни продукти, включително химикали и енергия
(Di Donato P., et. al., 2014).
Отпадъците, генерирани от плодове и зеленчуци, имат основен принос за замърсяване
на почвата, водите и за емисиите на парникови газове. Тези отпадъци са богати на влага,
въглехидрати; някои съдържат протеини, мазнини, естествени оцветителии, антиоксиданти и
други биоактивни съединения. Поради голямото количество отпадъци от плодове и
зеленчуци в световен мащаб и техните биохимични характеристики са проведени
проучвания въз основа на микробиална обработка за превръщането им в продукти с добавена
стойност, като ензими, органични киселини, ароматизиращи съставки, оцветители за храни,
биоетанол, биометан и др. (Panda S.K., et. al., 2016).
Отпадъците от плодове и зеленчуци имат обещаващ потенциал за употреба като
субстрати в биопроцеси. Поради високото съдържание на полизахариди, посредством
термохимични и биологични методи на третиране отпадъците от плодове и зеленчуци могат
да бъдат преработени в продукти с добавена стойност, като ензими, органични киселини,
ароматизатори, оцветители за храни, биоетанол, биометан и др. През последните години
вследствие нарастващото търсене на енергия от възобновяеми източници се разработват
алтернативни технологии за производството на биогорива. Голям интерес представляват
биогоривата, произведени от хранителни растителни отпадъци (Díaz A.I., et. al., 2017).
Методите изгаряне и депониране, които се прилагат за третиране на твърди отпадъци,
са неефективни за отпадъците от плодове: изгарянето не е удачно поради високото
съдържание на влага в плодовите отпадъци, а при депонирането съществува риск от отделяне
на парникови газове. Една възможност за оползотворяване на отпадъци от преработка на
плодове е използването им като добавка за подобряване на почвата. Редица изследвания
относно влиянието на биотора върху добивите на култури и свойствата на почвата показват,
че се получават както положителни, така и отрицателни резултати, в зависимост от: вида
биомаса, използвана за производство на биотор; условията за производство на биотор; вид на
почвата; добавяне на други компоненти (напр. минерали); климата; взаимодействието между
микрофлората и активните вещества; ефекта от сорбция на минералите. Необходими са
значителни по-нататъшни изследвания в тази насока (Banerjee J., et. al., 2017).
Различни проучвания върху състава на отпадъците от преработка на плодове показват
наличието на голямо разнообразие от биоактивни съединения, които са основни и вторични
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метаболити на растенията. Някои примери за вторични метаболити са феноли, алкалоиди,
гликозиди, летливи масла, смоли. Притежаващите биологична активност екстракти могат да
намерят различни приложения поради доказаните им ефекти върху здравето при
продължително използване (Banerjee J., et. al., 2017). В таблица 1 са представени някои
биоактивни компоненти в отпадъци от плодове и зеленчуци.
Таблица 1. Биоактивни вещества в отпадъци от плодове и зеленчуци
Вещество
аминокиселини и протеини
антоцианини
антоцианидини
липиди
каротеноиди
фенолни киселини
фибри
флавоноли
флавонони

Източник
мандарини, ананас, папая
диня, нар
грозде, ягодови плодове, саподила, личи
нар, манго, домати
домати, манго, папая, тиква
манго, гуава, портокал, ябълки
диня, тамаринд, моркови
домати, нар, портокал, тамаринд, манго
цитруси, домати, краставици

Количество
7 – 13%
1 – 1,5%
0,8%
10 – 30%
0,07 – 0,1%
0,02 – 0,2%
30 – 60%
0,02 – 0,14%
2 – 14%

Адаптирано от: Banerjee J., R. Singh, R. Vijayaraghavan, D. MacFarlane, A.F. Patti, A. Arora. 2017.
Bioactives from fruit processing wastes: Green approaches to valuable chemicals. Food Chemistry, 225, 10-22,
<http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.12.093>

Отпадъците от плодове представляват възобновяем и устойчив ресурс, който не
трябва да се подлага на преработка както другите твърди отпадъци. Нито един от методите
компостиране, депониране, изгаряне не е напълно подходящ за унищожаване на отпадъци от
плодове, тъй като могат да доведат до различни екологични проблеми. Отделянето на
неприятен мирис по време на компостирането би довело до влошаване качеството на
въздуха; при депониране се емитират парникови газове (например метан), които допринасят
за глобалното затопляне; възможното образуване на токсични съединения като диоксин при
изгаряне може да доведе до главоболие, умора, безсъние (Lam S.S., et. al., 2016).
Плодовите отпадъци се състоят предимно от разтворими захари (например глюкоза,
фруктоза, захароза), целулоза, хемицелулоза, лигнин, които биха могли да бъдат подходяща
суровина за производство на биоетанол. Производството на биоетанол от такива отпадъци
обаче е скъпо поради нуждата от висока енергия при предварителната обработка. Плодовите
отпадъци се разглеждат и като биомаса, тъй като са получени от растителен материал. Lam и
съавтори са изследвали потенциала на плодови отпадъци като пиролизна суровина, като е
проследено отнасянето на тези отпадъци при термично разграждане и вариране на работните
условия с цел оптимално извличане на желаните продукти (напр. био-масло, биогаз) от
пиролизата на плодовите отпадъци (Lam S.S., et. al., 2016).
Като метод за обработка на отпадъци, анаеробното разлагане води до намаляване на
отпадъците и до освобождаване на енергиен източник, какъвто е биогазът. Потенциалните
анаеробни субстрати включват оборски тор, остатъци след прибиране на реколтата,
органични твърди битови отпадъци (в това число хранителни отпадъци), както и отпадъчни
води от предприятия за преработка на храни. Анаеробните бактерии имат специфични
изисквания по отношение на киселинност на средата, температура, съдържание на
макронутриенти (въглерод, азот, фосфор), бионалични микронутриенти, липса на токсичност
(Szczegielniak E.H., 2005-2007).
Анаеробното третиране позволява по-висока степен на органично натоварване и
изисква по-малко съдържание на хранителни вещества от традиционното аеробно третиране;
не се изисква аериране, което води до по-ниски оперативни разходи. Анаеробната обработка
може да осигури енергиен ресурс, като в същото време намалява отпадъчния продукт.
Метанът и въглеродният диоксид са главните компоненти на анаеробния биогаз. Метановата
фракция е между 40 и 85%. Тъй като в голямата си част съдържа метан, биогазът може да се
събира и използва, подобно на природния газ, като топлинна или електрическа енергия
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(Szczegielniak E.H., 2005-2007).
Поради високото съдържание на влага и органични вещества, отпадъците от плодове
и зеленчуци е по-целесъобразно да бъдат подлагани на анаеробно третиране, вместо да бъдат
изгаряни и компостирани. При анаеробното третиране микроорганизмите разлагат
биоразградимите материали в отсъствието на кислород. Процесът се използва широко за
третиране на утайки от отпадъчни води, промишлени и селскостопански отпадъци.
Отделяният биогаз съдържа голям процент метан и е подходящ за употреба като гориво, за
разлика от компостирането, където се отделя предимно въглероден диоксид, който не може
да се използва като гориво. Като част от интегрирана система за управление на отпадъците,
анаеробното третиране, в сравнение с депонирането, намалява количеството на парниковите
газове (Sitorus B., et. al., 2013).
Заключение
В резултат на направеното проучване следва да се обобщи, че отпадъците от плодове
и зеленчуци могат да се разглеждат като широко разпространен и лесно достъпен ресурс,
чието ефективно оползотворяване може да се постигне след разработване на интегриран
подход за тяхното управление посредством комбинирано прилагане на различни стратегии.
Сред основните насоки за бъдещи изследвания би могла да се открои възможността за
проучване и създаване на нови методи с цел оптимално оползотворяване на отпадъците от
плодове и зеленчуци.
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Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за
получаване на биометан
Ваня Живкова
Use of Fruit and Vegetable Waste as a Source of Biomethane
Vanya Zhivkova
Abstract
Among the main factors that lead to the search for alternative sources of energy are environmental pollution
and global warming. In the context of the drive to reduce greenhouse gas emissions and protect the environment,
biofuels are a major alternative to traditional fossil fuels. The paper, based on a descriptive-analytical approach,
presents opportunities for the use of fruit and vegetable waste as a source of biomethane.
Keywords: waste, fruit and vegetable waste, biomethane.

Въведение
Сред основните фактори, които водят до търсене на алтернативни източници на
енергия, са екологичното замърсяване и глобалното затопляне. В контекста на стремежа за
намаляване на емисиите от парникови газове и опазване на околната среда, биогоривата са
основна алтернатива на традицонните икопаеми горива. Целта на разработката е
посредством дескриптивно аналитичен подход на информацията от различни научни
публикации да се проучат и представят възможности за използване на отпадъци от плодове и
зеленчуци като източник за получаване на биометан.
1. Отпадъци от плодове и зеленчуци
Отпадъците от плодове и зеленчуци се отделят в големи количества при
производствена, търговска и битова дейност и са неподходящи за депониране поради тяхната
висока биоразградимост. Най-обещаващата алтернатива на изгарянето и компостирането на
тези отпадъци е да се разгражда органичната им материя чрез анаеробно третиране.
Основното предимство на този процес е получаването на биогаз, който може да се използва
за производство на електроенергия. Органичната фракция на отпадъците от плодове и
зеленчуци включва около 75% захари и хемицелулоза, 9% целулоза и 5% лигнин. Голямото
съдържание на биоразградими органични вещества с висока влажност в тези отпадъци
благоприятства тяхното биологично третиране посредством анаеробно разграждане
(Bouallagui H., et. al., 2005). Анаеробното третиране е биологичен процес, който произвежда
биометан като енергиен източник, използвайки отпадъците като субстрат (Islas-Espinoza М.,
et. al., 2017). Поради високото им съдържание на влага и органични вещества и
биоразградимостта, хранителните отпадъци допринасят значително за емисиите от
парникови газове и летливи органични съединения. От гледна точка на контрола на
замърсяването тези отпадъци не са опасни материали, но тяхното депониране създава
сериозни екологични проблеми (Al Mamun M.R., S. Torii, 2015).
Големи количества хранителни отпадъци причиняват сериозно замърсяване на
околната среда, когато се изхвърлят без контрол. Конвенционалните методи за обезвреждане
включват депониране, изгаряне, аеробно компостиране; могат да се унищожават и чрез
анаеробно разграждане. Тези отпадъци са подходящ органичен субстрат, който е лесно
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биоразградим заради високото му водно съдържание (70-80%), затова може да бъде
разграден в анаеробни условия, при което да се получи биогаз (Pilarska A.A., et. al., 2017).
Микробното разграждане напоследък се очертава като ефективен биотехнологичен
инструмент за рециклиране на органични отпадъци, за да се произвежда по-добър краен
продукт с помощта на някои специфични групи бактерии. Проведени са проучвания за
изследване на почвените бактерии от разлагането на зеленчуци и плодове. Има няколко
естествено срещащи се микроорганизми, способни да превръщат органичните отпадъци в
ценни ресурси като растителни макро и микро хранителни вещества и да намалят
съотношението въглерод/азот за подпомагане на продуктивността на почвата. Тези
микроорганизми имат важно значение за свеждане до минимум на екологичния дисбаланс.
Много плодове и зеленчуци представляват благоприятна среда за оцеляването и растежа на
различни видове микроорганизми. По време на процеса на компостиране се използват
различни параметри, включващи съотношението въглерод/азот, температурата на
компостиране, рН на крайния продукт, съдържанието на влага и наличието на потенциални
патогени, за да се оцени качеството и стабилността на компоста (Indumathi D., 2017).
2. Получаване на биометан
Емисиите на парникови газове от изгарянето на конвенционални горива са
предпоставка за търсенето на чисти алтернативи. Биоенергията се разглежда като екологично
чист начин за преодоляване на огромните изисквания към енергията. Производството на
биоенергия от ферментацията на биомаса вече е започнало през последното десетилетие;
въпреки това достъпността за ферментация на желаните захари в биомасата е голямо
предизвикателство поради сложните полимерни структури на различните биомаси (Saha S.,
et. al., 2016).
Използването на изкопаеми горива като първичен енергиен източник доведе до
глобални изменения на климата, влошаване на околната среда и проблеми, свързани с
човешкото здраве (Al Mamun M.R., S. Torii, 2015). Напоследък нараства интересът към
използването на биомаса като начин за намаляване на зависимостта от природния газ и
въглищата. Една от перспективните възможности за повишаване на пригодността на
биомасата като потенциално биогориво е използването на процеса на изпичане, който се
отнася до термичната обработка на биомаса в инертна или безкислородна среда при
атмосферно налягане. Това е процес на пиролиза, при който биомасата се нагрява до 200ºС –
300ºС. Този процес подобрява горивните свойства на биомасата чрез намаляване на
съдържанието на влага, увеличаване на топлинната стойност, подобряване на смилаемостта,
увеличаване на въглеродното съдържание, както и промяна на характеристиките на
биомасата (Harun N.H.H.M., et. al., 2017).
Биометанизацията представлява анаеробно разлагане на биоразградими органични
отпадъци при контролирани условия на температура, влага и рН в затворено пространство за
генериране на биогаз, съдържащ основно метан и въглероден диоксид. Основните
биохимични реакции, свързани с биометанизацията, са хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза,
метаногенеза. Метанът, в случая източник на енергия от възобновяеми източници, може да
бъде преобразуван в електричество, а отпадъчните води от биометанизационното
предприятие могат да се използват като кондиционер за почвата (Patil V.S., H.V. Deshmukh,
2015).
Отпадъците от плодове се считат за ценни субстрати за производство на
ферментационна биоенергия. Плодовите отпадъци се състоят основно от въглехидратни
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полимери, които са подходящ хранителен източник на ферментативните микроорганизми,
използвани в производството на биоенергия. Тези отпадъци имат ниско съдържание на
протеини и са подходящи субстрати за ферментационно производство на биоенергия, тъй
като съотношението въглерод/азот е благоприятно за постигане на високи добиви от
биоенергия (Saha S., et. al., 2016).
В таблица 1 са представени данни за теоретичния добив на метан от някои отпадъци
от плодове.
Таблица 1. Теоретичен добив на метан от някои отпадъци от плодове
Отпадък от плодове
портокали
ананас
грозде
банани

Добив на метан
(m3/t)
282 ± 1
275 ± 2
246 ± 2
115 ± 1

Адаптирано от: Saha S., M.B. Kurade, M.M. El-Dalatony, P.K. Chatterjee, D.S. Lee, B.-H. Jeon. 2016.
Improving bioavailability of fruit wastes using organic acid: An exploratory study of biomass pretreatment for
fermentation. Energy Conversion and Management, 127, 256-264, <http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.09.016>

Успешното прилагане на анаеробна технология за третиране на твърди отпадъци
зависи от вида на използвания анаеробен биореактор. Дизайнът на реактора има голямо
влияние върху ефективността на преработване. През последните години редица нови проекти
на реактори са адаптирани и разработени, което позволява значително по-висока скорост на
процесите. Тези процеси се различават особено по начина, по който се задържат
микроорганизмите в биореактора, и отделянето между киселиногенните и метаногенните
бактерии, които намаляват ограниченията на анаеробното третиране (Bouallagui H., et. al.,
2005). Анаеробното разграждане на органичните вещества обикновено включва етапите:
хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза, метаногенеза (Pilarska A.A., et. al., 2017).
Биогазът е възобновяем енергиен ресурс, който представлява безцветен, запалим газ,
произведен от животински, растителни, промишлени и битови отпадъци; съдържа основно
метан (50-70%), въглероден диоксид (20-40%) и следи от други газове, като азот, водород,
амоняк, сероводород, водни пари и др. (Al Mamun M.R., S. Torii, 2015). Биометанът може да
бъде използван за повишаване на температурата на анаеробните реактори, което оптимизира
процеса и намалява разходите за енергия. Биометанът може да се разглежда като алтернатива
на изкопаемите горива, като по този начин да намали отделянето на полициклени ароматни
въглеводороди, органометални съединения, радионуклиди, смесите от смог и киселинни
дъждове (Islas-Espinoza М., et. al., 2017).
Заключение
В резултат на извършеното проучване би могла да се открои тенденцията за
нарастващо потребление на биогорива, които представляват ценен енергиен източник,
алтернатива на конвенционалните горива. Основна насока за бъдещи изследвания е
разработване на потенциала на отпадъците от плодове и зеленчуци да бъдат използвани като
суровина за получаване на биометан.
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Приложни аспекти на оптималното позициониране на звена в логистични системи
Росен Николаев, Танка Милкова
Applied Aspects of Optimal Positioning of Units in Logistics Systems
Rosen Nikolaev, Tanka Milkova
Abstract
In the present research paper some applied aspects of the problem for optimal positioning of units in logistics
systems are examined, aiming minimizing the transportation costs in order to secure communication between units. The
authors base the research on their former theoretical studies in which they propose different approaches for
optimization based on the analytical geometry methods. On that base the units in the logistics systems are treated as
points in Cartesian coordinate system and the coordinates of such points are determined for positioning the units with
an aim to minimize the overall distances between the interconnected units with assuming some given constraints.
Keywords: optimal positioning, units, logistics systems.

Въведение
Едни от основните процеси във всяка производствена икономическа система са
свързани с реализиране на дейностите по предвижване на материални потоци от източниците
на суровини до крайните потребители. В съвременната икономика тези процеси намират
проявление в конфигурирането на динамична логистична система, представляваща
относително устойчива съвкупност от звена (структурни и/или функционални подразделения
на фирмата, а така също доставчици, потребители и логистични посредници), взаимно
свързани и обединени от единно управление на логистичния процес за реализация на
корпоративната стратегия на организация на бизнеса при осигуряване на минимални общи
разходи и осигуряване на желаното равнище на обслужване1.
Динамичността на логистичната система е резултат от непрекъснатото изменение на
нейното състояние във времето, обуславящо се от протичането на материалните потоци2,
което не може да се реализира без прякото участие на транспорта. От своя страна всяко
преместване на продукцията с транспортно средство (или средства) по определена
технология акумулира разходи, които подлежат на оптимизация3. Позицията за
необходимостта за търсене на подходи за минимизиране на общите разходи в логистичната
система присъства в становищата и възгледите на всички автори, независимо от наличието
на някои разминавания за същността и обхвата на тези системи. Транспортните разходи
представляват основен фактор за формирането на общите логистични разходи и това
определено подчертава актуалността на въпроса за оптимално позициониране на
взаимосвързаните звена в логистичните системи, т.е. търсене на най-подходящото им
локализиране, като предпоставка за оптимизиране на разходите. Несъмнено при
1

APICS Dictionary. 8th Edition. (1995) American Production and Inventory Control Society, Inc., p. 45; Сергеев, В.
И. и др. (2004) Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. Москва: ИНФРА-М, с. 28 –
29; Дыбская, В. В. и др. (2008) Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процесов в цепях
поставок. Москва: Эксмо, с. 146.
2
Димитров, П. и др. Логистични системи. София: УИ УНСС, 2010, с. 41.
3
Проблемите, свързани с оптимизиране на транспортни дейности, са застъпени в редица научни изследвания.
Вж. например: Николаев, Р., Т. Милкова. (2014) Оптимално позициониране и закрепване на звена в логистични
системи. Библ. „Проф. Цани Калянджиев”, Варна: Наука и икономика; Мирянов, Р. (2017) Оптимизиране на
товарните превози в микрологистични системи. // Икономика и компютърни науки. Варна: Знание и бизнес, том
3, брой 4, с. 7-17; Nikolaev, R. (2014) Optimization of Transportation Costs for Delivery of Homogenous Commodity
to Consumers Along the Logistics Chain. Economics 21, Interuniversity Journal, Year IV, Book 2/2014, Svishtov:
Tsenov Academic Publishing House, pp. 96 – 133; Желязкова, Д. (2015) Глобални и регионални измерения на
транспорта. Варна: Наука и икономика.

148

IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 2/2017

СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ"
определянето на оптимално позициониране на звената в логистичните системи следва да се
отчитат множество производствени, инфраструктурни, природни, пласментни, политикоикономически и др. фактори4, но като един от основните елементи на минимизирането на
транспортните разходи, следва да се отчете необходимостта от осигуряване на минимални
разстояния между взаимосвързаните звена в логистичната система.
Целта на авторите в настоящия доклад е, позовавайки се на свои предишни
теоретични изследвания, да представят приложните аспекти на оптималното позициониране
на звена в логистични системи, като се използва апаратът на аналитичната геометрия, с оглед
на това да се осигурят минимални сумарни разстояния между взаимосвързаните звена, като
предпоставка за минимизиране на общите транспортни разходи в системата.
Така поставената цел се постига чрез кратко формулиране на икономическата
постановка на задачата и нейния модел и на тази база апробиране на модела с конкретен
числов пример.
Постановка на задачата и математически модел
Традиционните методи за определяне на оптимално позициониране на звена в
логистични системи са свързани с подход, при който се търси оптимален вариант за
позициониране на звената, избран измежду определен брой възможни такива, при отчитане
на конкретни фактори – производствени разходи, транспортни разходи и др. В някои свои
предишни теоретични изследвания5 авторите предлагат друг тип оптимизация, при която
звената в логистичната система се разглеждат като точки в Декартова координатна система
(с известни координати) и на базата на апарата на аналитичната геометрия се търсят
координатите на точки, в които да се позиционират (други, взаимосвързани) звена в
логистичната система, с оглед минимизиране на сумата от разстоянията между
взаимосвързаните звена и при отчитане на определени ограничителни условия, което да
доведе до минимални транспортни разходи.
За целите на настоящото изследване тук ще бъде представена кратко постановката на
един конкретен случай на задачата за оптимално позициониране на звена в логистични
системи. Нека в правоъгълна координатна система е известно разположението на n звена в
логистична система A1 , A2 ,..., An , като са известни координатите на тези точки. Трябва да
бъдат позиционирани (построени) m на брой звена B1 , B2 ,..., Bm , които следва да са
взаимосвързани със звената A1 , A2 ,..., An , но така, че сумата от разстоянията от всяко от n -те
звена до всяко от m -те звена да е минимална. Това от своя страна е предпоставка при
осъществяване на необходимите транспортни връзки между взаимосвързаните звена да се
осигурят минимални транспортни разходи.
Трябва да се отчетат и някои ограничения на оптимизационния модел, който се
използва в настоящото изследване, свеждащи се до следното. При постановката на задачата
се предполага, че транспортните разходи на километър по всяка една комуникация между
отделните звена в логистичната система са еднакви и всяка комуникация се използва с
еднаква честота. Предполага се, че звената трябва да се разположат върху m на брой отсечки
4

Благоев, Б. и др. (2010) Икономика на предприятието. Варна: Наука и икономика, с. 42 – 43; Лехнер, К. и др.
(1996) Икономика на предприятието. София: Линде, с. 166 – 168; Стерлигова, А. Н., А. В. Федь. (2009)
Операционный (производственный) менеджмент. Москва: Инфра-М, с. 68 – 69.
5
Николаев, Р., Т. Милкова. (2017) Един подход за оптимизиране позиционирането на звена в логистични
системи. // Сб. с доклади от VIII международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят:
национални, регионални, и глобални измерения“ (ИПС-2017), ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, с. 123 –
129; Nikolaev, R., T. Milkova, D. Zhelyazkova. (2017) Minimizing the transportation costs by optimal positioning of
units in logistics systems. // 4rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM
2017, 24-30 August 2017 Albena, Bulgaria: conference proceedings - Book 1. Modern science. Economics & Tourism,
Volume IV, Albena, Bulgaria, pp. 509 – 516, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14.
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с краища, чиито координати са също известни.
Или накратко, нека са известни координатите (a1i , a2i ) на точките Ai (i  1  n) и се
знае, че точките B1 , B2 ,..., Bm могат да се позиционират върху отсечките N j M j , като
координатите на N j (n1j , n2j ) и M j (m1j , m2j ) ( j  1  m) също са известни. Целта е сумата от
разстоянията от всяка от точките A1 , A2 ,..., An до всяка от точките B1 , B2 ,..., Bm да е минимална.
Точката B j лежи на отсечката N j M j ( j  1  m) и предвид това, тя може да се
разглежда като изпъкнала линейна комбинация на точките N j и M j . Координатите на
точките B j се изразяват по следния начин:

B j ( x j n1j  (1  x j )m1j ; x j n2j  (1  x j )m2j ) ,
където 0  x j  1 , ( j  1  m) .
Тогава, при така направената постановка, оптимизационният модел, който може да се
състави, ще има вида:

min : f ( x1 , x2 ,..., xm ) 
n

m

  (a1i  x j n1j  (1  x j )m1j ) 2  (a2i  x j n2j  (1  x j )m2j ) 2 ,

(1)

i 1 j 1

при условия

0  x j  1 , ( j  1  m) .

(2)
Целевата функция (1) на модела изразява сумата на дължаните на всички отсечки,
представляващи разстоянията от всяка от точките A1 , A2 ,..., An до всяка от точките B1 , B2 ,..., Bm .
Нейното минимизиране осигурява май-малкото общо разстояние между всеки две
взаимосвързани звена в логистичната система, а от там следват и минималните общи
транспортни разходи за осъществяване на транспортните комуникации в системата.
Ограничителните условия (2) на конструирания оптимизационен модел гарантират
осигуряване на условието, направено в постановката на задачата, а именно точките
B1 , B2 ,..., Bm да се позиционират върху отсечки с предварително известни краища N j M j

( j  1  m) . Авторите спират по-подробно вниманието си на един частен случай на
формулираната задача и оптимизационния модела (1) – (2), когато n  2 и точките А1 и А2
са разположени във вътрешността на изпъкнал многоъгълник N1 N 2 ... N m , на чиито върхове
са известни координатите, а търсените точки В j лежат на страните N j N j 1 ( N m1  N1 ) на
многоъгълника ( j  1  m) (вж. фиг. 1).

Фигура 1
Според направената постановка на задачата, точките N j (n1j , n2j ) имат известни
координати n1j и n2j ( j  1  m) и точките A1 (a11 , a12 ) и A2 (a12 , a22 ) имат също известни
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координати a1i и a2i (i  1,2) . Предвид това, че точката B j е изпъкнала линейна комбинация
на N j и N j 1 , следва, че нейните координати могат да се определят по следния начин:

B j ( x j n1j  (1  x j )n1j 1 , x j n2j  (1  x j )n2j 1 ) ,
където x j  [0;1] , ( j  1  m) .
Тогава целевата функция в модела приема вида:
2

m

min : f ( x1 , x2 ,..., xm )   Ai B j 
i 1 j 1

2

m

(3)

  (a  x n  (1  x j )n )  (a  x j n  (1  x j )n ) ,
i
1

i 1 j 1

j 1 2
1

j
j 1

i
2

j 1 2
2

j
2

при ограничителни условия (2) от предходния модел.
В смислово отношение същността на целевата функция и на ограничителните условия
на този модел се припокриват с тези от оптимизационния модел (1) – (2).
Така конструираният модел има нелинеен характер и оптималното му решение може
да бъде намерено с помощта на подходящ софтуер.
Предвид безспорните предимствата на аналитичните методи за решаване на задачи,
които осигуряват не приближено, а точно решение, следователно по-добри резултати от
стопанската дейност и повишаване на конкурентните предимства, в свое теоретично
изследване6 авторите предлагат един аналитичен метод за определяне на оптималното
решение на модела с целева функция (3) и ограничителни условия (2), който накратко се
свежда до следното.
Разглежда се сумата от отсечките A1B jk  A2 B jk и сумата от отсечките A1B jl  A2 B jl ,
където jk  jl {1,2,..., m} са независими помежду си за всички jk  jl {1,2,..., m} . Тогава
се стига до
2

m

m

m

j 1

j 1

min  Ai B j   min( A1B j  A2 B j )   min g j ( x j ) ,
i 1 j 1

(4)

където

g j ( x j )  (a11  x j n1j  (1  x j )n1j 1 ) 2  (a12  x j n2j  (1  x j )n2j 1 ) 2 
 (a12  x j n1j  (1  x j )n1j 1 ) 2  (a22  x j n2j  (1  x j )n2j 1 ) 2 , j  1  m.
По този начин оптимизационният модел с целева функция (3) и ограничителни
условия (2) се свежда до решаването на m на брой оптимизационни задачи от вида:

min g j ( x j ),
0  x j  1,

j  1  n,

(5)
m

след което се стига до оптималното решение x и min : f ( x1 , x2 ,..., xm )   g j ( x*j ) .
*
j

j 1

Авторите предлагат един специален аналитичен подход за решаване на
оптимизационните задачи (5), който е лесно приложим и се основава на известната задача на
6

Nikolaev, R., T. Milkova, D. Zhelyazkova. (2017) Minimizing the transportation costs by optimal positioning of units
in logistics systems. // 4rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017,
24-30 August 2017 Albena, Bulgaria: conference proceedings - Book 1. Modern science. Economics & Tourism,
Volume IV, Albena, Bulgaria, pp. 509 – 516, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14.
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Херон7: Ако е дадена права l и две точки A1 и A2 от една и съща страна на правата, да се
намери такава точка B  l , че сумата A1B  A2 B да е най-малка.
Този подход за решаване на задачата най-общо може да се представи по следния
начин. Намира се симетричната точка A1 на A1 , относно правата l . Правата A1А2 пресича
правата l в търсената точка В (вж. фиг. 2).

Фигура 2
В модела с целева функция (4) и ограничителни условия (2) се търси минималното
разстояние min( A1B j  A2 B j ) ( j  1  m) , където B j не е върху права, а върху отсечката

N j N j 1 . Това налага да се разгледа по-подробно задачата на Херон, но не за права l , а за
отсечка MN .
Формулира се една обобщена задача на Херон: Нека е дадена отсечка MN и две
точки A1 и A2 , които са в една и съща полуравнина относно правата MN . Да се намери
точка В върху отсечката MN , така че сумата A1B  A2 B да е най-малка.
Подходът за решаване на тази задача се основава на задачата на Херон, но има два
случая.
Първи случай: Правата A1А2 пресича правата MN в т. С , която е извън отсечката
MN . Тогава:
Ако M е между С и N , то M  В (вж. фиг. 3). Ако N е между С и M , то N  В
(вж. фиг. 4).

Фигура 4
Фигура 3
Втори случай: Правата A1А2 пресича правата MN в т. С , която принадлежи на
отсечката MN . Тогава С  В (вж. фиг. 5).

Фигура 5

7

Grozdev S. (2007) For high achievements in Mathematics. The Bulgarian experience (Theory and practice), Sofia:
ADE, pp. 206-207, 215-218, 246-247.
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След представените разсъждения можем да се върнем към модела с целева функция
(4) и ограничителни условия (2). За всяка от m -те задачи (5), използвайки обобщената задача
на Херон, може да се намери точката B j върху отсечката N j N j 1 , откъдето следва

min g j ( x j )  A1B j  A2 B j  g *j , ( j  1  m) .
Така окончателно се получава функцията, изразяваща сумата от разстоянията между
всяка от двете точки А1 и А2 до всяка от точките B j ( j  1  m)
m

min : f ( x1 , x2 ,..., xm )   g *j .
j 1

При прилагане на този аналитичен метод за решаване на оптимизационната задача с
целева функция (4) и ограничителни условия (2) се преминава през m на брой стъпки, на
които се решава всяка една от помощните оптимизационни задачи (5). На всяка една от тези
стъпки, с помощта на методите в аналитичната геометрия, се определят координатите на
точките B j ( j  1  m) , които изразяват оптималното местоположение на съответстващите
звена в логистичната система, с оглед получаване на минимални сумарни разстояния между
взаимосвързаните звена, а от там и на минимални транспортни разходи.
Апробиране на модела с конкретен числов пример
Нека две звена в логистична система А1 и А2 са разположени в район, който може да
се изобрази в правоъгълна координатна система и да се обгради с правоъгълник N1 N 2 N3 N 4 .
Трябва да се определи местоположение за изграждане на четири нови звена в системата,
взаимосвързани с А1 и А2 , като всяко от тях се позиционира върху една от отсечките N1 N 2 ,
N 2 N3 , N3 N 4 и N 4 N1 и върху всяка отсечка има само едно звено. Трябва да се избере
позиционирането на всяко от звената В1 , В2 , В3 и В4 върху страните на правоъгълника
N1 N 2 N3 N 4 , така че сумата от разстоянията между всеки две взаимосвързани звена в
системата

А1В1  А1В2  А1В3  А1В4  А2 В1  А2 В2  А2 В3  А2 В4

да е минимална.
За целите на апробацията на модела приемаме следните конкретни числови
стойности. Нека страните на правоъгълника са N1 N2  N3 N4  6 единици и
N2 N3  N4 N1  4 единици (при това предположение за координати на върховете на
правоъгълника N1 N 2 N3 N 4 могат да се приемат N1 (0;0), N 2 (6;0), N3 (6;4), N 4 (0;4) ).
Разстоянията от точка А1 до N1 N 2 и N 4 N1 са съответно 1 и 2 единици, а разстоянията
от точка А2 до N1 N 2 и N 2 N3 са съответно 3 и 3 единици (фиг. 6).

Фигура 6
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Решението на задачата ще представим в четири стъпки, в съответствие с представения
по-горе метод, позоваващ се на принципа за решаване на задачата на Херон.
Първа стъпка: Намира се разположението на звеното (точката) В1 върху отсечката
N1 N 2 (фиг. 7).

Фигура 7
Нека проекциите върху отсечката N1 N 2 на точките А1 и А2 са съответно А1 и А2 .
От подобието на триъгълниците А1А1В1 и А2 А2В1 следва, че

1
3
и А2В1  .
4
4
положението на В1

А1В1 А1А1 1

 и като вземем
А2В1 А2А2 3

предвид, че А1А2  1, то А1В1 
Следователно

N1В1  2 

върху

отсечката

N1 N 2

е

такова,

че

1
 2,25 и В1 N2  6  2,25  3,75 .
4

Предвид това може да се заключи, че оптималното позициониране на звеното В1
върху отсечката N1 N 2 е в точка с координати В1 (2,25;0) .
Тогава минималното сумарно разстояние от звената А1 и А2 до взаимосвързаното с
тях звено В1 е

min( A1 B1  B1 A2 )  1 


1
9
17
153
 9



16
16
4
4

17 3 17

 17  g1 ( x1* ).
4
4

Втора стъпка: Намира се разположението на звеното (точката) В2 върху отсечката
N 2 N3 (фиг. 8).

Фигура 8
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При следването на аналогични разсъждения като в първата стъпка се получава, че

6
6 13
8
В2 А1 3
8 15
 , A1A2  2 и А1В2  , А2В2  , В2 N 2  1   , В2 N 3  1   .
7
7 7
7 7
7
В2 А2 4

И така, може да се заключи, че оптималното позициониране на звеното В2 върху

 13 
.
 7

отсечката N 2 N3 е в точка с координати В2  6;

Тогава минималното сумарно разстояние от звената А1 и А2 до взаимосвързаното с
тях звено В2 е

min( A1B2  B2 A2 )  16 

64
36
 9
 53  g 2 ( x2* ) .
49
49

Трета стъпка: Намира се разположението на звеното (точка) В3 върху отсечката
N3 N 4 (фиг. 9).

Фигура 9
Отново се прилагат разсъжденията представени в първа и втора стъпка и се получава

3
1
В3 А1
 3 и А1A2  1 , следователно В3 А1  и В3 А2  .
4
4
В3 А2
3 11
1 13
Тогава N 4 В3  2  
и N3 В3  3  
. При така получения резултат
4 4
4 4
оптималното позициониране на звеното В3 върху отсечката N3 N 4 е в точка с координати
 11 
В3  ;4  .
4 
Тогава минималното сумарно разстояние от звената А1 и А2 до взаимосвързаното с
тях звено В3 е
следното:

min( A1B3  B3 A2 )  16  1  17  g3 ( x3* ) .
Четвърта стъпка: последната четвърта стъпка е свързана с намиране разположението
на звеното (точката) В4 върху отсечката N 4 N1 .
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Фигура 10
Аналогично приложените вече разсъждения показват следното: A1A2  2 ,

A2B4 

А2В4 3
 и
А1В4 2

6
4
, A1B4  .
5
5

4 9
 . При така получения резултат
5 5
оптималното позициониране на звеното В4 върху отсечката N 4 N1 е в точка с координати
 9
В4  0;  .
 5
Тогава минималното сумарно разстояние от звената А1 и А2 до взаимосвързаното с
тях звено В4 е
Тогава

N 4 B4  1 

6 11

и
5 5

B4 N1  1 

min( A1B4  A2 B4 )  25  4  29  g 4 ( x4* ) .
Оптималните решения на помощните оптимизационни задачи, разгледани във всяка
една от четирите стъпки показват, че окончателно, оптималното решение на изходната
задача е:

min( A1 B1  A1 B2  A1 B3  A1 B4  A2 B1  A2 B2  A2 B3  A2 B4 ) 

 17  53  17  29  2 17  29  53  20,91.
Оптималното позициониране на звената В1 , В2 , В3 и В4 , разглеждани като точки в
Декартова координатна система е представено на фиг. 11.

Фигура 11
При следване на така получената оптимална стратегия за позициониране на
взаимосвързаните звена в логистична система следва да се получат минимални транспортни
разходи, предвид минималното сумарно разстояние между всеки две взаимосвързани звена в
системата, а именно 20,91 единици.
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Заключение
Представената апробация на базата на конкретни числови данни, на конструирания
оптимизационен модел, демонстрира приложните аспекти на оптималното позициониране на
взаимосвързани звена в логистична система и разкрива още една възможност за
минимизиране на транспортните разходи, с цел оптимизиране на общите логистични
разходи. Приложението на математическите методи за моделиране на икономически явления
и процеси и възможността за адекватно моделиране на конкретни процеси може да осигури
оптималното реализиране на различни дейности в икономическите системи на тази основа да
осигури увеличаване на икономическата ефективност от стопанската дейност.
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Цифрово разделение (неравенство) на Балканските държави сравнителен статистически анализ
Мариана Кънева
Digital Divide of the Balkan countries - comparative statistical analysis
Mariana Kaneva
Abstract
‘Digital divide’ is a concept that has come in strong in both the politics of a certain country and the
individual's lifestyle. ‘Digital divide’ is a concept that emerges in connection with the idea of the Information Society.
‘Digital divide’ is an inequality in the access and use of information and communication technologies (ICTs), both by
different population groups and with regards to different geographic areas. In the past 10 years a number of ‘indices’
have been created to measure the ‘digital divide’. This paper presents the results of the implementation of the main
‘measures’ of the digital divide of the Balkan countries for the period 2008-2016. Attention is also paid to inaccuracies
related to the use of the so-called e-indices as a ‘measure’ for digital divide, digital readiness, and so on. A
comparative statistical analysis was carried out on the basis of classical and well-established indicators for access and
use of ICT in the individual Balkan countries.
Keywords: Descriptive statistics, Digital Divide; Index DAI; ICT Development Index (IDI), Network Readiness
Index; Balkan countries.

Въведение
През есента на 1981 г. Конференцията на пълномощните представители на
Международния съюз по телекомуникации (ITU) в Найроби решава да създаде независима
комисия за развитие на световните далекосъобщения. За първи път в историята на ITU,
присъстващите представители на държавите членки на ITU признават "функционалното
значение на комуникационните инфраструктури, като основен елемент в икономическото и
социалното развитие на всички страни". Общото събрание на ООН насочва вниманието на
държавите членки (чрез техните пълномощни представители) с Решение № 36/40 от 1982 г.
за политическия характер на общия и все по-нарастващ дисбаланс в разпределението на
телекомуникациите в целия свят. ..“Ние осъзнаваме, че телекомуникациите не са самоцел.
Телекомуникациите позволяват незабавна достъпност на информация от/до множество
точки, от другата страна на земното кълбо или просто през следващия хълм. Очевидно е, че
телекомуникациите ще играят все по-важна роля в човешката дейност в различни нейни
форми и са неизменно свързани с перспективите за човешкия прогрес…“1 Електрическите
комуникации от началото на своето съществуване (над 150 г.) се радват на особено внимание
от страна на различни международни институции, правителства на отделните държави и на
отделния човек. Тяхното развитие и разпространение мотивира много изследователи от
различни части на Света, както и цели изследователски екипи на икономически общности
като OECD, EU… и международни институции (ITU, World Bank, UNESCO…) да насочат
своите усилия към извеждането и конструирането на показатели за измерване на
достигнатото равнище и разпространение на телекомуникационните и информационни
технологии (ИКТ). Голяма част от тези показатели възникват с идеята за измерване на
Информационното общество. Чрез тях се цели да се измери достигнатото равнище на
цифровизация в отделните държави, разпространението на ИКТ по територия,
разпространение сред населението и бизнеса, включително образование и здравеопазване,
държавна и местна власт и др. Успоредно с концепцията за Информационното общество се
въвежда и понятието „цифрово разделение“; „цифрово неравенство“. Понятието "цифрово
разделение" се отнася до неравнопоставения достъп на някои членове на обществото до
информационни и комуникационни технологии и неравномерното придобиване на знания и
умения, свързани с тях. На национално равнище цифровото неравенство може да бъде по
1

https://library.un.org/sites/library.un.org/files/itp/a36_1.pdf
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отношение на възрастта, пола, по отношение на доходите, по отношение на местоживеенето
(град, село) и други социални или демографски характеристики. Множество са
определенията, които се дават на „цифровото неравенство“. Едно от първите въведени
определения е това на OECD - "Цифрово разделение" се отнася до разликата между
физически лица, домакинства, предприятия и географски райони на различни социалноикономически равнища, както по отношение на възможностите им за достъп до
информационни и комуникационни технологии (ИКТ), така и по отношение на използването
на интернет за широко разнообразие от дейности“2 . Изследователи (Jan A.G., M van Dijk
(2006), Seong-Jae Min (2005); E. Donat, R. Brandtweiner, J.Kerschbaum (2009); J. M. Robles, C.
Torres – Albero (2012); Đ. Mitrović (2015); V.Dijk, J. & Hacker, K (2003); Adriani, F., Becchetti,
L. (2003), Bagchi, K. (2005), Corrocher, N., Ordanini, А. (2002); Lechman, E. (2013)) работили в
областта на измерване на „цифровото разделение“ се обединяват около определение, което
не се различава съществено от цитираното, но е по-разширено. „Понятието "цифрово
разделение" се отнася до несъответствието при достъпа до ИКТ и достъпа до ресурсите
информация и комуникация. Цифровизацията на икономиката и обществото може да доведе
до разлики в обществото, да създаде неравенства сред отделните лица, домакинствата,
предприятията и географските различия между отделните лица, домакинствата,
предприятията и географските райони, както и между развитите и развиващите се страни.
Цифровото разделение включва много критерии, свързани с достъп до мрежата, човешки
способности, достъп до знания и умения за работа в Мрежата, знания и приложение на
информационните технологии, използване на ИТ в експертни знания, използване на ИТ в
бизнеса“. Постигнат е консенсус по отношение на това, че понятието „цифрово
неравенство“, „цифрово разделение“ има динамичен характер. В края на 90-те години на
миналия век като основно средство за достъп до информация се приемат телефонните
постове на фиксирани телекомуникационни мрежи, достъпът до радио и телевизия, достъпът
и до печатни медии. Неравенството между отделни групи от населението и бизнеса, между
отделни територии се отнася до наличието на достъп до този вид средства за информация.
Към настоящия момент се разглежда неравенство по отношение на достъп до клетъчни
мрежи, респ. до услугите които те предлагат, както и достъпът до Интернет и
възможностите, които предоставя мрежата. По отношение на достъпът до Интернет се
разглежда неравенството по отношение на вида достъп до мрежата, както и до ширината на
честотната лента. Концепцията за цифровото разделение получи през последните години
голямо значение при справянето със стратегията за растеж на национално или регионално
равнище. Усилията на политиките на отделните правителства, включително и тези на
Балканите са насочени към преодоляването на два вида цифрово неравенство: Вертикално
разделение: Разлика между потребителите на ИТ и не-потребители т.е. т.нар. Проблем на
равните възможности (разделяне на първо ниво) и Хоризонтално разделение: Разлика между
ИТ потребителите - Проблем на социалната интеграция (разделение на второ ниво).
Целта на този документ е сравнителен статистически анализ на цифровото
неравенство на държавите от Балканския полуостров за периода 2008 г. – 2016 г. Анализът е
осъществен чрез т.нар. е-индекси, добили популярност като измерители на развитието и
достигнато ниво (равнище) на „Информационното общество“. Паралелно с е-индексите са
използвани историческите (стандартни, класически) показатели за характеризиране на
телекомуникационната инфраструктура – нейното развитие, достъпност и използване от
населението и бизнеса в Балканските държави.
1. Показатели за измерване на цифровото неравенство
Основната база от данни за обществения телекомуникационен сектор е система от
показатели, изградена и поддържана от Международния телекомуникационен съюз (ITU –
WTI/DataBase3). Базата съдържа информация за 215 държави за 183 показатели, касаещи
2

OECD Guide to Measuring the Information Society, www.oecd.

3

International Telecommunication Union – World Telecommunication Indicators DataBase
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сектор Телекомуникации. В нея се съхраняват и поддържат в основни линии (и в електронен
формат) показатели за сектор ИКТ от 1960 г. С развитието на технологиите и на мрежите
показателите в нея се увеличават, добавят се нови, но структурирането им е запазено. „Нови“
са показатели в под-група „Мобилни комуникации“ (1980 г.) и група „Интернет“ (1995 г.).
Тази база от данни е първият (основен) източник на информация за конструирането на
първите измерители на информационното общество, а в последствие на измерители за
цифровото неравенство. Показателите са групирани в следните основни групи:
- Икономически и демографски показатели – вкл. информация за населението общо
и по местоживеене (град/село); БВП и средно годишен курс на националната
валута към щатския долар;
- Показатели за сектор Телекомуникации – В тази група са включени общо 133
показатели (абсолютни)– разпределени в подгрупи – фиксирани и клетъчни
мрежи; трафик в съответните мрежи, тарифи за отделните видове услуги,
предлагани чрез мрежите; приходи, разходи и инвестиции по видове. В тази група
са отнесени показателите за заетите лица в сектора.
- Показатели за Глобалната мрежа Интернет – групата включва показатели,
които се отнасят до броя и вида на абонатите на мрежата; широчината на
честотната лента и цените за включване, използване на мрежата;
- Достъп/Използване – в тази група се включват основно производни (относителни)
показатели, като процент от населението с осигурен достъп до фиксирани мрежи,
клетъчни мрежи, процент от населението с достъп до Интернет и т.н.
- Други – достъп до радио и телевизия, включително наличие на сателитни антени и
др.
В голяма част от държавите,членове на ITU данните за сектор ИКТ, се осигуряват от
операторите, като правило, под формата на унифицирани отчети (въпросници). На следващ
етап данните се обобщават на ниво държава. В отделните страни-членки на ITU се събира и
съхранява информация за отделните мрежи на местно ниво, за отделните оператори на
мрежи и услуги, и др. Агрегираните данни на ниво държава са тези, които се използват за
целите на международни сравнения на сектора, за планиране и прогнозиране на мрежите и
услугите в тях, в отделните държави и свързването на техните мрежи в единна Глобална
телекомуникационна инфраструктура. Чрез тази информационна база се цели да се осигури
съпоставимост на резултатите (по време и обхват) от дейността на обществения
телекомуникационен сектор в различните държави независимо от географското им
местоположение. Терминът “обществен” се отнася до средствата на достъп до мрежата, а не
до нейната собственост. Обществена телекомуникационна мрежа е електронна съобщителна
мрежа, използвана за доставяне на обществено достъпни телефонни услуги; чрез нея се
осигурява възможност за пренос на гласови услуги, текст-, видео- и комбинацията между
отделни нейни точки, независимо от тяхното географско место-положение. Общественият
телекомуникационен сектор изключва и производството на телекомуникационно
оборудване.
Агрегираните данни от ITU – WTI/DataBase са в основата на разработваните на покъсен етап на е-индексите. Под е-индекси се разбира група показатели, създадени във връзка
с измерване на Информационното общество, а в последствие и на „цифровото неравенство“,
между които са: Digital Access Index (DAI); Infostate Index; Digital Divide Index (DDI); Digital
Opportunity Index (DOI); E-Readiness; ICT Development Index (IDI); ICT Opportunity Index
(ICT-OI) Network Readiness Index (NRI) и др4. Методологията на всички тези индекси е
изградена като е използвана аналогична на тази на Индекса на човешко развитие5 (2010 г).
Различни международни организации в т.ч. ITU и OECD създават различни съставни
индекси, като обединят няколко показателя в едно цяло с цел да измерят (по-лесно)
4

Методологията на индексите може да бъде на намерена на web страниците www.itu.ch , www.oecd.org ,
https://www.weforum.org/ https://orbicom.ca http://www.sibis-eu.org http://www.idc.com/groups/isi/main.html
5
http://hdr.undp.org/en/humandev
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достигнатото равнище на Информационното общество в отделните държави, както и да
измерят цифровото неравенство.
Първият индекс е конструиран от изследователския център на ITU – Digital Access
Index (2003, ITU) (Индекс на цифров достъп). DAI конструиран да измерва общата
способност на хората в отделна държава да използват ИКТ. Изграден е от показатели,
групирани в четири основни групи: инфраструктура, достъпност, знания и качество и
реалната употреба на ИКТ. В групата „Инфраструктура“ се включват “Абонати на
фиксирани мрежи на 100 души от населението“, „Абонати на клетъчни мрежи на 100 д.н“. В
групата „Достъпност“ – цена за достъп до Интернет (% от дохода на човек от население); в
„Знания“ – грамотно население (% от цялото население); брутен коефициент на записване на
населението; в Използване на ИКТ – трафик от фиксирани, мобилни мрежи на един абонат;
международна честотна лента на Интернет (bits) на човек от население. От тези показатели
DAI е изчислен за 181 икономики. Неговите стойности са граници от 0 (ниски нива на
способност за използване на ИКТ) до 1 (високи нива на способност за използване на ИКТ).
Първите публикувани резултати от DAI показват, че европейските държави са сред найвисоко класираните.
Държави
Швеция
….

Словения
Гърция
Хърватска
България
Македония
Румъния
Сърбия и Черна гора
Турция
Босна и Херцеговина
Албания
….

Niger

DAI 2002 г
Score
0.85

Rank
1

…

…

0.72
0.66
0.59
0.53
0.48
0.48
0.48
0.48
0.46
0.39

24
32
42
56
71
69
71
70
76
100

…

…

0.04

178

Фигура 1. Съотношение между нивата на способност за използване на ИКТ
според Digital Access Index (2002 г.)
Най-високо ниво на достъп (за 2002 г.) е осигурено в Швеция (DAI=0,85), а най-ниско
ниво на достъп – в Нигер (DAI=0,04). С най-високо ниво сред Балканските държави е
Словения с индекс DAI=0,72, а с най-ниско значение на индекса DAI=0,39 е Албания . Как на
практика се „измерва“ различието, неравенството в „способността на хората в отделната
държава да използват ИКТ“?. Първо – използват се ранговете, присвоени на DAI, по-точно –
разликата в ранговете (пр. рангът на Швеция , а този на Албания - , т.е. D=-99). Колкото поголяма е тази разлика толкова неравенството между двете държави е по-голямо. Колко поголямо? На този въпрос се прави опит да се отговори като се използва отношението между
достигнато равнище на DAI в двете държави пр. отношението между стойностите за Швеция
и Албания за 2002 г. е 2,18. Какво би означавало това, че два пъти е по-висока способността
на хората в Швеция да използват ИКТ спрямо тези в Албания? Създаденият през 2003 г. от
ITU индекс DAI позволява само да се констатира различното ниво на достъп и използване на
ИКТ в отделните държави. Методологията не позволява да се определят причините поради
които съществуват тези различия.
Отчитайки несъвършенства на индекс DAI, като измерител на Информационното
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общество и цифровото неравенство се създава нов – Infostate Index (2003, Orbicom). Като
самостоятелен измерител този индекс просъществува сравнително кратко време. През 2005 г.
двата индекса DAI и Infostate Index са обединени в индекс ICT-OI (ICT-Opportunity Index).
През 2007 г. ITU предлага използването само на един индекс – DOI (Digital Opportunity
Index) за измерване на възможностите на държавите да извличат ползи от достъпа до ИКТ.
Двата индекса (DOI и ICT-OI) се различават по отношение на използваните показатели и
методология. Направено е усилие да се разработи единствен индекс, потвърден от много
международни конференции посветени на развитието и използването на ИКТ. Този индекс е
прието да бъде ICT- Development Index (IDI), предложен от ITU през 2009 г. Съгласно
методологията на IDI “е съставен индекс, който съчетава 11 показателя в една мярка за
сравнение. Използва се за наблюдение и сравняване на развитието на ИКТ между страните и
с течение на времето. Основните цели на IDI са да се измери: - равнището и изменението във
времето на развитието на ИКТ в рамките на страните и на опита на тези страни по
отношение на трети; - напредъка в развитието на ИКТ; - цифровото разделение, - потенциала
за развитие на информационните и комуникационните технологии и степента, до която
страните могат да се възползват от тях. Индексът е проектиран да бъде глобален и да
отразява промените в страните на различни нива на развитие на ИКТ.”6 Концептуалната
схема на индекса е (вж. фиг. 2):

Фигура 2. Индекс на развитие на ИКТ (ICT Development Index)
Съгласно методологията на IDI, индексът е резултат три подиндекса, в които са
включени базови показатели от базата данни на ITU–WDI и такива, за които информацията
се събира чрез анкетни (извадкови) проучвания. (вж. Таблица 1). Стойностите на индекса са
измерени чрез скала от 0 до 10. Видно е, че за изчисляването на индекса за развитие на ИКТ
най-голям е броят на показателите, които характеризират физическият достъп до
телекомуникационна инфраструктура. Уменията за „извличане на ползи от ИКТ“ са
ограничени до коефициентите на записване (% от цялото население) и до годините
образование.
Всички измерители на Информационното общество и цифровото разделение се
изграждат по подобие на Индекса на човешко развитие, използвайки средногеометрично
осредняване. В някои от тях (DAI, напр.) се осредняват разнокачествени съвкупности – брой
телефонни постове по фиксирани мрежи и брой население. (това е един от съществените
недостатъци на този вид индекси). В научната литература много често се срещат дебати
относно ефикасността и ефективността на индексите (Bruno, G.,ect. (2008), Jollands, N.,
6

The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology, www.itu.ch
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ect.(2004)), свързани ..“основно с използването на излишни променливи, които могат да
объркат онези, които правят политиката“. Ефективността се свързва със способността да се
интерпретират по различен начин включените в състава на един измерител множество
показатели. В стремежа да се отговори на различни изисквания от страна на политиките в
областта на ИКТ, от страна на политиките в областта на доходите, на образованието и се
създават все повече нови и нови измерители на цифровото разделение. Такъв е и създаденият
от Световния икономически форум (2005) Network Readiness Index (NRI). Чрез NRI NRI е
създадена възможност за оценка на готовността и капацитета на дадена страна да използва и
да се възползва от информационните комуникационни технологии.
Таблица 1. Списък на показателите за изчисляване на Индекс на развитие на ИКТ
Индикатори за изчисляване на Индекс на развитие на

Тегло на
индикатори

Субиндекс - ДОСТЪП ДО ИКТ
Абонати на фиксирана телефонна мрежа на 100 д.н
Абонати на клетъчни мрежи на 100 д.н.
Международен Интернет трафик (bit/s) на интернет
потребител
Процентът на домакинствата с компютър (% от общ брой
домакинства)
Процентът на домакинствата с достъп до Интернет (% от
общ брой домакинства)
Субиндекс ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ
Процент на физическите лица при използване на Интернет
(% от общ брой население)
Брой абонати на фиксирана широколентов Интернет на 100
д.н. (% от общ брой население)
Брой абонати на мобилен широколентов Интернет на 100
д.н. (% от общ брой население)
Субиндекс ИКТ УМЕНИЯ
Среден брой години на обучение
Нетен коефициент на записване в средното образование (%)
Нетен коефициент на записване във висше образование (%)

Тегло на
субиндекс
0.4

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.33
0.33
0.33

0.2
0.33
0.33
0.33

В настоящият документ вниманието е съсредоточено върху показателите, изведени от
Международния телекомуникационен съюз поради факта, че в голяма част от новъздаваните
измерители на цифрово разделение се използва основно базата данни WDI на ITU. Авторите
Е. Ю. Кононова и Э. А. Ковпак (2015 г) правят обстоен преглед на броя и вида на
включените показатели в състава на е-индексите. Кононова и Ковпак установяват, че честота
на използване на броя абонати на телекомуникационните мрежи на 100 д.н. е 85% от всички
частични показателите в обобщените електронни индексите. Потребителите на Интернет и
фиксираните телекомуникационни мрежи се срещат съответно 77% и 69% от случаите (вж.
Таблица 1, Кононова,Е.Ю., Э.А.Ковпак, (2015), Статистические профили Информационного
общества:Сравнителный анализ е-индексов, "Ефективна економіка" № 5, 2015).
Според цитираните автори най-често срещаният показател при конструирането на еиндексите е “Абонати на фиксирани мрежи” (Main Telephone Line) (Fixed Telephone Line)
[брой]– - телефонна линия, която свързва крайно устройство на абоната с обществената
мрежа, която има специално определен порт в телефонната централа. Този показател е
синоним на “индивидуална абонатна линия, на фиксиран телефонен пост. Показателят за
фиксираните телефонни линии е сумата от броя на следните групи активни (използвани поне
един път за последния един месец) абонатни линии: аналогови фиксирани телефонни линии;
абонатни линии за гласови услуги на IP (VoIP); абонатни линии фиксиран безжичен достъп
до абонатна (WLL); ISDN гласов канал еквиваленти, както и публичните фиксирани
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телефонни апарати.
Друга голяма група показатели, чрез която се измерва достъпа на населението и
бизнеса до телекомуникационна инфраструктура, е тази за мобилните-клетъчни мрежи. От
тази група интерес за конкретното изследване е броят на абонатите на мобилна-клетъчна
мрежа. В състава на този показател се включват абонати на гласови услуги, вкл. кратки
текстови съобщения и абонати на мобилни данни и Интернет, както и абонати, сключили
договори за ползването на гласови услуги, мобилни данни и Интернет.
Следваща група показатели, които са включени в конкретното изследване са тези,
които отразяват проникването на глобалната мрежа Интернет. Те са отделени в
самостоятелна група (според класификацията на ITU). В техния състав са включени общ
брой абонати и брой потребители на Интернет и по групи от населението и бизнеса.
Показателите, които характеризират разпространението на Интернет в отделните държави са
разделени в две основни групи: i) според технологията на свързване към мрежата – фиксиран
достъп (вкл. фиксиран широколентов достъп), безжичен достъп (вкл. абонати сателитен
широколентов достъп, наземен фиксиран безжичен широколентов Интернет и активни
мобилни широколентови абонаменти за публичния интернет; ii) според скоростта на
трансфера на данните – абонати на стандартен достъп и абонати на широколентов достъп.
Към тази група се отделя особено внимание на ширината на честотната лента за интернет
трафик. Широчина на честотната лента за интернет се отнася до общия използван капацитет
на международната широчина на честотната лента в интернет, (Mbit/s). Последната група
показатели добиха особена популярност и във връзка с концепцията за Информационното
общество и цифровото разделение.
Въз основа на абсолютните показатели се изчисляват показателите за плътност
(разпространение) на инфраструктурата сред населението и бизнеса. Исторически най-стар
показател от тази група (относителни показатели) е този за телефонна плътност по
фиксирани телефонни постове (брой телефонни постове на 100 души от населението),
измерен в %.:Изчислява се като отношение на абсолютният брой абонати на съответните
мрежи към общият брой на населението. По аналогия на него се изчисляват и останалите
показатели за плътност по абонати на клетъчни мрежи и абонати на Интернет.
2. Цифровото неравенство на Балканските държави
Анализът на цифровото неравенство на Балканските държави е представен първо като
са използвани резултати от ICT Development Index, в съответствие със заложената в него
методология. Второ – използвани класически показатели от базата данни на Международния
телекомуникационен съюз.
Резултатите от изчисленията на Индекса на развитие на ИКТ са представени графично
на фигура 3.
От представените от ITU резултати на Индекса на развитие на ИКТ (фиг.3 и таблица
2) се вижда, че всички Балкански държави, с изключение на Албания, имат IDI стойности
над средната стойност от 5,03 в световен мащаб и попадат във високите стойности на
индекса, което отразява сравнително високи нива на развитие на ИКТ в региона. Балканските
държави, като част от Европа, попадат в регион с високи нива на индекса IDI. Разликата
между най-високите и най-ниските на IDI стойности в Европа спада между 2010 и 2015 г.,
съдейки по стойността Албания – от 3,61 за 2010 г. до 4,92 за 2016 г., на Турция – от 3,81
достига до 5,69 (2016 г.). Повишение в „броя на точките“ се регистрира за всички Балкански
държави. Докато Европа (като цяло) има много високи нива и класации според стойностите
на IDI, позициите на върха в регионалните класации се заемат най-вече от страните в
Северна и Западна Европа, докато тези в дъното на класацията са предимно в Южна и
Източна Европа. Петте северни страни - Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финландия се нареждат сред първите 10 държави в света по възможности за използване на ИКТ.
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Фигура 3. IDI на Балканските държави за 2015 г. и 2016 г. 7
Таблица 2. Стойности на IDI и рангове на Балканските държави за
периода 2008 г. – 2016 г.
2008
2010
2011
2012
2015
2016
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
Albania
81 2.99
78 3.61
80 3.80
80 4.11
92 4.62
91 4.92
Bosnia and Herzegovina
71 3.81
73 4.35
64 4.49
67 4.71
80 5.03
80 4.25
Bulgaria
45 4.75
49 5.19
47 5.50
46 5.83
50 6.43
49 6.69
Croatia
36 5.43
31 6.21
34 6.14
38 6.31
41 6.83
41 7.04
Greece
30 6.28
30 5.70
33 6.21
32 6.45
65 6.86
36 7.13
Macedonia
52 4.20
53 4.98
55 4.93
55 5.19
62 5.82
40 5.97
Montenegro
50 4.29
51 5.03 …
…
…
…
64 5.76
62 6.05
Romania
46 4.67
48 5.20
54 5.05
54 5.35
60 5.92
60 6.26
Serbia
51 5.11
47 4.51
51 5.38
51 5.34
51 6.43
51 5.58
Slovenia
24 6.90
24 6.75
28 6.60
28 6.76
32 7.10
33 7.23
Turkey
60 3.81
59 4.42
66 4.47
69 4.64
69 5.45
70 5.69
Държави

7

Резултатите поместени на фигура 3 са по данни на ITU http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/index.html
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Независимо от увеличението на нивата на IDI за периода от 2010 г. до 2016 г. като
позиции в Световната класация (според IDI) държавите от Балканския полуостров остават на
задни позиции, спрямо Корея (държавата с най-висока стойност на този индекс). Изключение
от казаното се отнася до Словения. Това е държавата, която има най-добри показатели по
отношение на общия индекс IDI и по отделни субиндекси. Използването само и единствено
на общия, съставен индекс IDI не може да отговори на основни въпроси свързани с
цифровото неравенство. Създателите на Индекса и при този индекс, както и предходните
подобни на него, „задължително“ използват преминаване от силна статистическа скала на
измерване (интервална и относителна) към слаба, рангова скала. Това преминаване до голяма
степен ограничава използването на статистическите методи за последяващи анализи. Това,
което можем да направим e да разгледаме по-подробно стойностите на субиндексите в
състава на IDI и най-вече стойностите на абсолютните и относителни показатели, от които е
получен Индекса. Словения е държавата от Балканския полуостров, която се представя найдобре (сред изследваните) по отношение на възможностите за цифров достъп, цифрово
развитие. Стойностите на два от субиндексите – достъп до ИКТ и умения са със стойности
съответно 7,93 и 8,87. Тези стойности са резултат от висока плътност по физическа
инфраструктура на телекомуникационната мрежа и високи умения.
По-точен и анализ на цифровите възможности, от гледна точка на осигуреност
телекомуникационна инфраструктура може да бъде получен в резултат от изследването на
оригиналните, исторически показатели. Фиксираните телефонни постове, броят на абонатите
на фиксирани телекомуникационни мрежи са исторически най-старите показатели в базата
на ITU. Тенденцията, която е характерна за този показател, за всички държави от Балканския
полуостров е намаляваща. Най-силно изразена е тази тенденция за абонатите в Турция,
Словения, Босна и Херцеговина. Не активните (закрити) фиксирани постове в Турция са над
50% по-малко спрямо 2007 г., в Словения и Босна този процент е приблизително 30%. За
България процентът на абонатите на фиксирани мрежи е 28% в края на 2016 г. спрямо 2008 г.
Средногодишният темп на намаление при този вид абонати е 4%. С такова темпо намаляват
абонатите на фиксирани мрежи и в останалите държави от Балканския полуостров.

Фигура 4. Плътност по абонати на фиксирани телекомуникационни мрежи в
Балканските държави за 2008 г. и 2016 г.
Точно противоположна е тенденцията при абонатите на клетъчни мрежи – ясно
изразена растяща, линейна тенденция. Плътност по население над 100% е характерна за
държавите, с изключение на Турция и Босна. В последните две държави броят на абонатите
на мобилни мрежи на 100 д.н. 96 (за Турция) и 89 – за Босна. С най-висока плътност за този
вид абонати е Черна гора – 168%, следвана от България – 128% и Словения – 114%. Подобна
висока плътност е индикатор за затваряне на абонатите в рамките на собствената мрежа,
поради непоносимост на цената. Потребителите предпочитат да разкрият абонамент към
повече от един оператор, доставчик на услуги за да могат да общуват с неговите абонати.
По отношение на използването на мрежата за целта на този документ използване
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трафикът генериран в телекомуникационните мрежи на един абонат, измерен в минути, SMS
(брой) и MMS(брой). Трафикът във фиксираните мрежи следва тенденцията на абонатите, но
с по-бавни темпове.Тенденцията в трафика на абонат от клетъчните мрежи е различна в
отделните държави. Ясно изразен, експоненциален ръст се наблюдава в Румъния. Забавени
са темповете на растеж в трафика от абонати на клетъчни в Гърция, Босна и България. Тази
разнопосочна тенденция на развитие на трафика в клетъчните мрежи за отделните държави
се обяснява с по-високото ниво на разпространение на Интернет и с по-високият ръст на
абонати на мобилен Интернет. Групата показатели свързани с Интернет – абсолютен брой
абонати, абонати на 100 д.н.,; на 100 домакинства, ширина на честотната лента и т.н. се
характеризират с изключително висок ръст през изследвания период. Това не е неочаквано,
като се имат предвид възможностите които предлага Глобалната мрежа.
Тарифите за телекомуникационните услуги, цените на крайните устройства са
съществени фактор при вземането на решение относно вида на използваните услуги. За
периода на проучването Албания, България, Македония и Сърбия „държат“ първенството по
цени, измерени като процент от БНД на човек от население. Цените са от т.нар. ценова
кошница, която включва цени за абонамент, потребление – стандартен пакет. Въпреки, че се
наблюдава спад в тенденцията на този показател, за всички държави от Балканския
полуостров, той не намалява под 2%., с изключение отново на Словения – за 2016 г.
разходите за телекомуникации са в размер на 1,2% от БНД. В Албания този процент за
периода на изследването намалява от 7,10% на 3,95%; в България намалението е от 3,9% на
3%.
Заключение
В този доклад е направен преглед на някои от съществуващите измерители на
цифровото неравенство. Резултатите от анализа на DDI показаха, че от Балканските държави
Словения има най-голям шанс за намаляване на цифровото неравенство и постигане на повисоки възможности за използване на ИКТ за социално икономическо развитие. Високите
стойности на DDI на Словения се дължат основно на субиндексите Телекомуникации и
Умения. Албания е държавата, която в най-малка степен успява да се „адаптира“ към
използването на ИКТ, независимо че стойностите на Индекса на развитие на ИКТ отбелязва
нарастване за изследвания период. Независимо от увеличението на нивата на IDI за периода
от 2010 г. до 2016 г. като позиции в Световната класация (според IDI) държавите от
Балканския полуостров остават на задни позиции, спрямо Корея (държавата с най-висока
стойност на този индекс). Изключение от казаното се отнася до Словения.
Описателният анализ на класическите показатели от WDI/ITU разкри,
телекомуникационната инфраструктура на Балканските държави и нейното разпространение
са достатъчно добре развити. Потребителите в отделните, следват световните тенденции на
„отказ“ от фиксираните телекомуникационни мрежи и мигрират към клетъчните мрежи и
Интернет.
Добре развита телекомуникационна инфраструктура и ниски нива на ICT Development
Index, основно дължащи се на субиндекса Умения могат да се приемат като сигнал за
съществуващ дисбаланс между техника, технология и човешки капитал.
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Клъстерният подход като средство за формиране на
конкурентоспособност на регионалната икономика
Велина Йорданова
Cluster as a Form of Competitive for Regional Economics
Velina Yordanova
Abstract
The present report offers the opportunities for using the cluster as a form of organization that allows the
regional economics to improve its competitiveness. The author attempts to investigate and clarify the nature of the
cluster and to derive benefits from its formation.
Keywords: cluster, competitiveness, regional economics.

Въведение
В днешно време световната икономика са характиризира с това, че все повече се
набляга на регионалните аспекти при икономическото развитие и нарастващата роля на
местните инициативи при създаването на икономически ръст. В условията на глобализация,
развитието на транспортните мрежи, телекомуникациите и достъпността до пазарите би
следвало да не се отдава такова голямо значение на локалните фактори за позициониране на
проиводството в определен регион, но практиката показва точно обратното. Трайните
конкурентни предимства имат локален характер, свързан с пространствената концентрация
на производството, високо специализираната работна ръка, наличието на знания, конкуренти
и т.н, съпътстващи производството и ефективното потребление. Географската, културната и
институционалната близост води до по-тясно сътрудничество, по-добра информираност,
достъп до специфични фактори на производството и други преимущества, намиращи
отражение в ръста на производителността и конкурентоспособността.
Именно в тази връзка все повече се отделя внимание на изследването на
икономическото развитие на регионите. В условията на повишаване на икономическата
ефективност на регионалните икономики е необходимо да се поставят нови задачи, свързани
преди всичко с избор на конкурентоспособни модели за развитие, които да способстват за
максималното използване на наличния потенциал в региона1.
Съвременната икономическа практика показва, че едно от най-ефективното,
конкурентоспособно и перспективно направление за развитие на отделните региони се явява
използването на клъстерния подход, който през последните години става основен
инструмент при разработването на икономическите стратегии на страни с високо ниво на
конкурентоспособност.
Основната цел, заложена от автора в настоящия доклад, е да се докаже, че клъстерът е
ефективно средство, което може да се използва за постигане на конкурентоспособност на
регионалната икономика.
За постигането на тази цел си поставяме и правим опит да решим следните задачи:
- изясняване на същността на понятието „клъстер“;
- извеждане на положителните страни от използването на клъстерната форма на
организация и тяхното влияние върху развитието на региона.
Теоретични основи на клъстерната форма на организация и нейното влияние
върху регионалната икономика
Самият термин „клъстер“ е взаимстван от англ. език и буквално означава група,
1

Винокурова, Ю.В. 2007. Основные характеристики и типь кластеров. М.: МАКС Пресс, Вып. 12.
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струпване, но всъщност това тълкуване е твърде прагматично и неточно. Реално същността
на понятието „клъстер“ е много по-обхватна и сложна. В тази връзка ще се опитаме да
направим един по-обстоен и критичен анализ, в резултат на който, да придобием по ясна
представа за това какво представлява клъстерът и какви са положителните ефекти от
неговото прилагане.
Основаваща се на идеите на Алфред Маршал2 от края на XIX век, теорията за
клъстерите започва своето динамично развитие с разработките на Майкъл Портър3 от
началото на 90-те години на миналия век, който не просто въвежда нова форма на
организация на производството, а по-скоро клъстерът може да се разглежда като обект на
държавната политика за подобряване на конкурентоспособността на икономиката. Според
неговите виждания най-конкурентните отрасли се развиват въз основата на клъстери, които
повишават конкурентоспособността както на всички фирми, включени в тях, така и на
икономиката като цяло. Изследвайки конкурентните предимства на повече от сто отрасъла в
девет страни, М. Портър стига до извода, че най-конкурентоспособните международни
компании не са безразборно разпръснати в различни страни, а е налице тенденцията да се
концентрират в една страна, а понякога дори и в точно определен регион на страната.
Обяснението на това явление се състой в следното: една или няколко фирми, достигнали
конкурентоспособност на световния пазар, предават своето положително влияние върху найблизкото си обкръжение: доставчици, потребители и конкуренти. Положителното развитие
на това обкръжение пък от своя страна оказва влияние върху дългосрочния ръст на дадена
компания. В резултат на това взаимоизгодно сътрудничество се формира клъстерът, който се
състой от „географски концентрирани конкурентоспособни предприятия от даден отрасъл,
техните доставчици, предприятия от подпомагащите ги и осигуряващи им услуги отрасли,
както и различни свързани с тях организации, които едновременно се конкурират, но и
кооперират“4.
В основата на клъстерния подход е разбирането, че именно клъстерите
представляващи географски локализирани вериги от независими организации, имащи
интензивни вертикални (по линия на веригата на доставките) и хоризонтални (полиния на
конкурирането, координирането и кооперирането) връзки по между си, са носители на
конкурентоспособност и растеж. Те осигуряват синергичен ефект, т.е. постигат по-високи
резултати в сравнение с тези, при които съставящите ги предприятия, функционират
независимо. Следователно участвайки в клъстери, предприятията постигат по-висока
конкурентоспособност, отколкото ако работят самостоятелно, което пряко рефлектира и
върху регионалната икономика.
Клъстерният подход помага да се реши един от парадоксите на съвременното
развитие, а именно, че едновременно с глобализацията нараства и значението на
географското локализиране. От една страна глобализацията води до нарастване на
„отвореността“ и взаимосвързаността на стопанствата по целия свят, предприятията
„прекрачват“ националните граници и се конкурират глобално. От друга страна,
географската близост остава една от ключовите характеристики на съвременното развитие.
Наличието на необходимите местни условия за бизнес, разположените в близост
специализирани доставчици, предприятия за услуги, образователни и други организации,
наличието на специализирана работна ръка водят не само до намаляване на редица
производствени и търговски разходи, но и до координиране на усилията, сътрудничество и
„здравословна“ конкуренция. На тази основа се засилва потребността от иновации и
непрекъснато обновяване, ускорява се обмена на знания и опит. Крайният резултат е
2

Marshall, A. 1962. Principles of Economics: An Introductory Volume. Ninth (Variorum) Edition (1st Edition 1890),
London: Macmillan.
3
Porter, M. 1990. The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London and Basingstoke.
4
Велев, Мл. 2007. Клъстерен подход за повишаване на конкурентоспосбността. София: Софттрейд, с. 5.
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повишаване на конкурентоспособността на предприятията от региона.
В специализираната литература се разглеждат различни аспекти на положителното
влияние на клъстерите върху развитието и конкурентоспособността на регионалната
икономика. Акцентира се на ефектите от географската близост между предприятията в
клъстерите5, но най-голямо внимание се отделя на протичащите процеси на обмен и
разпространение на знания и на ускоряване на иновациите6 . В най-обобщен вид ползите от
формиране на клъстери се посочват от М. Портър, според който те са: повишаване на
производителността на съставящите ги предприятия; повишаване на иновационния
капацитет на предприятията; стимулиране на предприемачеството и улеснаване започването
на нов бизнес.
Като основни индикатори, свързани с конкурентоспособността на страната и региона
биха могли да се посочат7: производителност на труда; дял на износа на продукция;
динамика на заетостта; равнище на доходите на населението. Именно клъстерна форма на
организация способства за постигането на добри нива на посочените индикатори, тъй като
формирането на клъстерите е продиктувано от разбирането, че икономическото развитие на
регионите зависи от сложната система на взаимосвързани фактори, сред които важна роля
имат териториалното разположение,
висококвалифицирания персонал, ефективното
използване на ресурсите и др.
В резултат на изследване и анализ на различни теоретико-методологични подходи
бигме могли да предложим следния алгоритъм за формиране на клъстер в региона, който се
състой от три основни етапа8: предварителен, основен и заключителен, представени на фиг. 1.
Най-важен от етапите е предварителният, при който се определя възмостността за
формиране на клъстери и се разработва програма за реализиране на клъстерните проекти. На
следващия етап (основния) се активизират процесите за клъстеризация в региона. За да се
подпомогнат тези процеси действията на властите трябва да бъдат фокусирани към
създаването на координационен център, чиято основна цел е планиране и реализация на
клъстерните проекти, лобиране на интересите на участниците в клъстера, разрешаване на
вътрешни конфликти, координация и синхронизация на дейностите, насърчаване на
развитието и т.н. Необходимо е да се определят целите9 и задачите10 на клъстера,
участниците в него (производители, доставчици, потребители, научно-изследователски
организации и др.), да се изградят комуникации между участниците в клъстера. В
заключителния етап се прави оценка на функционирането на клъстите въз основа на
показатели, характеризираци икономическото развитие. В зависимост от получените
резултати се извършва корекция на програмата за развитие на клъстери.
За разлика от традиционните форми на сътридничество и икономически
взаимодействия на малки, средни и големи предприятия, клъстерната форма на организация
са характеризира със следните особености11:
5

Gibbs, R., Jr. Bernat. 1997. Rural Industry clusters raise local earnings. Rural Development Perspectives; Krugman,
P. 1995. Development, Geography and Economic Theory, Cambridge, MA: MIT Press, Rosenfeld.
6
Marshall, A. 1962. Principles of Economics: An Introductory Volume. Ninth (Variorum) Edition (1st Edition 1890),
London: Macmillan; Porter, M. 1998.On Competition. Boston, Harvard Business Review Books; Cooke, Ph. 2001.
Knowledge Economics: Clusters, Learning and Co-Operative Advantage, London: Routledge; Malmberg, A. P.
Maskell. 2002. The elusive concept of localization economies- Toward of knowledge based theory
spatial clustering,
Environment and Planning, 34(3).
7
Жиляков, В. 2010. Кластерный подход к формированию конкурентоспосбности региональной экономики.
Научные ведомости. Серия: История, Политология, Экономика, Иннгорматика, №7 (78), Вып. 14/1, с. 28.
8
Ускова, Т. 2008. Развитие региональных кластерных систем// Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз, Вып. 1, с. 98.
9
Основната цел на клъстерната политика, е да се постигне повишаване качеството на социално-икономическия
ръст в региона чрез създаването на условия за повишаване на конкурентоспособността на икономическите
субекти, образуващи регионалните клъстери.
10
Задачите на регионалните клъстери са фокусирани към създаването на благоприятни условия за формиране и
развитие на конкурентоспособни клъстери в рамките на региона.
11
Ускова, Т. 2008. Развитие региональных кластерных систем, цит.съч., с. 96.
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Фиг. 1. Алгоритъм за създаване на клъстер в региона
 наличие на голямо предприятие (лидер), определящo дългосрочните
икономически, иновационни и други стратегии на целия клъстер;
 териториална локализация на по-голямата част от участниците в клъстера;
 устойчивост на отношенията между участниците в клъстера;
 дългосрочна координация между участниците в клъстера, която намира
отражение в производствените програми, в иновативните процеси, в системите за
управление и контрол на качеството и т.н.
В световен мащаб съществуват множество примери, доказващи, че в съвременната
икономика основни участници в конкурентната борба не са отделните предприятия, а
клъстерите, в които са включени малки, средни и големи предприятия. Теорията за
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клъстерното управление все по-широко се използва в развитите страни. Като класически
примери за успешни клъстери бихме могли да посочим: клъстера на винопроизводителите в
Калифорния, корабостроителния клъстер в Норвегия, автомобилния клъстер „Тойота“ и
много др.
Необходимо е да посочим, че в България все още клъстерната концепция не е добре
позната и широко приложима. Като основна причина за това бихме могли да посочим
следните фактори, възпрепятстващи развитието на клъстерите:
 в известна степен неблагоприятен бизнес климат;
 недобре развита инфраструктура в голяма част от регионите;
 несъответствие на образователни и изследователски програми с нуждите на
икономиката;
 липса на тясно сътрудничество между производствения сектор и
образователни/научни ораганизации;
 ниска ефективност на производството;
 широко използвана практика на краткосрочно планиране, което противоречи на
клъстерното управление, тъй като реалните ползи от развитието на клъстера се появяват не
по-рано от 5-7 години.
Заключение
В контекста на направеното изложение бихме могли да обобщим, че интересът към
клътерната концепция от страна на учени, изледователи и предприемачи нараства и
постепенно се превръща в нов подход за икономическо развитие. Тя е фокусирана върху
повишаването на регионалната и държавната конкурентоспособност чрез основаването на
клъстери, които позволяват бързо адаптиране на вътрешните структури и външните
отношения в динамично променящата се среда. Клъстерният подход е инструмент за
ефективно взаимодействие, при което се постига по-добро целенасочено и аргументирано
стратегическо планиране, даващо отражение върху конкурентоспособността на регионалната
иконамика.
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Разпределение на дневната "доходност" на валутните курсове
Славея Желязкова
The Distribution of Daily Exchange Rate Returns
Slaveya Zhelyazkova
Abstract
In this paper we describe the distribution of daily exchange rate returns (first differences of daily log exchange
rates) of twelve currencies against USD (4310 observations). The results show that the distribution of exchange rate
returns is leptokurtic and asymmetric and significantly deviates from the normal distribution according to all applied
normality tests. We fit three distributions to the standardized first differences of log exchange rates- t-distribution,
generalized error distribution and skewed t-distribution in order to capture the positive excess kurtosis and asymmetry
in the empirical distribution. Several goodness-of-fit tests based on the empirical distribution function and Chi-Square
test are applied and the results show that at least one of the three distributions fits the data well.
Keywords: exchange rate returns, distribution fitting, generalized error distribution, skewed t-distribution.

Въведение
Изследването на разпределението на доходността1 на валутните курсове, представена
като първи разлики на логаритмите им, е обикновено част от по-мащабен анализ, включващ
моделирането на валутните курсове. През 80-те и 90-те години на миналия век обаче има
множество публикации, посветени основно на разпределението на доходността на валутните
курсове и най-вече на отклонението му от нормалното, както и търсенето на съответствия с
други разпределения, които дават възможност за представяне на асиметричността и
наличието на тежки опашки.
Boothe & Glassman (1987) правят обзор на направените преди тях изследвания на
разпределението на измененията на валутните курсове, като посочват ограничения интерес
към тази тема, за разлика от анализите на разпределението на доходността на акциите,
търгувани на финансовите пазари. Те разглеждат емпиричните анализи на Westerfield,
Rogalski & Vinso, McFarland, Richardson Pettit & Sung, Islam и Friedman & Vandersteel и
отбелязват, че стабилното разпределение на Парето и t-разпределението на Стюдент са
разпределенията, с които се тества съгласуваността на разпределението на измененията на
валутните курсове в публикациите през 80-те и началото на 90-те години на миналия век.
Boothe & Glassman (1987) реализират и собствено изследване, в което на основата на χ2
критерия тестват съгласуваността на разпределението на измененията на разглежданите
валутни курсове с нормалното разпределение, стабилното разпределение на Парето, tразпределението на Стюдент и комбинация от нормални разпределения.
Calderon-Rossell & Ben-Horim (1982) прилагат теста на Колмогоров-Смирнов като
проверяват дали разпределението на измененията на валутните курсове се съгласува със
стабилното разпределение на Парето при дванадесет стойности на параметъра на
разпределението в интервала [1;2]. So (1986) критикува направеното от тях изследване за
това, че тестват съгласуваност на очевидно асиметрични разпределения със симетричното
стабилно разпределение на Парето.
Fujihara & Park (1990) изследват седмичните изменения за разглежданите от тях
валутни курсове като показват, че те могат да се разглеждат като реализация на ARCH
процес и разпределението им се съгласува с комбинация от нормални разпределения и с tразпределение с параметри за разположение и мащаб според резултатите от приложения тест
на Колмогоров.
1

Някои автори използват термина "доходност", а други предпочитат термина "изменения" на валутния курс.
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Друго разпределение, което може да бъде подходящ модел на разпределението на
измененията на валутните курсове е GED (генерализирано разпределение на грешките),
предложено от Subbotin (1923). Негов частен случай е нормалното разпределение и
разпределението на Laplace. Предимството му е, че то може да бъде подходящо за
представяне на емпирични разпределения, както с наднормален, така и с поднормален
ексцес. Nelson (1991) прилага стандартизираното GED при оценка на параметрите на
предложения от него експоненциален ARCH модел чрез метода на максималното
правдоподобие.
GED разпределението и t-разпределението на Стюдент могат да се използват като
модел на емпирични разпределения с тежки опашки (наднормален ексцес), но не дават
възможност за представяне на асиметричността на разпределението, което е характерно за
разпределението на измененията на валутните курсове. Разпределение, при което е възможна
едновременно асиметричност и ексцес, различен от този на нормалното разпределение е
асиметричното t-разпределение, предложено от Hansen (1994), който го прилага при оценка
на GARCH модел на основата на седмични данни за валутния курс USD/CHF.
Fernandez & Steel (1998) предлагат универсален метод за трансформиране на
симетрично едномодално разпределение на непрекъсната случайна величина в асиметрично,
който прилагат към t-разпределението. Lambert & Laurent (2001) доразвиват тази идея като
предлагат стандартизираното асиметрично t-разпределение и го използват при оценката на
GARCH и APARCH модели. Те прилагат χ2 критерия за тестване на хипотезата за
съгласуваност на разпределението на остатъчния компонент с това на нормалното
разпределение, t-разпределение на Стюдент и асиметричното t-разпределение.
При моделирането на дългата памет на волатилността на валутните курсове чрез
FIGARCH модели има възможност за избор на разпределението, на чиято основа ще се
приложи методът на максималното правдоподобие за оценка на параметрите. Използваните
разпределения са нормалното разпределение, t-разпределение, GED и асиметричното tразпределение. В тази връзка, преди да пристъпят към реализирането на моделите,
изследователите разглеждат разпределението на доходността на валутните курсове като
показват съществени отклонения от нормалното разпределение (Beine, Laurent, & Lecourt,
2002; Ciprian & Alina-Nicoleta, 2009; Chortareas, Jiang, & Nankervis, 2011; Kumar, 2014 и
Pelinescu & Acatrinei, 2014). Всички те потвърждават, че оценката на параметрите на
моделите е подходящо да се базира на някое от посочените разпределения, различно от
нормалното разпределение.
Целта на настоящото изследване е да се тества съгласуваността на разпределението на
дневната доходност на разглежданите от нас дванадесет валутни курса спрямо щатския
долар с нормалното разпределение, GED, t-разпределението с параметри за разположение и
мащаб и асиметричното t-разпределение, за да бъдат използвани получените резултати при
разработването на модели за валутните курсове.
1. Тестове за съгласуваност
Една част от тестовете за съгласуваност са разработени за нормално разпределение и
не са приложими за тестване на съгласуваността на емпиричното разпределение с други
теоретични разпределения, като например тестовете, основаващи се на коефициентите на
асиметрия и ексцес. Други тестове, макар и разработени първоначално за нормалното
разпределение, са приложими и при други разпределения. Тестовете за съгласуваност с
нормалното разпределение могат да бъдат класифицирани в следните четири групи (Romão,
Delgado & Costa, 2010; Razali & Wah, 2011): тестове, основани на емпиричната функция на
разпределението; тестове, основани на коефициентите на асиметрия и ексцес; регресионни и
корелационни тестове и тестове от типа на 𝜒 2 .
От първата група тестове, основани на емпиричната функция на разпределението в
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нашето изследване ще бъдат приложени тестове от групата на Колмогоров-Смирнов и
тестове от групата на Cramer-von Mises (Stephens, 2016). При тях се проверява дали
емпиричната функция на разпределението се съгласува с функцията на нормалното
разпределение или друго разглеждано разпределение. Тези тестове могат да се разделят на
две подгрупи- такива, основаващи се на максималната разлика (тестове от групата на
Колмогоров-Смирнов) и на такива, основаващи се на интегрираните квадрати на
отклоненията на емпиричната от теоретичната функция на разпределението (тестове от
групата на Cramer-von Mises).
При тестовете от групата на Колмогоров-Смирнов се определя супремума (точната
горна граница) на отклоненията на емпиричната функция 𝐹𝑛 (𝑥) от теоретичната функция на
разпределението 𝐹(𝑥), означаван като 𝐷+ и супремума на противоположната стойност на
тези отклонения, означаван като 𝐷− . Статистическият критерий D на Колмогоров-Смирнов е
по-високата стойност от тези две стойности:
𝐷 + = sup{𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥)}
𝑥

𝐷− = sup{𝐹(𝑥)−𝐹𝑛 (𝑥)}
𝑥

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥(𝐷+ , 𝐷 − ),
където емпиричната функция на разпределението за случайна извадка 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 от
съвкупност с непрекъснато разпределение се дефинира по следния начин:
(брой на 𝑥𝑖 ≤ 𝑥)
.
𝑛
Тестовете от групата на Cramer-von Mises се основават на интегрираните квадрати на
отклоненията на емпиричната от теоретичната функция на разпределението, които се
претеглят с функцията 𝜓(𝑥) (Stephens, 2016):
𝐹𝑛 (𝑥) =

∞

2

𝑌 = 𝑛 ∫ {𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥)}2 𝜓(𝑥)𝑑 𝐹(𝑥)
−∞

При 𝜓(𝑥) = 1 се получава статистиката на Cramer-von Mises:
2

∞

𝑊 = 𝑛 ∫ {𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥)}2 𝑑𝐹(𝑥).
При 𝜓(𝑥) = {𝐹(𝑥)(1 − 𝐹(𝑥))}

−1

∞

−∞

се получава статистиката на Anderson-Darling:

𝐴2 = 𝑛 ∫ {𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥)}2 {𝐹(𝑥)(1 − 𝐹(𝑥))}

−1

𝑑𝐹(𝑥)

−∞

Тя, за разлика от статистиката на Cramer-von Mises, дава по-голяма тежест на отклонението
на емпиричната от теоретичната функция на разпределението при опашките на
разпределението (екстремално високите и екстремално ниските стойности на 𝑥𝑖 ) (Razali &
Wah, 2011).
Модификация на статистиката на Cramer-von Mises е статистиката, предложена от
Watson (1961):
2

∞

∞

−∞

−∞

2

𝑈 = 𝑛 ∫ {𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥) − ∫ [𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥)] 𝑑𝐹(𝑥)} 𝑑𝐹(𝑥).
В разгледаните тестове 𝐹(𝑥) може да бъде функцията на нормалното разпределение
или функцията на кое да е разпределение на непрекъснати случайни величини. За да се
унифицира приложението на тези тестове, се прилага т.нар. вероятностна интегрална
трансформация (probability integral transformаtion), чрез която непрекъсната случайна
величина X с определена функция на разпределение 𝐹(𝑥) се трансформира в случайна
величина Z, която е равномерно разпределена в интервала [0; 1], т.е. има стандартно
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равномерно разпределение 𝑈(0; 1):

𝑧𝑖 = 𝐹(𝑥𝑖 ).
Ако емпиричната функция на разпределението на трансформираните стойности се
означи с 𝐹𝑛∗ (𝑧), тогава:
𝐹𝑛 (𝑥𝑖 ) − 𝐹(𝑥𝑖 ) = 𝐹𝑛∗ (𝑧𝑖 ) − 𝑧𝑖 ,
Ако емпиричното разпределение на X се съгласува с определено теоретично
разпределение, чиято функция на разпределение 𝐹(𝑥) се използва за трансформацията, то
тогава емпиричното разпределение на Z ще съответства на равномерното разпределение.
Така тестовете, които се прилагат са за съгласуваност на емпиричното разпределение на Z
със стандартното равномерно разпределение.
Нека приемем, че стойностите на 𝑥𝑖 са подредени във възходящ ред, като индексът 𝑖
съответства на тяхната позиция, от което следва, че и стойностите на 𝑧𝑖 също ще са
подредени във възходящ ред. Тогава емпиричните стойности на разгледаните статистически
критерии могат да се изчислят по следните формули (Stephens, 2016):
𝐷+ = max{𝑖/𝑛 − 𝑧𝑖 }
𝑖

𝐷 − = max{𝑧𝑖 − (𝑖 − 1)/𝑛}
𝑖

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥(𝐷+ , 𝐷− )

𝑛
2

𝑊 = ∑{𝑧𝑖 − (2𝑖 − 1)/(2𝑛)}2 + (12𝑛)−1
𝑖=1

2

∑𝑛𝑖=1 𝑧𝑖
𝑈 =𝑊 −(
− 0,5)
𝑛
2

2

𝑛

2

𝐴 = −𝑛 − 𝑛

−1

∑(2𝑖 − 1){ln 𝑧𝑖 + ln(1 − 𝑧𝑛+1−𝑖 )}.
𝑖=1

Тези тестове са разработени първоначално за съответствие между емпиричното
разпределение и предварително дефинирано теоретично разпределение, т.е. при
предварително зададени стойности на параметрите на теоретичното разпределение. Когато
това не е така, а параметрите на теоретичното разпределение не са известни и се оценяват на
основата на данните от извадката и въпреки това се използват критичните стойности при
известни параметри на теоретичното разпределение, тогава тестът ще бъде консервативен,
т.е. действителното равнище на значимост ще е по-ниско от възприетото равнище на
значимост2 (Ламбова, Русев, Косева & Стоянова, 2012). Както Stephens (2016) посочва, в тези
случаи p-величината, определена за съответната емпирична характеристика ще бъде повисока от коректната й стойност и тогава ще бъде по-малко вероятно да бъде да бъде
отхвърлена невярната нулева хипотеза за съгласуваност на емпиричното разпределение със
съответното теоретично разпределение, отколкото би трябвало да бъде. Затова е необходимо
да се използват други критични стойности, когато параметрите на теоретичното
разпределение не са известни.
За теста на Колмогоров-Смирнов Lilliefors (1967) публикува таблица с критичните
стойности за случаите, когато се тества съгласуваност на емпиричното разпределение с
нормалното разпределение при неизвестни стойности на средната и дисперсията. За
тестването на съгласуваността на емпиричното разпределение с нормалното разпределение
на основата на тестовете от групата на Cramer-von Mises при неизвестни параметри на
разпределението Stephens (2016) предлага модификация на тестовата статистика и таблица с
2

Това е посочено от автора за теста на Колмогоров-Смирнов, но може да бъде обобщено и за другите тестове,
основаващи се на емпиричната функция на разпределението.
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критичните стойности.
Има разработени таблици с критични стойности за разгледаните тестове и при много
други разпределения, като експоненциалното, логистичното , гама разпределението и други
разпределения, но в тази група не попадат разпределенията, които представляват интерес в
нашето изследване, а именно асиметричното t-разпределение и GED разпределението. Това
налага критичните стойности да бъдат получени на основата на Монте Карло експерименти,
реализирани от нас в Matlab по предложената от Stephens (2016) процедура.
Друга група тестове за съответствие с нормалното разпределение, които ще бъдат
приложени в нашето изследване са тези, основаващи се на коефициентите на асиметрия и
ексцес. Тестът на Jarque & Bera (1987) е популярен тест от тази група, но основен негов
недостатък е, че не разграничава дали отклонението от нормалното разпределение се
обяснява с асиметрията или ексцеса. D’Agostino & Pearson (1973) предлагат тестове, чрез
които се проверява поотделно дали разпределението е симетрично и дали се характеризира с
ексцес, равен на този на нормалното разпределение. Авторите предлагат и "омнибус" тест,
чрез който се тества едновременно дали коефициентите на асиметрия и ексцес са равни на
тези на нормалното разпределение. Процедурата за определяне на емпиричната
характеристика на статистическия критерий за всеки един от тестовете е представена в
систематизиран вид от D’Agostino, Belanger & D’Agostino (1990). За приложението на тези
тестове сме разработили потребителска функция в Мatlab.
Третата група тестове за съгласуваност с нормалното разпределение са т.нар.
регресионни и корелационни тестове. От тази група са тестовете на Shapiro & Wilk (1965) и
Shapiro & Francia (1972). Тестът на Shapiro & Wilk (1965), както авторите посочват, е
разработен като опит да се обобщят индикациите на Q-Q графиките, които се използват като
графичен способ да се установи дали емпиричното разпределение се съгласува с определено
теоретично разпределение. По подобие на F-теста, който се прилага при статистическата
проверка за адекватност на регресионния модел, те предлагат тест, който също е частно на
две дисперсии и даже името на теста, което те дават е ANOVA тест за нормално
разпределение. Shapiro & Francia (1972) предлагат модификация на теста на Shapiro & Wilk
(1965), която представлява приблизителен вариант на теста за големи извадки. Royston (1993)
трансформира тестовата статистиката и я превръща в случайна величина, която има
приблизително стандартно нормално разпределение, при условие, че нулевата хипотеза за
нормално разпределена съвкупност е вярна. Той представя подробно процедурата за
приложение на теста и я реализира програмно на FORTRAN. В нашия случай броят на
наблюденията е 4310 и това е причината, поради която ще бъде използван тестът на Shapiro
& Francia (1972), който може да бъде реализиран в продукта Stata. Този тест е наличен в
статистическия софтуер само при тестване на хипотезата за нормално разпределение и
адаптирането му за други разпределения е свързано с определяне на математическите
очаквания на порядковите статистики за съответното разпределение чрез симулации и след
това определяне на критичните стойности по емпиричен път също чрез симулации.
Проблемът тук е, че броят на наблюденията, с които работим е 4310, което прави процесът
на симулации много дълъг и би било по-подходящо да се използват апроксимации,
разработването на които е извън предмета на нашето изследване.
В нашето изследване ще бъде приложен и 𝜒 2 тест за съответствие на емпиричното с
определено теоретично разпределение. Той ще бъде използван за тестване съгласуваността с
нормалното разпределение, с GED, с t-разпределението с параметри за разположение и
мащаб и с асиметричното t-разпределение. Основната разлика с вече разгледаните тестове за
съответствие е, че 𝜒 2 тестът се прилага при групирани данни и резултатът е чувствителен
към броя на груповите интервали k. Тестът ще бъде приложен при неизвестни параметри на
теоретичното разпределение, чиито оценки се получават по данни от извадката. Това се
взема предвид при определянето на степените на свобода ν на статистическия критерий, като
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те се намаляват допълнително с броя m на оценените параметри (ν = k − m − 1). Тестът има
изискване очакваните честоти за всички групи да са по-големи от единица и за поне 80% от
групите да са по-големи от пет (Ламбова, Русев, Косева & Стоянова, 2012). В тази връзка при
тестване на съответствието на емпиричното разпределение с нормалното разпределение се
работи с осем групови интервала, а за останалите разпределения- с 10 интервала.
2. Емпирични резултати
В изследването се използват дневни данни за следните валутни курсове: AUD/USD,
BRL/USD, CAD/USD, CHF/USD, EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD, MXN/USD, NOK/USD,
NZD/USD, SEK/USD и ZAR/USD за периода от 3 януари 2000 до 1 март 2017
(4311наблюдения).
Разпределението на доходността на всички разглеждани валутни курсове съществено
се отклонява от нормалното разпределение, като се характеризира с наднормален ексцес и
асиметрия- отрицателна (лява) за BRL/USD, CAD/USD, CHF/USD, EUR/USD, JPY/USD и
SEK/USD и положителна (дясна) за останалите валутни курсове (вж. табл. 1). Тестовете на
основата на коефициентите на асиметрия и ексцес поотделно, "омнибус" тестът на
D’Agostino-Pearson, тестът на Jarque-Bera, тестът на Shapiro-Francia, 𝜒 2 тестът за
съответствие и тестовете въз основа на емпиричната функция на разпределението (тестът на
Колмогоров-Смирнов (Lilliefors), тестът на Cramer-von Mises, тестът на Watson и тестът на
Anderson-Darling) еднозначно показват, че разглежданите емпирични разпределения не се
съгласуват с нормалното разпределение3 (вж. табл. 1 и 2). .
От приложените тестове за съгласуваност на емпиричните разпределения с GED, tразпределението с параметри за разположение и мащаб и асиметричното t-разпределение,
чиито резултати са представени съответно в таблица 3, 4 и 5, могат да се направя обобщения
относно разпределението на доходността на разглежданите валутни курсове.
Емпиричното разпределение на стандартизираните първи разлики на логаритмите на
AUD/USD се съгласува с асиметричното t-разпределение и не се съгласува с GED съгласно
резултатите от всички приложени тестове. Относно съгласуваността с t-разпределението с
параметри за разположение и мащаб, тестовете въз основа на емпиричната функция на
разпределението потвърждават съответствието, докато 𝜒 2 тестът го отхвърля при
възприетото от нас равнище на значимост α=0,05.
За разпределението на стандартизираните първи разлики на логаритмите на BRL/USD
се оказа невъзможно тестването на съответствието с генерализираното разпределение на
грешките, поради непреодолими проблеми при определянето на оценките на параметрите на
разпределението. Емпиричното разпределение се съгласува с асиметричното tразпределение, както всички приложени тестове показват. При BRL/USD, подобно на
AUD/USD се наблюдава противоречие между резултатите от 𝜒 2 теста и тестовете на
основата на емпиричната функция на разпределение относно съответствието на емпиричното
разпределение и t-разпределението с параметри за разположение и мащаб.
Разпределението на стандартизираните първи разлики на логаритмите на CAD/USD се
съгласува, според всички приложени тестове, както с t-разпределението с параметри за
разположение и мащаб, така и с асиметричното t-разпределение, за което оценката на
параметъра на асиметрия е положителна (0,01>0), но близка до нула. Това е израз на слабо
изразената асиметричност на разпределението- нулевата хипотеза за симетрично
разпределение се приема, ако възприетото равнище на значимост е 0,01, но при α=0,05 тя
може да бъде отхвърлена. Съществени отклонения на емпиричното разпределение от GED
при опашките на разпределението, въпреки близките стойности на емпиричните честоти до
очакваните честоти за интервалите в близост до центъра на разпределението, водят до
3

Възприетото равнище на значимост при всички тестове в изследването е α=0,05.
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противоречие между резултатите от 𝜒 2 теста, които позволяват отхвърляне на нулевата
хипотеза за съгласуваност при възприетото равнище на значимост α=0,05 и другите тестове,
на основата на емпиричната функция на разпределение, при които тя не може да бъде
отхвърлена.
Разпределението на доходността на CHF/USD се характеризира с отрицателна (лява)
асиметрия и наднормален ексцес, много по-силно изразени в сравнение с останалите
разглеждани валутни курсове, поставящи го на първо място и по двата показателя. Всички
приложени тестове потвърждават съответствието между емпиричното разпределение на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на CHF/USD, както с асиметричното tразпределение, така и със симетричното t-разпределение с параметри за разположение и
мащаб, въпреки асиметричността на емпиричното разпределение. Последното се обяснява с
положителната оценка на параметъра на разположение, което премества симетричната крива
на t-разпределението с параметри за разположение и мащаб надясно от съответната на
стандартното нормално разпределение. Относно съгласуваността на емпиричното
разпределение с GED, резултатите от приложените тестове са противоречиви. При 𝜒 2 теста и
теста на Anderson-Darling, който дава по-голяма тежест на отклонението на емпиричната от
теоретичната функция на разпределението при опашките на разпределението, за разлика от
другите тестове от същата група, нулевата хипотеза за съответствие между емпиричното
разпределение и GED се отхвърля при риск за грешка α=0,05.
Разпределението на доходността на EUR/USD се характеризира със слабо изразена
лява асиметрия и наднормален ексцес, като стойността на коефициента на ексцес е по-ниска
от всички останали коефициенти за разглежданите валутни курсове. Тестовете на основата
на емпиричната функция на разпределение (тестът на Колмогоров-Смирнов (Lilliefors),
тестът на Cramer-von Mises, тестът на Watson и тестът на Anderson-Darling) показват
съответствие между емпиричното разпределение и всички разглеждани теоретични
разпределения, освен нормалното. Според 𝜒 2 теста за съответствие, разпределението на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на EUR/USD е единственото
разпределение от разглежданите, което се съгласува с GED, но не се съгласува с никое от
другите разглеждани разпределения.
Разпределението на доходността на GBP/USD се характеризира с наднормален ексцес,
по който разпределението се подрежда на трето място от разглежданите разпределения и
положителна асиметрия, която го поставя на второ място по асиметричност на
разпределението. Всички приложени тестове показват, че емпиричното разпределение на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на GBP/USD не се съгласува с GED, а
според резултатите от 𝜒 2 теста никое от разглежданите разпределения не представлява
подходящ модел за емпиричното разпределение. Трябва да се отбележи, че двете емпирични
разпределения, за които при 𝜒 2 теста се отхвърля нулевата хипотеза за съответствие с
асиметричното t-разпределение, с риск за грешка α=0,05, са разпределенията на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на GBP/USD и EUR/USD. За разлика от 𝜒 2
теста, тестовете на основата на емпиричната функция на разпределение показват
съответствие с асиметричното t-разпределение и t-разпределението с параметри за
разположение и мащаб.
Емпиричното разпределение на стандартизираните първи разлики на логаритмите на
JPY/USD, както всички приложени тестове показват се съгласува, както с t-разпределението
с параметри за разположение и мащаб и положителна оценка на параметъра за
разположение, така и с асиметричното t-разпределение с отрицателна оценка на параметъра
на асиметричност. При GED резултатът от 𝜒 2 теста за отхвърляне на нулевата хипотеза за
съгласуваност на емпиричното и теоретичното разпределение противоречи на заключенията
на тестовете, основани на емпиричната функция на разпределение.
Разпределението на доходността на MXN/USD се характеризира наднормален ексцес,
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който е по-нисък единствено от този за първите разлики на логаритмите на CHF/USD.
Коефициентът на асиметрия е положителен и стойността му го подрежда на трето място по
асиметричност на разпределението след CHF/USD и GBP/USD. Тестове за съответствие
между емпиричното разпределение и GED не са направени, тъй като се оказа невъзможно
определянето на оценките на параметрите на GED, въпреки експериментите с различни
начални стойности при приложението на метода на максималното правдоподобие. Всички
приложени тестове показват, че емпиричното разпределение се съгласува с асиметричното tразпределение. При 𝜒 2 теста се отхвърля нулевата хипотеза за съответствие между
емпиричното разпределение и t-разпределението с параметри за разположение и мащаб,
което противоречи на резултатите от останалите приложени тестове. Особен принос за това
има разликата между емпиричните и очакваните честоти в интервалите, които макар и да не
са крайни, имат много по-малък брой единици в сравнение с интервалите в центъра на
разпределението
Разпределението на доходността на логаритмите на NOK/USD се характеризира
наднормален ексцес, който го поставя на предпоследно място, като след него с по-малка
връхна източеност остава само разпределението на доходността на EUR/USD. Абсолютната
стойност на коефициента на асиметрия е най-ниската сред изследваните разпределения. При
тестовете на основата на емпиричната функция на разпределение и 𝜒 2 теста се приема
нулевата хипотеза за съответствие между емпиричното разпределение и t-разпределението с
параметри за разположение и мащаб, както и асиметричното t-разпределение. За разлика от
тестовете, основани на емпиричната функция на разпределението, при 𝜒 2 теста нулевата
хипотеза за съгласуваност на емпиричното разпределение с GED се отхвърля при
възприетото равнище на значимост α=0,05.
Разпределението на стандартизираните първи разлики на логаритмите на NZD/USD,
както всички приложени тестове показват, се съгласува с асиметричното t-разпределение с
положителна стойност на оценката на параметъра на асиметричност и не се съгласува с GED.
Според резултатите от 𝜒 2 теста t-разпределението с параметри за разположение и мащаб
също е подходящ модел на емпиричното разпределение, което противоречи на резултатите
от тестовете, основани на емпиричната функция на разпределението.
Тестовете на основата на емпиричната функция на разпределение показват
съответствие между разпределението на стандартизираните първи разлики на логаритмите на
SEK/USD и всички разглеждани теоретични разпределения, освен нормалното. За разлика от
тях 𝜒 2 тестът за съответствие позволява отхвърляне на нулевата хипотеза за съгласуваност
на емпиричното разпределение с GED при възприетото равнище на значимост α=0,05.
Емпиричното разпределение на стандартизираните първи разлики на логаритмите на
ZAR/USD не се съгласува с GED, както всички приложени тестове, с изключение на теста на
Колмогоров-Смирнов, го потвърждават. Тестовете на основата на емпиричната функция на
разпределение, заедно с 𝜒 2 теста показват съответствие на емпиричното разпределение с
асиметричното t-разпределение и t-разпределението с параметри за разположение и мащаб.
Получените резултати могат да се използват като отправна точка при разработване на
модели за доходността на валутните курсове. За експериментираните от нас FIGARCH
модели, които потвърждават наличието на дълга памет във волатилността на всички
разгледани валутни курсове, асиметричното t-разпределение се оказа най-подходящо за
оценка на параметрите при осем от дванадесетте валутни курса- AUD/USD; BRL/USD;
CHF/USD; GBP/USD; MXN/USD; NOK/USD; NZD/USD и ZAR/USD. При останалите четири
валутни курса GED и t-разпределение са подходящи и дават близки резултати за
информационните критерии, но като се сравнят стойностите им би следвало за CAD/USD и
EUR/USD да се предпочете GED при оценката на параметрите на моделите, а при JPY/USD и
SEK/USD- t-разпределение.
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Таблица 1. Резултати от приложените тестове4 за съответствие между разпределението на
доходността на разглежданите валутни курсове и нормалното разпределение, основани на
коефициентите на асиметрия и ексцес5
Валутен
курс
AUD/USD
BRL/USD
CAD/USD
CHF/USD
EUR/USD
GBP/USD
JPY/USD
MXN/USD
NOK/USD
NZD/USD
SEK/USD
ZAR/USD

Асиметрия
коеф. на
тест
Pearson
7,489
0,622
(0,000)
-2,257
-0,087
(0,012)
-2,204
-0,085
(0,014)
-9,263
-1,119
(0,000)
-2,323
-0,090
(0,010)
8,239
0,798
(0,000)
-5,480
-0,316
(0,000)
8,235
0,797
(0,000)
1,906
0,072
(0,028)
6,000
0,377
(0,000)
-2,416
-0,094
(0,008)
4,635
0,234
(0,000)

Ексцес
коеф. на
тест
Pearson
28,584
14,403
(0,000)
26,477
11,703
(0,000)
22,652
8,465
(0,000)
35,662
35,432
(0,000)
14,867
5,164
(0,000)
28,863
14,830
(0,000)
19,810
6,909
(0,000)
29,856
16,515
(0,000)
18,907
6,515
(0,000)
20,925
7,457
(0,000)
19,147
6,616
(0,000)
21,647
7,853
(0,000)

"Омнибус" тест на
D’Agostino-Pearson

Тест на
Jarque-Bera

873,159
(0,000)
706,117
(0,000)
517,948
(0,000)
1357,545
(0,000)
226,420
(0,000)
900,956
(0,000)
422,459
(0,000)
959,187
(0,000)
361,093
(0,000)
473,842
(0,000)
372,452
(0,000)
490,088
(0,000)

23629,164
(0,000)
13606,506
(0,000)
5369,109
(0,000)
189786,535
(0,000)
847,112
(0,000)
25588,194
(0,000)
2816,159
(0,000)
33257,853
(0,000)
2223,004
(0,000)
3669,265
(0,000)
2355,090
(0,000)
4268,344
(0,000)

Таблица 2. Резултати от приложените тестове за съответствие между разпределението на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на разглежданите валутни курсове и
нормалното разпределение
Тест на
Тест на
Тест на
Тест на
Валутен
КолмогоровТест на
χ2 тест за
CramerAndersonShapiroкурс
Смирнов
Watson
съответствие
von Mises
Darling
Francia
(Lilliefors)
0,063
6,389
6,268
41,780
385,060
13,454
AUD/USD
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
0,072
9,770
9,749
58,019
516,817
13,483
BRL/USD
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
0,053
5,073
5,070
29,230
267,552
12,001
CAD/USD
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
4

Числата в скоби в таблица 1, 2, 3, 4 и 5 са p-величините, които съответстват на емпиричните характеристики
на статистическия критерий, представени над тях.
5
В таблицата са включени коефициентите на асиметрия и ексцес на Pearson, които участват при изчисляването
на емпиричните характеристики на представените тестове.
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Валутен
курс
CHF/USD
EUR/USD
GBP/USD
JPY/USD
MXN/USD
NOK/USD
NZD/USD
SEK/USD
ZAR/USD

Тест на
КолмогоровСмирнов
(Lilliefors)
0,053
(0,000)
0,043
(0,000)
0,050
(0,000)
0,050
(0,000)
0,073
(0,000)
0,045
(0,000)
0,051
(0,000)
0,044
(0,000)
0,054
(0,000)

Тест на
Тест на
CramerWatson
von Mises
4,762
(0,000)
2,891
(0,000)
4,126
(0,000)
3,894
(0,000)
9,483
(0,000)
2,865
(0,000)
3,686
(0,000)
2,916
(0,000)
4,051
(0,000)

4,740
(0,000)
2,887
(0,000)
4,054
(0,000)
3,858
(0,000)
9,348
(0,000)
2,829
(0,000)
3,562
(0,000)
2,913
(0,000)
3,991
(0,000)

Тест на
AndersonDarling

χ2 тест за
съответствие

Тест на
ShapiroFrancia

27,664
(0,000)
15,903
(0,000)
24,268
(0,000)
23,002
(0,000)
57,724
(0,000)
17,512
(0,000)
22,849
(0,000)
18,293
(0,000)
24,948
(0,000)

152,428
(0,000)
155,511
(0,000)
187,899
(0,000)
250,240
(0,000)
521,357
(0,000)
233,104
(0,000)
266,219
(0,000)
206,925
(0,000)
245,440
(0,000)

13,658
(0,000)
9,678
(0,000)
12,697
(0,000)
11,330
(0,000)
13,837
(0,000)
10,848
(0,000)
11,669
(0,000)
10,964
(0,000)
11,731
(0,000)

Таблица 3. Резултати от приложените тестове за съответствие между разпределението на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на разглежданите валутни курсове и GED
Валутен
курс

Оценка на
параметъра
ν

AUD/USD

1,080

CAD/USD

1,107

CHF/USD

1,144

EUR/USD

1,250

GBP/USD

1,169

JPY/USD

1,171

NOK/USD

1,248

NZD/USD

1,204

SEK/USD

1,246

ZAR/USD

1,180

Тест на
КолмогоровСмирнов
0,025
(0,007)
0,011
(0,630)
0,019
(0,051)
0,010
(0,729)
0,022
(0,023)
0,014
(0,283)
0,015
(0,245)
0,023
(0,014)
0,016
(0,138)
0,019
(0,072)

Тест на
Тест на
CramerWatson
von Mises
0,930
(0,003)
0,187
(0,251)
0,367
(0,074)
0,103
(0,491)
0,567
(0,025)
0,241
(0,172)
0,236
(0,180)
0,744
(0,010)
0,231
(0,181)
0,459
(0,046)

0,930
(0,003)
0,187
(0,251)
0,367
(0,074)
0,103
(0,491)
0,567
(0,025)
0,241
(0,172)
0,236
(0,180)
0,744
(0,010)
0,231
(0,181)
0,459
(0,046)
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Тест на
AndersonDarling

χ2 тест за
съответствие

6,114
(0,001)
1,299
(0,192)
2,735
(0,030)
0,651
(0,529)
3,370
(0,016)
1,705
(0,114)
1,620
(0,127)
4,365
(0,006)
1,619
(0,121)
2,920
(0,026)

59,373
(0,000)
28,207
(0,000)
28,896
(0,000)
13,284
(0,102)
50,519
(0,000)
27,743
(0,001)
31,764
(0,000)
51,587
(0,000)
24,600
(0,002)
33,454
(0,000)
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Таблица 4. Резултати от приложените тестове за съответствие между разпределението на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на разглежданите валутни курсове и tразпределение с параметри за разположение и мащаб
Оценки на
параметрите
μ, σ и ν
-0,026; 0,702;
AUD/USD
4,112
-0,016; 0,641;
BRL/USD
3,228
-0,004; 0,731;
CAD/USD
4,204
0,011; 0,752;
CHF/USD
5,188
-0,005; 0,806;
EUR/USD
5,536
-0,019; 0,758;
GBP/USD
4,996
0,013; 0,758;
JPY/USD
4,625
-0,034; 0,652;
MXN/USD
3,450
-0,013; 0,785;
NOK/USD
5,188
-0,025; 0,762;
NZD/USD
4,792
-0,003; 0,780;
SEK/USD
5,086
-0,018; 0,750;
ZAR/USD
4,545
Валутен
курс

Тест на
Тест на
Колмогоров- CramerСмирнов
von Mises
0,009
0,105
(0,846)
(0,536)
0,013
0,117
(0,438)
(0,481)
0,015
0,071
(0,246)
(0,731)
0,012
0,100
(0,597)
(0,567)
0,016
0,113
(0,202)
(0,501)
0,011
0,136
(0,624)
(0,424)
0,014
0,089
(0,343)
(0,624)
0,014
0,205
(0,318)
(0,240)
0,008
0,028
(0,963)
(0,979)
0,014
0,124
(0,355)
(0,457)
0,012
0,061
(0,518)
(0,785)
0,010
0,074
(0,783)
(0,712)

Тест на
Тест на
χ2 тест за
AndersonWatson
съответствие
Darling
0,105
1,119
14,557
(0,536)
(0,266)
(0,024)
0,117
0,934
13,191
(0,481)
(0,344)
(0,040)
0,071
0,526
8,150
(0,731)
(0,669)
(0,227)
0,100
0,843
8,037
(0,567)
(0,411)
(0,235)
0,113
0,971
13,185
(0,501)
(0,334)
(0,040)
0,136
1,205
18,883
(0,424)
(0,236)
(0,004)
0,089
0,691
6,377
(0,624)
(0,514)
(0,382)
0,205
2,152
27,818
(0,240)
(0,063)
(0,000)
0,028
0,391
7,869
(0,979)
(0,815)
(0,248)
0,124
1,354
15,685
(0,457)
(0,195)
(0,016)
0,061
0,388
11,327
(0,785)
(0,813)
(0,079)
0,074
0,774
7,898
(0,712)
(0,449)
(0,246)

Таблица 5. Резултати от приложените тестове за съответствие между разпределението на
стандартизираните първи разлики на логаритмите на разглежданите валутни курсове и
асиметричното t-разпределение
Валутен
курс
AUD/USD
BRL/USD
CAD/USD
CHF/USD
EUR/USD
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Оценки на
параметрите
νиλ
3,966
0,068
3,417
0,042
4,294
0,010
4,593
-0,036
5,699
0,021

Тест на
Тест на
Колмогоров- CramerСмирнов
von Mises
0,006
0,053
(0,975)
(0,677)
0,011
0,071
(0,466)
(0,520)
0,015
0,074
(0,118)
(0,518)
0,011
0,054
(0,525)
(0,688)
0,014
0,115
(0,206)
(0,357)

Тест на
Тест на
χ2 тест за
AndersonWatson
съответствие
Darling
0,053
0,391
7,139
(0,677)
(0,659)
(0,415)
0,071
0,563
8,021
(0,520)
(0,434)
(0,331)
0,074
0,581
8,457
(0,518)
(0,443)
(0,294)
0,054
0,517
13,312
(0,688)
(0,514)
(0,065)
0,115
0,991
14,227
(0,357)
(0,235)
(0,047)
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Оценки на
параметрите
νиλ
4,736
GBP/USD
0,054
4,718
JPY/USD
-0,031
3,499
MXN/USD
0,090
5,242
NOK/USD
0,040
4,827
NZD/USD
0,076
5,115
SEK/USD
0,005
4,602
ZAR/USD
0,049
Валутен
курс

Тест на
Тест на
Колмогоров- CramerСмирнов
von Mises
0,011
0,062
(0,488)
(0,623)
0,015
0,100
(0,172)
(0,411)
0,008
0,028
(0,827)
(0,927)
0,008
0,026
(0,898)
(0,962)
0,007
0,065
(0,929)
(0,603)
0,012
0,065
(0,409)
(0,613)
0,009
0,069
(0,774)
(0,573)

Тест на
Тест на
χ2 тест за
AndersonWatson
съответствие
Darling
0,062
0,544
15,254
(0,623)
(0,489)
(0,033)
0,100
0,623
7,240
(0,411)
(0,425)
(0,404)
0,028
0,208
10,034
(0,927)
(0,930)
(0,187)
0,026
0,220
4,179
(0,962)
(0,938)
(0,759)
0,065
0,426
4,670
(0,603)
(0,633)
(0,700)
0,065
0,405
11,022
(0,613)
(0,669)
(0,138)
0,069
0,431
4,161
(0,573)
(0,621)
(0,761)

Заключение
Разпределението на дневната доходност на разглежданите валутни курсове се
характеризира с наднормален ексцес и асиметричност и всички приложени тестове показват,
че то съществено се отклонява от нормалното разпределение. За всички изследвани валутни
курсове се получава, че разпределението на доходността им се съгласува поне с едно от
теоретичните разпределения, разглеждани като алтернатива на нормалното разпределение.
Наблюдава се противоречие между резултатите от 𝜒 2 теста за съответствие и тестовете,
основани на емпиричната функция на разпределението, което се дължи на по-слабата
чувствителност на последните към отклонението на емпиричната от теоретичната функция
на разпределението при опашките на разпределението. T-разпределението с параметри за
разположение и мащаб се оказва подходящ модел за асиметрични емпирични разпределения,
защото от една страна, асиметричността не е силно изразена, а от друга страна, различният
от нула параметър на разположение измества кривата на симетричното разпределение и така
позволява да се намали несъответствието с емпиричното разпределение. Установява се, че
знакът на този параметър е винаги различен от този на коефициента на асиметрия.
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Тенденции в развитието на софтуерните платформи с отворен код
за създаване на електронни магазини
Снежана Сълова
Trends in the Development of Open Source Software Platforms for the
Creation of Online Stores
Snezhana Sulova
Abstract
In order to meet the expectations of consumers and the businesses, open source software
platforms for the creation of online shops are constantly being improved. The article analyzes the
most popular software solutions of this kind in order to highlight the main trends in their
development. The following ones have been analyzed: Magento Open Source, PrestaShop,
OpenCart, Zen Cart, Drupal Commrece, Spree Commerce, WooCommerce, Jigoshop, Virtue mart,
Ubercart and osCommerce. Systems improvement has been established in terms of functionality,
content management capabilities, customer orientation, marketing tools, and integration with other
enterprise applications.
Keywords: Open source software platforms, online store, e-commerce, trends.
Въведение
Голяма част от електронните магазини на малките и средни търговски фирми са
създадени на базата на софтуерни платформи с отворен код (open source). Този метод на
разработка предоставя възможност за свободно използване на първичния код (source code) на
програмите при спазване на определени в дефиницията му критерии 1. Той се използва
главно, когато организациите искат да останат независими от цените и лицензионните
политики на големите софтуерни фирми. Методът предлага сравнително добро качество,
висока надеждност, голяма гъвкавост и възможност за развитие. Предпочитан е от много
потребители, защото често се разпространява безплатно и има широка подкрепа от
разработчици.
Повечето решения с отворен код в областта на електронната търговия използват
технологии за разработка на уеб приложения, като PHP, МySQL и др., които също се
разпространяват под отворен лиценз. Това допринася както за непрекъснатото развитие на
платформите за разработка, така и за по-лесната доработка и развитие на приложенията за
електронна търговия. Цел на статията е да се направи анализ на най-разпространените
платформи с отворен код за създаване на онлайн магазини и да се откроят тенденциите в
тяхното развитие.
1. Платформи с отворен код за създаване на електронни магазини
Понастоящем съществуват множество платформи с отворен код за създаване на
електронни магазини. Те предлагат базова функционалност за изграждане на ефективно
работещи уеб приложения от тип онлайн магазини. Позволяват генериране на уеб сайтове с
оригинален дизайн, функционални кошници за покупки, поддръжка на клиентски профили,
интеграция с платежни и доставни модули.
Платформите се развиват динамично, благодарение на това, че по тях работят
1

Илиева, С., Лилов, В., Манова, И. Подходи и методи за реализация на софтуерни решения. София:
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, с.32.
The Open Source Definition, http://opensource.org/docs/osd, 26.08.2017.
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множество разработчици. Макар и да имат много сходни функционалности всяка една от тях
има своите специфики, силни и слаби черти. На базата на множеството публикувани
проучвания, тестове, сравнителни анализи на софтуера за създаване на електронни магазини 2
може да се каже, че понастоящем най-разпространените програмни продукти с отворен код
за създаване на електронни магазини са представените в табл. 1.
Таблица 1. Списък на най-разпространените софтуерни платформи с отворен код
за създаване на електронни магазини
№
Софтуер
1 Magento Open Source

Лого

Адрес
https://magento.com

2

PrestaShop

https://www.prestashop.com

3

OpenCart

https://www.opencart.com

4

Zen Cart

https://www.zen-cart.com

5

Drupal Commrece

https://drupalcommerce.org

6

Spree Commerce

https://spreecommerce.com

7

WooCommerce

https://woocommerce.com

8

Jigoshop

https://www.jigoshop.com

9

Virtue mart

https://virtuemart.net

10 Ubercart

http://www.ubercart.org

11 osCommerce

https://www.oscommerce.com

Magento e програмен продукт, създаден през 2007 г. и написан на PHP.
Разпространява се като две отделни платформи: Magento Open Source (преди Magento
Community); Magento Commerce (преди Magento Enterprise). През последните години тази
платформа е на челните маста в класациите за софтуер за електронни магазини.
PrestaShop e разработка на едноименната френска фирма. Платформата е създадена
през 2005 г., написана е на PHP и работи със системата за управление на бази от данни
MySQL. Тази платформа се развива с много бързи темпове и през последните години е една
от най-често избираните.
OpenCart първоначално е разработена през 1988 на Perl, но проектът е прекратен през
2

Ueland, S., 11 Open Source Ecommerce Platforms, http://www.practicalecommerce.com/author/sig-ueland, 26.08.2017.
Fyffe, S., Top 10 Open Source eCommerce Platforms, https://www.cmscritic.com/top-10-open-source-ecommerceplatforms/, 26.08.2017.
17 Best Open Source eCommerce Software You Should Know About, http://webhostingmedia.net/best-open-sourceecommerce-software/, 26.08.2017.
Wood, C., 6 of the Best Free Open Source eCommerce Software Solutions, http://blog.capterra.com/best-free-opensource-ecommerce-software-solutions/, 26.08.2017.
Karwatka, T., .Open source ecommerce platforms – 2017, https://divante.co/blog/open-source-ecommerce-platforms2017/, 26.08.2017.
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2000 г. През 2005 г. системата е подновена и новата разработка е написана на PHP. Сега
платформата има много добра поддръжка от разработчици по целия свят благодарение, на
което се предлагат множество локализирани версии на този софтуер.
Zen Cart стартира като разклонение на osCommerce през 2003 г. Понастоящем
софтуерът има множество промени в сравнение с osCommerce, главно по отношение на
архитектурата и функционалността.
Drupal Commrece е платформа за системата за управление на съдържание (Content
Management System, CMS) Drupal, създадена е от белгийски разработчик първоначално като
любителско приложение, което впоследствие се доразвива и придобива значителна
популярност. Ubercart e друго приложение за създаване на електронни магазини също за
CMS Drupal.
Spree Commerce е софтуер, изграден на модулен принцип, базиран на платформата
Ruby on Rails. Разполага с API, чрез което значително се улеснява интеграцията на
електронния магазин с други системи.
WooCommerce и Jigoshop са допълнителни модули (plugins) за създаване на
електронни магазини с една от най-разпространените CMS – WordPress.
Virtue mart, познат още като mambo-phpShop е създаден като разширение на Мambo
или Joomla и затова софтуерът се използва съвместно с CMS – Joomla.
osCommerce е една от най-старите платформи за създаване на електронни магазини,
пусната през 2000 г. в Германия от Харолд Понс де Леон под името “The Exchange Project”.
Понастоящем има множество работещи онлайн магазини, създадени с тази платформа.
2. Кратък сравнителен анализ на най-разпространените платформи с отворен
код за създаване на онлайн магазини
В разгледаните и цитирани Интернет проучвания се използват множество критерии за
анализ на платформите за създаване на електронни магазини. Ние считаме, че е удачно
широкият набор от показатели да бъдат систематизирани и разгледани в следните основни
направления:
 анализ на общите изисквания към софтуера за създаване на електронни магазини.
Това са изисквания, които са валидни за повечето уеб базирани приложения. Към тях спадат:
възможностите за създаване на електронни магазини с подходящ дизайн, структура, система
за навигация; възможности за управление на съдържанието и SEO оптимизация, механизми
за сигурност и др.
 анализ на специфични изисквания към софтуера за създаване на електронни
магазини. Това са изискванията, които налага предметната област – електронната търговия.
Най-важните са: продуктовият каталог, който се генерира, възможностите за изграждане на
функционална система за осъществяване на поръчка; поддръжката на множество системи за
разплащане и доставка; работа с различни валути и езици; средствата за управление на
връзките с клиентите.
 анализ на системните изисквания, които за необходими за инсталиране и работа
със съответното софтуерно решение.
По отношение на общите изисквания (вж. табл. 2) към софтуера за създаване на
електронни магазини считаме, че всички разглеждани платформи за е-търговия позволяват
генериране на уеб сайтове за онлайн търговия, които имат подходящ дизайн и позволяват
създаване на добро визуално представяне на елементите в страниците на уеб сайта. Осен
това чрез тях се създава добра организация и подредба на съдържанието, логична структура
и последователна навигация, точни и ясни наименования на разделите. За всички
разглеждани софтуерни платформи се предлагат множество безплатни и платени
дизайнерски шаблони, чрез които може да се изгради различен, уникален дизайн за всеки
търговец.
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Таблица 2. Сравнение на общите изисквания към софтуерните платформи с
отворен код за създаване на електронни магазини

№

Генериране на
Възможности
уеб сайтове с
за управление Оптимизация за търсещи
подходящи дизайн,
на
машини
структура,
съдържанието
навигация

Софтуер

Magento Open
1
Source

Да

Да, чрез HTLM каталога,
Много добри метатагове, RSS емисии,
SEO URL, карта на сайта

2 PrestaShop

Да

Много добри

3 OpenCart

Да

Много добри

4 Zen Cart

Да

Много добри

5

Drupal
Commrece

Да

Много добри

6

Spree
Commerce

Да

Много добри

7 WooCommerce

Да

Много добри

8 Jigoshop

Да

Много добри

9 Virtue mart

Да

Много добри

10 Ubercart

Да

Много добри

11 osCommerce

Да

Много добри
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Сигурност
Контрол чрез списък за
достъп, тест за сигурност
Captcha, поддръжка на
PA/DSS

Да, чрез HTLM каталога,
Контрол чрез списък за
метатагове, RSS емисии,
достъп, тест за сигурност
SEO URL, карта на сайта и
Captcha
GoodRelations RDFa
Да, чрез HTLM каталога,
Контрол чрез списък за
метатагове, SEO URL, карта достъп, тест за сигурност
на сайта, има добавка за
Captcha, проследяване на
GoodRelations RDFa
действията на персонала
Контрол чрез списък за
Да, чрез метатагове, има
достъп, тест за сигурност
като добавки чрез RSS
Captcha, но като добавка,
емисии, SEO URL, карта на проследяване на
сайта
действията на персонала,
поддръжка на PA/DSS
Контрол чрез списък за
Да, чрез HTLM каталога,
достъп, тест за сигурност
метатагове, RSS емисии,
Captcha, но като добавка,
SEO URL, карта на сайта и
проследяване на
GoodRelations RDFa
действията на персонала
Да, чрез HTLM каталога,
Контрол чрез списък за
метатагове, SEO URL, карта
достъп
на сайта
Контрол чрез списък за
Да, чрез HTLM каталога,
достъп, тест за сигурност
метатагове, RSS емисии,
Captcha, но като добавка,
SEO URL, карта на сайта и
проследяване на
GoodRelations RDFa
действията на персонала
Контрол чрез списък за
Да, чрез HTLM каталога,
достъп, тест за сигурност
метатагове, RSS емисии,
Captcha, но като добавка,
SEO URL, карта на сайта и
проследяване на
GoodRelations RDFa
действията на персонала
Контрол чрез списък за
Да, чрез HTLM каталога,
достъп, тест за сигурност
метатагове, SEO URL, карта
Captcha, проследяване на
на сайта
действията на персонала
Контрол чрез списък за
Да, чрез HTLM каталога,
достъп, тест за сигурност
метатагове, RSS емисии,
Captcha, но като добавка,
SEO URL, карта на сайта и
проследяване на
GoodRelations RDFa
действията на персонала
Да, чрез SEO URL и
GoodRelations RDFa,
Контрол чрез списък за
добавки за RSS емисии и
достъп
карта на сайта
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Всички изследвани софтуерни решения за е-търговия разполагат с много добри
административни модули, които служат основно за настройка и поддръжка на създадените
електронни магазини. Чрез тях могат: да се задават настройки за уеб сайта за е-търговия; да
се конструират продуктови каталози; да се инсталират модули за разплащане; да се
определят условията за доставка; да се извежда справочна и статистическа информация.
За улесняване на процеса на редактиране на съдържанието на генерираните уеб
сайтове за е-търговия платформите имат WYSIWYG3 редактори, като при повечето
софтуерни решения редакторите са вградени, а при някои като osCommerce и Zen Cart могат
да се използват под формата на добавки.
От табл. 1 се вижда, че като цяло са добри и възможностите на софтуерните
платформи с отворен код за създаване на електронни магазини, които са оптимизирани за
търсещите машини (Search Еngine Оptimization, SEO). Някои платформи, като тези за Drupal
и WordPress улесняват значително процеса на SEO, защото позволяват лесно добавяне на
метатагове, описание на категориите и продуктите в продуктовите каталози и подходящ
хиперлинкове към продуктите. RSS емисиите, които се предоставят са с адекватни заглавия и
описание, което ги прави достъпни за търсещите машини. URL адресите на страниците
съдържат ключови думи, по които обикновено се търси. В електронните магазини има
генериране на карта на сайта и се поддържа GoodRelations RDFa онтологията за обмен на
данни за стоките, цените, условията за покупки и доставки и др.
Във връзка с осигуряване на сигурност на уеб приложенията за е-търговия
платформите имат възможности за създаване на контролен списък за достъп (Access control
list), чрез филтър по IP адрес, мрежови порт, проследяване на действията на служителите,
включване на captcha тест контрол при формулярите. Magento Open Source и Zen Cart
поддържат Payment Application Data Security Standard (PA/DSS), който включва 14 вида
защити при разплащанията4.
Oт специфичните изисквания към софтуера за създаване на електронни магазини
считаме, че е много важен начинът на представяне на стоките и услугите в изгражданите
уеб сайтове. Всички разглеждани софтуерни решения имат възможност за генериране и
показване на продуктов каталог. Важно изискване за бързата ориентация на
потребителите при разглеждане на един онлайн магазин е организацията на продуктовите
групи и категории и начинът на представянето им. Трябва да се отбележи, че чрез
анализираните програми могат да се създават добре структурирани каталози, които са
разположени на преден план в уеб сайта. Търсенето и навигацията по каталозите става
лесно и бързо. Важни акценти при представянето на стоките и услугите са възможностите
за: подробно описание на стоковите характеристики; добавянето на изображения;
съществуващите похвати за по-атрактивно представяне на стоките; представяне на
потребителски мнения и рейтинг на стоките; лесно и интуитивно търсене и филтриране в
каталога; извършване на продуктови сравнения; представяне на условията за връщане на
закупената стока; споделяне в социалните мрежи и с познати и показване на списък с
предложения от подобни на избраната стока. В табл. 3 е направено сравнение на
разглежданите платформи по изброените критерии.
Сравнението от табл. 3 показва, че много добра оценка за възможностите за
представяне на стоките може да се даде на платформите Zen Cart, Magento, PrestaShop,
Drupal Commrece, WooCommerce, Jigoshop, Ubercart. Необходимо е да се отбележи, че някои
от разглежданите характеристиките ги няма заложени в базовия пакет на съответната
3

WYSIWYG е термин, използван при компютърните програми (акроним на What You See Is What You Get –
каквото виждате, това получавате.
4
PCI security standards council,
https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?category=padss&document=pci_pa_dss_program_guide,
27.08.2017.
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платформа, а могат да се инсталират допълнително като добавки.
Таблица 3. Сравнение на възможностите за представяне на стоките и услугите
Представяне на стоките в
продуктовите каталози
Описание на стоките
Множество изображения
Рейтинг на стоките
Потребителски мнения
Цитирания на стоката
Търсене
Сравнение на стоки
Връщания
Споделяне в социалните мрежи
Функция “Кажи на приятел”
Функция добавяне в “Желани стоки”
Показване на подобни стоки

1
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да

Номер на софтуерна платформа (в съответствие с табл. 1)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Да
Не
Не
Да
Да
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

11
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Не
Не
Да
Да
Не
Не

Важен компонент на онлайн магазините е системата за осъществяване на онлайн
поръчка и това налага изискване към платформите да позволяват създаването на много добре
функционираща система за покупка, която да е гъвкава и интуитивна. Анализираните
софтуерни решения имат постъпкови системи за извършване на покупка, които включват:
регистрация или вход в системата, избор на начин на доставка, избор на начин на заплащане,
преглед на поръчката, потвърждение и проследяване на статуса на извършените поръчки.
Създадените системи за онлайн поръчки предоставят възможност на потребителя да се върне
назад, да направи промени в количката си, като добави нови стоки, да изтрие избрани стоки
или промени характеристики и количество. Освен това, генерираните чрез платформите уеб
сайтове имат средства за добра визуализация на поръчаните стоки, дължимите суми за тях,
стойността на избрания начин за доставка и ако има начислени други такси или отстъпки. В
процеса на покупка се изписват броят стъпки до потвърждаване на поръчката, а след
потвърждение на поръчката системите изпращат електронна поща с оформената фактура.
Впоследствие, създадените уеб сайтове позволяват на потребителите да следят статуса на
своята поръчка и да имат информация дали поръчката им е обработена, изпратена, кога
точно е изпратена и кога ще се получи.
По отношение на възможностите за вмъкване на модули за обслужване на
разплащания
ще отбележим, че разглежданите софтуерни платформи позволяват интеграция с множество
системи за онлайн разплащане. В базовите пакети на всички софтуерните решения е включен
модулът на PayPal и възможността за добавяне на допълнителни модули. С най-много
първоначално интегрирани модули са платформите Magento Open Source и PrestaShop.
Платформите за създаване на онлайн магазини могат да се интегрират и с други
модули, например с тези на куриерските фирми за организиране и проследяване на процеса
на доставка на поръчаните стоки. Макар, че към всяка платформа стандартно има
интегрирани по няколко модула на спедиторски фирми и пощенски служби при създаване на
конкретен онлайн магазин за проследяване на поръчката обикновено се интегрират локални
за съответната държава модули.
За да бъде еднакво достъпен електронният магазин е важно той да предлага работа с
различни езици и валути. Всички разглеждани платформи имат поддръжка на повече от един
език, като osCommerce, Zen Cart и Magento Open Source са преведени на над 40 езика и
работят с използваните в тези държави валути.
От съществено значение при електронната търговия са дейностите по управление на
връзките с клиентите. Усъвършенстването и по-добрата координация при обслужването на
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клиентите води до тяхната по-голямата удовлетвореност и като цяло допринася за
увеличаване на приходите от продажбата на стоки и услуги. Електронните магазини,
създадени с всички от изследваните софтуерни платформи позволяват съхраняване на обща
информация за клиентите и допълнителни данни за техните интереси, както и натрупване на
данни за направените продажби. Основните функционалности на софтуера, които са в помощ
на дейностите по управление на връзките с клиентите са: събиране на клиентски отзиви,
анкети, извеждане на специални предложения, оферти за нови и най-купувани стоки,
предлагане на клиентски отстъпки и натрупване на бонус точки от покупките. Сравнение по
отношение на тези възможности на платформите е направено в табл. 4.
Таблица 4. Сравнение на възможностите за управление на връзките с клиентите
Функции в помощ на управлението
на връзките с клиентите
Клиентски отзиви
Анкети
Специални предложения
Нови стоки
Най-купувани стоки
Клиентски отстъпки
Клиентски точки
Подаръчни ваучери

1
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Номер на софтуерна платформа (в съответствие с табл. 1)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

11
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Да

Поддържането на клиентски мнения за стоките или услугите в голяма степен оказва
влияние върху решението на клиентите за покупка. Много често при електронната търговия
определящ фактор за оценка на качеството на стоките или услугите са именно клиентските
отзиви. Платформатите Magento Open Source, PrestaShop, OpenCart, Drupal Commrece, Spree
Commerce и WooCommerce имат вградени средства или като допълнение анкети, които са
добри инструменти за проучване на потребителското мнение чрез събиране на сведения по
предварително съставен въпросник.
При избор на софтуерна платформа определящи са и възможностите на продуктите за
стимулиране на продажбите, чрез предлагане на промоционални предложения, начисляване
на бонус точки, генериране на специални оферти, които могат да се отправят към всички
потребители или да бъдат персонализирани към редовните клиенти или към закупилите
определен артикул. Наличието на тези функционалности на софтуера спомага за създаване
на електронни магазини, при които може да се осъществява индивидуален маркетинг спрямо
всеки един клиент на базата на използваната събрана и обработена информация за него. Найгъвкави в това отношение са софтуерните продукти Magento Open Source, OpenCart,
PrestaShop, Zen Cart.
Сравнението на системните изисквания за работа с платформите показва голямо
сходство в разглежданите платформи (вж. табл. 5). Повечето от анализираните софтуерни
решения се базират на технологията за създаване на динамично уеб съдържание PHP и
работят най-добре със системата за управление на бази от данни MySQL и уеб сървъра
Apache. Разработените с разглежданите платформи електронни магазини могат да се
публикуват на сървъри с най-често използваните сървърни операционни системи за PCсъвместими компютри – Linux и Windows Server. За работа с някои платформи като
VirtueMart, WooCommerce, Jigoshop, Drupal Commrece, Ubercart се изисква на сървъра да е
инсталирана и съответната система за управление на съдържанието. Наличието на програмна
среда за някои от платформите е голям плюс за създаваните уеб приложения за електронна
търговия, тъй като улеснява разработката на допълнителни модули към електронните
магазини и интеграцията им с останалите фирмени системи.
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Таблица 5. Сравнение на системните изисквания към софтуерните платформи
Операционна
система

Уеб сървър

Език, програмна
среда, CMS

Linux

Apache
Nginx

PHP, Zend Framework

Linux, Windows, Mac

Apache, Nginx,
Microsoft IIS

PHP, Model-ViewController

MySQL

OpenCart

Linux, Microsoft
Windows, Unix

Apache

PHP

MySQL

Zen Cart

Linux, Unix, Windows

Apache

PHP

MySQL

Drupal Commrece

Linux, Mac, Windows

Apache, Nginx,
Microsoft IIS

PHP, Drupal

Spree Commerce

Linux, Windows, Mac

Apache, Nginx

Ruby, Ruby on Rails

WooCommerce

Linux, Windows, Mac

Apache, Nginx

PHP, WordPress

MySQL

Jigoshop

Linux, Windows, Mac

Apache, Nginx

PHP, WordPress

MySQL

Virtue mart

Linux, Unix, Windows

Apache, Nginx,
Microsoft IIS

PHP, Joomla

MySQL, SQL Server
PostgreSQL

Apache, Nginx,
Microsoft IIS

PHP, Drupal

MySQL, MariaDB,
Percona Server,
PostgreSQL, SQLite

Apache, Windows IIS

PHP

MySQL

Magento Open
Source
PrestaShop

Linux, Mac, Windows

Ubercart
osCommerce

Linux, Unix, Mac,
Windows

СУБД
MySQL
MariaDB, Percona

MySQL, MariaDB,
Percona Server,
PostgreSQL, SQLite
SQLite, MySQL,
PostgreSQL

3. Идентифициране на основните тенденции в развитието на платформите с
отворен код за създаване на онлайн магазини
Направеният анализ и подробното запознаване с най-разпространените програмни
платформи с отворен код за създаване на електронни магазини ни дават основание да
идентифицираме някои основни тенденции в тяхното развитие.
Наблюдава се тенденция към подобряване на функционалността на генерираните
електронни магазини. Те имат все по-добре и интуитивно организирани по категории
продуктови каталози, позволяват детайлно представяне на множество характеристики на
стоките и услугите. Създадените електронни магазини имат интеграция с повече финансови
и куриерски модули, интерфейси за голям брой езици и работят с множество валути.
Създадените е-магазини имат по-голяма ориентация към клиента. Софтуерните
системи за е-търговия напътстват и подпомагат потребителите в процеса на онлайн
пазаруването. Системите за е-търговия позволяват записване и поддържане на клиентски
мнения, анкети за стоките или услугите. Написаните отзиви са носители на информация за
удовлетвореността на клиентите и в голяма степен влияят върху решението за покупка на
новите клиенти.
Увеличават се наличните маркетингови инструменти в генерираните е-магазини.
Това допринася за стимулиране на продажбите, чрез предлагане на промоционални
предложения, начисляване на бонус точки, генериране на специални оферти, като някои от
тях могат да се отправят към всички потребители, а други да са персонализирани към
редовните клиенти или към закупилите определен артикул.
Както вече беше казано повечето от разглежданите платформи позволяват създаване
на е-магазини, които имат специални модули за взаимодействие със социалните мрежи.
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Известно е, че вече онлайн магазините включват в своите маркетингови стратегии
представяне на дейността си, рекламиране и продажби чрез социалните мрежи.
Проучванията показват че сред по-младите купувачи е голяма вероятността те да потърсят
мнения, ревюта на продукти именно в социалните мрежи5.
Усъвършенства се и управлението на съдържанието на електронните магазини,
генерирани чрез платформи с отворен код. Дизайнът и организацията на административните
модули позволяват лесна поддръжка на уеб сайтовете за е-търговия, с тях се работи
интуитивно. Те имат добри възможности не само за промяна на съдържанието на
страниците, но и за извличане на разнообразни ежедневни анализи и справки. Чрез
генерираните отчети може да се разбере колко хора ежедневно посещават магазина, колко и
кои продукти се разглеждат най-често от потребителите, кои са най-продаваните стоки и др.
Наличието на възможност за ежедневни справки е особено необходима функция за
системите за е-търговия, тъй като в съвременните условия на динамика, бързи промени на
пазара служителите в търговските фирми и мениджърите трябва да вземат навременни
решения за осъществяване и подобряване на дейността.
Наблюдава се и тенденция за интеграция на системите за е-търговия с другите
фирмени приложения. По този начин онлайн търговците имат цялостен поглед върху
бизнеса си. Повечето разработчици на електронни магазини предлагат като услуга и
интегрирането на сайта за е-търговия с другите използвани фирмени системи. При някои
електронни магазини интеграцията е улеснена, тъй като за тях има специално разработени
модули с приложно-програмни интерфейси, най-често базирани на уеб услуги, които могат
да се използват от много програмни платформи и операционни системи. Интегрираните
решения обикновено се предпочитат от по-големите фирми, тъй като изискват по-големи IT
инвестиции.
Като препоръка за развитие на системите с отворен код за създаване на онлайн
магазини може да се отбележи възможност за създаване на мобилна версия на
електронния магазин. Масовото използване на мобилни телефони и устройства с много
добри технически характеристики и безжичният достъп до Интернет води до прилагането на
мобилните технологии в е-търговията. От съществено предимство за търговците е наличието
на уеб сайт за е-търговия, който има разработена версия за мобилни устройства. Това
позволява дори и фирмата да не е създала специално мобилно приложение за онлайн
продажби предлаганите стоки и услуги да останат достъпни и създава предпоставки за
увеличаване на броя на електронните транзакции. Поради непрекъснатото усъвършенстване
на техническите характеристики и софтуера за мобилни устройства анализаторите считат, че
броят на търговските транзакции, осъществени чрез тях ще расте с големи темпове през
следващите години ето защо е необходимо платформите да се развиват повече в тази посока.
Заключение
В заключение е необходимо да се отбележи, че водени от непрекъснато
увеличаващите се изисквания на клиентите както и от увеличаващата се конкуренция на
софтуерния пазар платформите с отворен код за създаване на онлайн магазините се
усъвършенстват непрекъснато. Те са добро и сравнително евтино решение за създаване на
онлайн магазини. Подходящи са основно за малки и средни фирми. Ако разгледаните
5

Николова, Л. Три тенденции в онлайн търговията, http://www.bnpparibas-pf.bg/blog/tri-tendentsii-v-onlayntargoviyata-253.html, 24.09.2017.
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специализирани платформи се внедряват от специалисти, имащи опит в работата с този тип
софтуер и създадените електронни магазини са настроени според нуждите на съответните
търговци те биха допринесли значително за успеха на онлайн търговската дейност.
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Използване на социалните медии при управлението на бизнес процесите:
възможности и предизвикателства
Надежда Филипова
The Usage of Social Media in Business Process Management:
Opportunities and Challenges
Nadezhda Filipova
Abstract
Integrating BPM (Business Process Management) with social media brings forth a new promising technology social BPM. Social BPM provides a better communication and collaboration among the participants in the business
process life cycle, and offers better opportunities for automating unstructured and highly dynamic business processes in
knowledge intensive organizations. Moreover, social BPM creates conditions for continuous business processes
improvement, as well as for increased level of customer satisfaction and product personalization. This paper reveals the
basic characteristics and the advantages of social BPM. The opportunities for social media usage in the design,
implementation, execution and assessment of business processes are explored. The driving forces of social media
adoption in BPM are identified. Furthermore, some problems of social BPM are discussed.
Keywords: business process management, social business process management, social media.

Въведение
През новия век социалните медии навлязоха решително в живота на хората и заемат
все по-важно място в него. Милиони хора прекарват безкрайни часове в тях, за да общуват
помежду си, като споделят информация, мнения, опит, преживявания и емоции. Социалните
медии и широкото им използване от клиентите, партньорите и служителите променят
съществено начина, по който фирмите извършват своята дейност. Благодарение на тях
възникват нови бизнес модели за управление на веригата на доставка и нови стилове за
управление и организиране на съвместната работа; появяват се нови услуги и канали за
връзка с клиентите и партньорите. Това налага дълбоки и непрекъснати промени в бизнес
процесите, които надхвърлят пасивното присъствие в Интернет пространството. Подобни
иновации може да се реализират на база на концепцията „Управление на бизнес процесите“ и
да бъдат подпомогнати от системите за управление на бизнес процеси (Филипова, 2016).
Днес се налага да се реализират все по-сложни проекти за управление на бизнес
процеси, по които работят големи екипи, и да се автоматизират все по-сложни бизнес
процеси. Немаловажно е участието на крайните потребители – служители, клиенти и т.н. Ето
защо съвсем естествено е нарастването на интереса към интегрирането на социалните медии
в управлението на бизнес процесите.
В тази връзка целта на настоящата публикация е да се изследват възможностите за
използването на социалните медии в управлението на бизнес процесите, като се разкрият
някои предимства и потенциални проблеми при интегрирането на тези две технологии.
1. Характеристики на концепцията „Управление на бизнес процеси“
За да се идентифицират причините и възможностите за използване на социалните
медии в управлението на бизнес процесите, е необходимо да се изследва бизнес процесът
като обект на управление в организацията, в т. ч. характеристики, елементи и жизнен цикъл.
Концепцията „Управление на бизнес процесите“ (Business Process Management –
BPM) фокусира вниманието както на представителите на бизнеса, така и на ИТ
специалистите. От една страна, тя е насочена към реализирането на процесен подход в
управлението, а от друга – към автоматизирането на бизнес процесите. И за двете цели е
необходимо първо да се идентифицират, изследват и формализират бизнес процесите в
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организацията. Именно това е ключовата задача на управлението на бизнес процесите. Както
посочва Weske (2007, p. 5), управлението на бизнес процесите включва концепции, методи и
техники за поддържане на администрирането, конфигурирането, реализирането и анализа
на бизнеса процесите. Подобно определение дават Dumas et al.: управлението на бизнес
процесите е съвкупност от принципи, методи и средства за проектиране, анализ,
изпълнение и контрол на бизнес процесите. Уточнява се, че моделирането и измерването на
бизнес процесите са ключови принципи при тяхното управление (Dumas et al., 2013, p. 26).
Бизнес процесът (в контекста на концепцията „Управление на бизнес процесите“) се
разглежда като средство за организиране на дейността на предприятието, даващо
възможност за постоянното ѝ усъвършенстване. J. Chang (2006, p. 31) изтъква, че това е
основен актив на организацията и създава резултат, полезен за клиента. Чрез измерване,
наблюдение, контрол и анализ на бизнес процесите организацията може да доставя устойчив
резултат на клиентите, да осигури условия за тяхното постоянно усъвършенстване. Редица
други публикации също акцентират на това, че бизнес процесът е ориентиран към клиента и
произвежда резултат, който е полезен за него. Така например, според Международната
организация за стандартизиране (ISO) процесът е набор от взаимосвързани и
взаимодействащи дейности, които преобразуват получения от тях вход в изход, полезен за
клиента (Praxicom, n.d.). M. Hammer – един от създателите на концепцията за реинженеринг
на бизнес процесите, посочва, че „процесът е организирана група от взаимосвързани
дейности, които в своята цялост създават стойност за клиента. В процеса фокусът не е върху
отделните единици от работа, които сами по себе си не правят нищо за клиента, а върху
цялата група от дейности, които, интегрирани по ефективен начин, създават резултат, който
е от значение за клиента“ (Hammer, n.d.). Това предполага активното включване на
клиентите не само като участници в бизнес процесите, но и в тяхното изследване и
създаване.
От посочените по-горе дефиниции става ясно, че дейностите и получаваният при
тяхното изпълнение изход – полезен резултат за клиента, са основните елементи на бизнес
процеса. По същество дейностите са стъпките на процеса. Те са единици от работа, които на
свой ред може да се състоят от други дейности – подстъпки или задачи.
Освен дейности, бизнес процесът може да съдържа (Dumas et al., 2013):
 Събития. Те може да инициират дейност или да са резултат от извършването ѝ, и
нямат продължителност – например, пратката е получена, получена е заявка за услуга.
 Точки за вземане на решени. Решенията оказват въздействие върху потока на
дейностите в процеса – тяхната последователност, разклоняването на процеса, повторението
на дейности. Например след проверката на получена пратка се взема решение за нейното
приемане или връщане, което инициира различни последователности от дейности.
 Физически и нематериални обекти – например, документи, оборудване, материали,
бази от данни, електронни записи и др.
 Участници (актьори) в процеса. Това може да са хора и организации. Актьорите
може да са вътрешни (служителите) или външни (клиенти, партньори и др.).
В повечето изследвания в областта на управлението на бизнес процесите се отделя
ключово място на техния жизнен цикъл. Това не е случайно: именно жизненият цикъл на
бизнес процесите направлява реализирането на проекти за тяхното управление,
усъвършенстване и автоматизиране; той се използва като основа за изграждането на
компютърни средства за управление на бизнес процесите. При анализа на редица
публикации по този въпрос (Weske, 2007; Dumas et al., 2013; Magen-Goldstein, 2012;
CLEVERISM, 2017), както и на редица компютърни средства (Oracle BPM Suite, Bonita BPM,
Metastorm BPM, ARIS, Intalio BPMS) се установяват известни различия по отношение на
броя и наименованията на фазите на жизнения цикъл на бизнес процесите, но те не са
съществени и се дължат основно на различна степен на детайлизиране на тяхното
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съдържание. Независимо от това, повечето от авторите се обединяват около становището, че
при управлението на бизнес процесите се реализират следните основни етапи: Проектиране;
Реализация; Използване; Оценка. Тяхното съдържание, участниците в тях и разработваните
продукти са систематизирани в Таблица 1.
Таблица 1. Етапи на жизнения цикъл на бизнес процесите
Наименование на
етап / участници

Проектиране /

Съдържание
Идентифициране на процеси

Архитектура на процесите

Определяне на изискванията

As-is модели (на
съществуващи процеси)

Приоритизиране

Бизнес и системни
аналитици

Изследване

Бизнес и системни
архитекти

Усъвършенстване

Проектанти на процеси
Потребители

Продукт

Препроектиране

To-be модели (на
променени и нови
процеси)

Моделиране
Верификация и валидиране на
модели
Симулиране и проиграване на
модели

Реализация /
Софтуерни инженери
Администратори
Потребители

Преход към to-be модели

Изпълними дефиниции

Автоматизиране на бизнес процесите

Софтуерни услуги

Конфигуриране на ИТ
инфраструктурата

Приложения

Тестване и внедряване на
автоматизирани бизнес процеси

Инфраструктура за
поддържане на работата на
бизнес процесите

Промяна на процедури

Бази от данни

Подготовка на персонала
Използване /
Потребители
Администратори

Оценка /
Бизнес и системни
аналитици

Създаване и изпълнение на
екземпляри на бизнес процесите

Екземпляри на бизнес
процеси

Визуализиране на изпълнението им

Log файлове

Наблюдение
Идентифициране на проблеми

Изисквания за промяна

Идентифициране на възможности за
усъвършенстване на процесите

Отчети

Анализ на log файлове

Бизнес системни
архитекти

Анализ на дейности – Business
Activity Monitoring (BAM )

Администратори

Извличане на процеси (Process
mining)
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Като ключови предимства на концепцията „Управление на бизнес процесите“ може
да се посочат:
 ускоряване на бизнес процесите, намаляване на разходите за реализирането им и
увеличаване на добавената стойност;
 фокусиране върху клиента и по-добро обслужване;
 по-ниска стойност и по-къс жизнен цикъл на предлаганите продукти;
 по-добри, постоянни и предвидими резултати;
 възможност за постоянно усъвършенстване на дейността на организацията;
 по-добро интегриране на модерни ИТ в дейността на организацията и пълноценно
използване на техните предимства.
Освен това се създават условия за: документиране и унифициране на бизнес
процесите; прецизно дефиниране на работните им единици; установяване на ясна
отговорност за ключовите дейности; измерване на ключови параметри на процесите; оценка
на риска, последствията и въздействието на дейностите върху клиенти, партньори и други
заинтересувани страни; синхронизиране на дейността на служителите.
Може да се обобщи, че прилагането на концепцията „Управление на бизнес
процесите“ дава възможност за подобряване на конкурентните позиции на организацията,
тъй като добре дефинираните и автоматизирани бизнес процеси осигуряват възможност за
по-бързо доставяне на по-качествени продукти на клиентите при по-ниски разходи. Ето защо
през последното десетилетие нараства интересът към концепцията, реализират се множество
проекти в тази сфера, предлагат се разнообразни средства за управление на бизнес
процесите, провеждат се научни изследвания и форуми.
2. От традиционно към социално управление на бизнес процесите
С натрупването на практически опит в областта на управлението на бизнес процесите
се появяват и проблеми. Така например, управлението на бизнес процесите, което има
интердисциплинарен характер и интегрира знания и практики от областта на управлението,
информационните технологии, изследване на операциите, психологията, правото и др.,
изисква участието на много специалисти от различни предметни области в осъществяването
му. Те може да се намират в различни географски точки. Много от тях са експерти и
консултанти, които работят с много фирми. Възможно е комуникацията между тях да бъде
затруднена и да не могат да се съберат на едно място и по едно и също време за решаването
на конкретен проблем.
Често се появява разрив между абстрактните модели на процесите и действителното
им изпълнение - model-reality divide (Johannesson et al., 2010). Бизнес процесите може да са
добре структурирани и формализирани под формата на модели, но служителите не ги
възприемат и следват „живата“ практика.
Въпреки, че управлението на бизнес процесите създава условия за ускоряване на
промените и иновациите в дейността на организацията, все пак е налице известно изоставане
от динамиката на бизнес средата. В някои случаи това се дължи на ненавременното
получаване на обратна връзка от служителите, клиентите и партньорите за проблеми в
процесите или доставяните продукти. Евентуалните идеи за промени не стигат до тези, които
трябва да ги реализират (мениджъри и собственици на процеси), понеже формализирането и
предаването на подобна информация е свързано с доста усилия от страна на участниците в
бизнес процеса. А дори ако подобни идеи бъдат изпратени, то по-нататъшната им обработка
остава скрита за изпращача. Така се губи ценна информация за необходимите промени в
дейността на организацията. И макар че са натрупани знания за възможните
усъвършенствания на бизнес процесите, те остават далеч от вниманието на мениджърите и
собствениците на процесите.
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Друг основен недостатък на традиционното управление на бизнес процесите е, че се
следва низходящ (top-down) подход за проектирането и реализирането на бизнес процесите,
или при тяхното усъвършенстване. При този подход се постига много добро обвързване на
бизнес процесите с целите и стратегията на организацията. Процесите се идентифицират и
разработват като се изхожда от бизнес изискванията на потребителите, като постепенно се
извършва тяхното детайлизиране на дейности и задачи от по-ниско ниво на абстракция. Т.е.
първо се определя цялото (процесите) и след това – неговите части (дейности, участници и
т.н.).
Низходящият подход е утвърден при изграждането на информационни системи. През
последните години обаче редица специалисти (Owen, n.d.; Batista, M., Magdaleno, А. and
Kalinowski, 2017; Pflanzl, N. and Vossen, G., 2013) изтъкват и някои негови недостатъци. Така
например, в разработването на бизнес процесите вземат участие бизнес и системни
аналитици, бизнес архитекти, софтуерни инженери, но не и самите участници в реалното им
използване и изпълнение. Оказва се, че този подход отнема много време и ресурси,
съпроводен е с висок риск за неуспех на проекта. Често за собственик на процеса се
назначава човек, който не познава в детайли неговите специфики. Пропускат се някои
възможности за усъвършенстване на процесите.
Като цяло низходящият подход е подходящ за изграждането на структурирани
процеси – това са процеси, които се познават сравнително добре, могат да бъдат изследвани
с техниките за анализ и да бъдат представени като модели, а при тяхното изпълнение рядко
настъпват отклонения от моделите им. Трудно е обаче да бъдат изследвани и автоматизирани
неструктурирани процеси, за протичането на които липсват достатъчно знания, в които
съществуват множество отклонения и изключения, неподлежащи на анализ и
систематизиране. Характерно за подобни процеси е, че се налага вземането на разнообразни
решения и има колаборация на много участници. В крайна сметка е трудно да бъдат
моделирани.
Анализът на посочените по-горе проблеми при традиционното управление на бизнес
процесите показва, че в тяхната основа са затруднената комуникация и колаборация между
участниците в него и всички заинтересувани страни, както и недостатъчно доброто и
навременно обхващане на съществуващите знания и информация за бизнес процесите и
проблемите при реализирането им. Логично е за решаването на тези проблеми да се премине
към използване на социалните медии.
Същевременно може да се посочат и някои движещи сили за навлизането на
социалните медии в управлението на бизнес процесите. На първо място, те стават част от
ежедневието на всеки – служителите и клиентите са свикнали с тяхното използване, поради
което биха се съкратили усилията за усвояването на технологията, вкл. на нейните
особености във връзка с управлението на бизнес процесите. На второ място, работната сила
става „мобилна“, разширява се използването на мобилни устройства, организират се
мобилни и виртуализирани работни места, все повече фирми прилагат т.нар. „Home office” –
работа извън офиса. Това означава, че потребителите и участниците в бизнес процесите имат
постоянен достъп до социалните медии. На трето място, развиват се методите и средствата за
анализ на данните от социалните медии, на неструктурирани данни и на „големите“ данни
(Big data), което е предпоставка за адекватно обработване на данните и знанията, споделяни
от потребителите в социалните медии.
Използването на социалните медии в управлението на бизнес процесите води до
възникването на нова негова форма – това е т. нар. „социално управление на бизнес
процесите“ (Social BPM - sBPM). Изявени специалисти в областта на управлението на
бизнес процесите, вкл. представители на водещите доставчици на средства за реализирането
му, посочват интегрирането му със социалните медии като ключова тенденция (Palmer,
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2015). При това управлението на бизнес процесите определя поведението на организацията, а
социалните медии – взаимоотношенията между хора, общности и организации.
Следва да се уточни, че за поддържане на съвместната работа по разработването на
бизнес процесите – и по-точно при тяхното проектиране, моделиране и частично при
реализацията им, може да се използват средства за управление на бизнес процесите (BPM
tools) и за управление на проекти, хранилища и интегрирани среди за разработка. В този
случай обаче се обхващат само преките участници в разработката, но не и многобройните
реални участници в изпълнението на бизнес процесите.
Основната идея на sBPM е да се използват социалните медии в целия жизнен цикъл на
процеса, вкл. при неговото внедряване, използване и оценка. Според определението на
Gartner социалното управление на бизнес процесите е концепция, която описва съвместната
работа при тяхното създаване и изпълнение. Тези процеси отразяват начина, по който се
върши работата от гледна точка на „изпълнителя“, а „създателят“ на процеса има
възможността постоянно да се учи от „колектива“ (Gartner, n.d.). Активното участие на
изпълнителите на процеса във всички етапи на неговия жизнен цикъл е условие за
отстраняването на грешките в него, за повишаване на неговата полезност и за пълноценното
му използване. Множеството вътрешни и външни участници (актьори) в процесите могат да
допринесат за разширяването и прецизирането на знанията на аналитиците и архитектите за
стъпките, механизмите, грешките и изключенията в тях. Трябва да се подчертае, че с
помощта на социалните медии това не е само еднократна дейност от изследването на
процеса, а се реализира постоянно през целия му жизнен цикъл. Както посочват Kocbek, Jošt
и Polančič (2015), социалните медии създават платформа за обхващане на приноса на
различните потребители през всички етапи на жизнения цикъл на бизнес процеса. С други
думи, участниците в бизнес процесите – служители, клиенти, партньори, може да бъдат
„чути и разбрани“ (Khoshafian, 2016). Според изследване на Aberdeen Group (Castellina,
2013), сравнено с традиционното управление на бизнес процесите, sBPM води до
съкращаване на времето за вземане на решение (с 50%), двукратно ускоряване на ключовите
бизнес процеси, двукратно намаляване на ръчно извършваните дейности.
Преходът от традиционно към социално управление на бизнес процесите е отговор на
някои фундаментални промени в съвременната икономика и информационните технологии,
като мрежовата икономика, плоската организационна структура, новите стилове на
управление, Enterprise 4.0 и др. Наблюдава се преход от ясно структурирани организации с
добре дефинирани граници към високодинамични, самоорганизиращи се мрежови
организации, с размити граници, т.е. настъпва преход от информационното общество към
общество на знанието (Fleischmann, Schmidt and Stary, 2013).
Може да се обобщи, че sBPM е адекватно на съвременната реалност и поставя акцент
на управлението на:
 мрежови структури и взаимоотношения;
 неструктурирани, гъвкави и непредсказуеми процеси;
 адаптивни, развиващи се организации;
 работа във високодинамична бизнес среда;
 продукти и процеси с висока добавена стойност;
 „работници на знанието“ – които се обучават непрекъснато, придобиват и
синтезират нови знания, креативни са и имат високи дигитални компетентности;
 неформални групи и мрежи, гъвкави екипи и индивидуална работа;
 глобални работни групи, при които хора, намиращи се в различни точки на
планетата, работят по общи задачи;
 отдалечена работа, мобилни и виртуализирани работни места, виртуални офиси и
предприятия.
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3. Възможности на социалните медии за управлението на бизнес процесите
По-нататък, като се използва за изходна база жизненият цикъл на бизнес процеса, ще
бъде направен опит за идентифициране на някои възможности за използване на социалните
медии в него. Логично е да се насочи вниманието към тези етапи, в които участват активно
потребителите.
Използването на социалните медии в управлението на бизнес процесите може да бъде
разгледано в два аспекта:
 пряко – за реализиране на основните дейности на жизнения цикъл на бизнес
процесите;
 косвено – като елемент на управляваните бизнес процеси.
Прякото използване на социалните медии в управлението на бизнес процесите се
свързва със споделянето на знания, информация и опит, както и с организиране на
съвместната работа на участниците в жизнения цикъл на бизнес процесите. Особено ценно
е, че те могат да допринесат за събирането, систематизирането, съхраняването и развитието
на тацитното знание за това как стават или как трябва да стават нещата в организацията,
как се взаимодейства с клиенти и партньори и как може да се подобри това взаимодействие,
какви продукти им се доставят – въпроси, които са от ключово значение за формализирането
на процесите и представянето им като as-is или to-be модели, за тяхното усъвършенстване и
за въвеждането на иновации. По този начин организацията се самоопознава: от една страна
всеки може да допринесе за разширяването на знанието за нея, а от друга – да получи пълна
картина за дейността ѝ.
Проектирането на бизнес процесите е свързано с извършването на изследователска
работа и изграждането на модели. То има подчертано креативен характер. Ето защо е много
полезно да бъдат взети под внимание разнообразните гледни точки, знанията и опита на
самите участници в бизнес процесите. Тяхното участие е предпоставка за разработването на
коректни и пълни модели, с високо семантично качество, които впоследствие ще бъдат лесно
възприемани и пълноценно използвани от потребителите им.
Разбира се традиционното управление на бизнес процесите също дава възможност за
включването на някои потребители, които имат ключова роля в дейността на организацията
– мениджъри, ръководители на отдели, опитни служители и т.н., в изграждането на
моделите. Но използването на социалните медии дава възможност и за:
 обхващане на повече потребители, вкл. клиенти и партньори, и респективно
отразяване на повече гледни точки;
 включване на потребителите в удобно за тях време като не е необходимо
физическото им присъствие;
 определяне на индивидуалния принос на всеки участник в процеса на база на
самоидентификацията и подписването в социалните медии;
 достъп на всички заинтересувани до проекта, неговата история и приноса на
останалите в развитието му;
 потребителите може да се запознаят с целия процес, а не само със собствените си
отговорности, и да преценят как могат по-добре да се впишат в него;
 провеждане на онлайн дискусии;
 потребителите могат да проследяват направените промени и предложения, да
оценяват, коментират и разширяват приноса на останалите;
 използване на механизми за повишаване на мотивацията на участниците –
например, геймификация;
 „изключване“ на потребители с неподходящо поведение.
Реализацията на бизнес процесите се извършва основно от софтуерните инженери, и
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участието на потребителите е сравнително ограничено. През този етап социалните медии
може да се използват за определянето на необходимите промени в организацията на
работата, формулиране на нови процедури и информиране на заинтересуваните. Те са
полезни за подготовката, обучението и мотивирането на участниците в бизнес процесите –
задачи, които не бива да се подценяват, и от които в крайна сметка зависи успехът на
проекта за автоматизиране или усъвършенстване на бизнес процесите.
При участието си в използването на бизнес процесите актьорите могат да ползват
социалните медии за комуникация помежду си, консултация и помощ, споделяне на опит, и
т.н. Социалните медии са особено полезни при изпълнението на процеси, в които участват
много актьори, с интензивна комуникация и колаборация между тях. Те може да се използват
за обменяне на съобщения и информация, за синхронизиране и координиране на тяхната
работа.
На практика, чрез социалните медии участниците в бизнес процесите могат да
описват своите стъпки и ползваните ресурси, взаимодействията помежду си, проблемите и
необичайните ситуации (изключенията) при изпълнението на отделните екземпляри на
бизнес процесите. Подобни подходи са характеризирани в някои научни изследвания като
„ModelAsYouGo“ (Gottanka and Meyer, 2012) и „Design by Doing“ (Fleischmann, Schmidt and
Stary, 2013). Така в хода на използването на процесите се разширяват знанията за тях. На
тази база те могат да бъдат усъвършенствани, а неструктурираните процеси – постепенно да
се трансформират в структурирани.
Оценката на бизнес процесите се извършва на база на информацията, генерирана по
време на използването на процесите, но без прякото участие на потребителите. Поради това
и използването на социалните медии на този етап е ограничено – предимно за провеждане на
дискусии, обсъждане на резултати и проблеми, формиране на решения от екипа.
Социалните медии участват в проектирането и използването на бизнес процесите и
косвено – като техен елемент. На тяхна база се появяват нови бизнес модели като „социална
търговия“ (s-commerce), „социално управление на взаимоотношенията с клиентите (social
CRM), crowdsourcing и crowdfunding. Организациите обръщат сериозно внимание на своето
присъствие в социалните медии. Те се превръщат в основен канал за взаимодействие с
клиентите и партньорите, за търсене и наемане на служители, за реклама и др. С други думи,
социалните медии предлагат нови бизнес възможности, те може да бъдат източник на
иновации за бизнес процесите. Много от доставчиците на средства за управление на бизнес
процесите и бизнес софтуер вече предлагат възможности за интегриране на социалните
медии в бизнес процесите (Gartner, 2016).
Възможностите за използване на социалните медии по етапи на жизнения цикъл на
бизнес процесите са обобщени на фиг. 1.
Трябва да се има предвид, че интегрирането на социалните медии в бизнес процесите
поставя необходимостта за моделирането на сложни взаимодействия и мрежови структури,
неструктурирани данни и съдържание, специфични действия, събития, роли и интерфейси.
Така например, трябва да се представят дейности като: публикуване в социалната медия,
разпространение на съдържание, коментар, покана за участие в събитие или включване в
група, гласуване, и мн. др. А след моделирането им те трябва да се преобразуват в изпълнима
дефиниция на език – като BPEL, WS-BPEL и XAML, и уеб услуги. За по-голяма
експресивност на моделите Brambilla, Fraternali and Vaca (2012) предлагат да се използват
разширения на BPMN, които отразяват спецификите на моделирането на процеси с
интензивно използване на уеб и социалните медии. Подходящо е също използването на DSL
– Domain Specific Language (Kalnins et al., 2014), и UML профили, но те не може да се
преобразуват директно в изпълними дефиниции, което може да доведе до загуба на
семантична информация в моделите.
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Фиг. 1. Възможности за използване на социалните медии при
управлението на бизнес процесите
Може да се направи изводът, че чрез използването на социалните медии се създават
условия за прилагане на възходящия (bottom-up) подход при разработването на бизнес
процесите. При него бизнес процесите се синтезират на база на отделните единици от работа,
за които са събрани знания от потребителите: елементарните действия от най-ниско ниво на
абстракция се окрупняват в единици от работа и от по-високо ниво на абстракция, докато се
стигне до определяне на бизнес процесите, които стават обект на управление (Stary,
Heininger and Totter, 2017, p. 44). С други думи, първо се определят частите (дейности,
събития, понятия, участници) и след това – цялото (процесът). Изградените по този начин
процеси съответстват в по-голяма степен на вижданията на участниците в тях, което е
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предпоставка за по-доброто им възприемане и по-лесното им изпълнение. Възходящият
подход е особено подходящ за откриване и синтезиране на неструктурирани процеси, на
процеси, в които има много участници и интензивно се използват знания и неструктурирани
данни. Интегрира се добре с концепциите на архитектурата, ориентирана към услуги (SOA).
Нека да подчертаем, че използването на социалните медии не отменя участието на
аналитиците и архитектите в управлението на бизнес процесите, и по-конкретно при тяхното
разработване. Те трябва да обработят огромния обем от събирани знания и да ги обобщят в
модели, да изгладят възможни различия и противоречия, да гарантират придържането към
целите и стратегията на организацията.
4. Някои проблеми на социалното управление на бизнес процесите
По-горе бяха посочени някои възможности и предимства на социалното управление
на бизнес процесите. Но наред с това, може да бъдат очертани някои проблеми и рискове при
реализирането му. На първо място, в sBPM като същностна характеристика е заложено
участието на широк кръг от специалисти. Те имат различен бакграунд и опит, познания в
областта на управлението на бизнес процесите и отношение към социалните медии.
Същевременно sBPM е свързано с интензивното използване на разностранни технологии –
системи за управление на бизнес процеси, средства за разработка, социални медии и
средства. Самите проекти за усъвършенстване и автоматизирани на бизнес процеси и за
внедряване на иновации се извършват паралелно с основната дейност на потребителите и са
свързани с допълнително натоварване за тях. Следователно успешното реализиране на sBPM
в голяма степен ще зависи от мотивацията най-вече на преките участници в бизнес
процесите да инвестират време и усилия, за да споделят непрекъснато своите знания и опит.
Очевидно е, че постоянното ползване на социалните медии и генерирането на съдържание
изискват много усилия.
И тук е нужно да отбележим, че навлизането на социалните медии в коя да е дейност
налага значими промени в стила на управление, организацията на работа и
взаимоотношенията между служителите. Така например, възможно е да не са много
служителите и клиентите, които са готови веднага да споделят своите действия, коментари и
препоръки в социалните медии. Ако служителите вече ги ползват, за да достигнат до своите
клиенти, да им доставят продукти, да комуникират помежду си и да организират своята
работа, то преходът към използването им и в управлението на бизнес процесите ще бъде поплавен и лесен. С други думи, важно е мнозинството от участниците в бизнес процесите да
бъдат убедени в предимствата на социалните медии и мотивирани да ги ползват.
На второ място, необходимо е потребителите да са запознати с методите и техниките
на управлението на бизнес процесите. Както бе посочено, ключова роля има изграждането на
модели на бизнес процесите. Те са основата за съвместната работа на ИТ специалистите, от
една страна, и бизнес потребителите, от друга. А това поставя необходимостта
потребителите да бъдат запознати с методите за моделиране. Обучението в тази област обаче
може да се окаже сложна задача. Освен това архитектите и аналитиците не винаги са
съгласни потребителите да работят самостоятелно по моделите, поради вероятността за
въвеждането на грешки и настъпването на хаос. Това съществено би ограничило приноса на
болшинството от участниците в бизнес процесите. Според Pflanzl and Vossen (2014) за
решаването на този проблем е необходимо да се разработя нови методи за моделиране, които
да може да се ползват от потребители с малък опит – социални методи за моделиране, и да се
премине към „олекотено“ (agile) управление на бизнес процесите, при което е възможно да
се пропуснат някои стъпки, процедури и разработване на документи, но се стига по-бързо до
краен резултат – модел или автоматизиран процес.
Важно предизвикателство пред sBPM е извличането и обработката на
неструктурираните описания на процеси и артефакти, откриването на процеси в
съдържанието на социалните медии. За целта може да се използват традиционните методи и
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средства за анализ на съдържанието на социалните медии (вж. Zafarani, Abbasi and Liu,
2014), извличане на данни и знания, анализ на „големи“ данни (big data analytics), анализ в
реално време (real time analytics) и др. За целите на sBPM е подходящо комбинирането им с
моделиране, базирано на целите (goal-based modeling) и контекстен модел на процеса
(Rangiha and Karakostas, 2014), както и с техниките за извличане на процеси (process mining).
Заключение
Социалното управление на бизнес процесите обединява две утвърдени технологии.
Чрез интегрирането със социалните медии при управлението на бизнес процесите се постига
по-добро взаимодействие между участниците в разработването и изпълнението на бизнес
процесите, улеснява се тяхната съвместна работа. Така през целия жизнен цикъл на бизнес
процесите се разширяват знанията за тяхното реализиране, за проблемите и изключенията в
тях. Ограничават се някои от проблемите на традиционното управление на бизнес процесите
и се разширява неговият обхват, като става възможно автоматизирането на неструктурирани,
високодинамични процеси, с много участници и интензивно използване на знания. Създават
се условия за постоянно усъвършенстване на бизнес процесите, за по-пълно удовлетворяване
на очакванията на клиентите и персонализиране на предлаганите продукти.
Но тази нова форма на управлението на бизнес процесите е свързана със значими
промени в организацията на работата и преходът към нея може да продължи дълго във
времето. Особено важно за успеха на социалното управление на бизнес процесите е масовото
участие на изпълнителите и разработчиците им. Това изисква дефинирането на нови подходи
и добри практики за sBPM, разработването на подходящи средства и методи за
поддържането му, което определя и някои насоки за бъдещи изследвания в тази област.
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Некоректно предадена компютърна терминология и стратегии за
преодоляване на нееквивалентността
Латинка Тодоранова
Анита Тодоранова
Incorrectly Transmitted Computer Terminology and Strategies to
Overcome Non-Equivalence
Latinka Todoranova
Anita Todoranova
Abstract
The role of the web applications in modern world is growing constantly. Along with this there is a more
frequent discrepancy between their original interface and its Bulgarian version. It should be noted that it is meant the
interface that is created in a language other than Bulgarian or its translated version. The incorrectly translated
terminology results in difficulties when working with such applications. Thus the research paper describes some errors
that emerge in the adaptation of the interface for Bulgarian consumers. In recent years, cloud–based file sharing and
collaboration services such as Google Drive are very popular and they are used by a large number of users in
Bulgaria. Therefore the researched errors are based on the analysis of the Bulgarian language interface of some of the
popular Google applications. It has also been made an attempt to identify strategies for their removal.
Keywords: computer interface, incorrect translation, computer terminology, localization

Въведение
Езиковата локализация (превода, адаптацията) на потребителския интерфейс на
софтуерните продукти е много повече от превода на думите от един език на друг. От една
страна, е необходимо да се познават особеностите на културата на съответния регион, както
и на неговия език. А от друга, трябва да се спазват техническите изисквания и особеностите
на използваната терминология. Това означава, че при локализацията на потребителския
интерфейс са необходими както езикови, така и технически познания, за да се гарантира
неговото добро качество (неговата коректност).
1. Локализация на софтуерни продукти
Процесът на адаптиране на продукт или съдържание към определена държава, регион,
пазар и др. се нарича локализация. Най-общо целта на локализацията е да се предложи
продуктът на по-широк пазар, да достигне до множество потребители в различни държави.
При локализирането на софтуер трябва да се гарантира, че основните му функции,
интерфейс, метрични единици, графики и навигация, са коректно предадени и съобразени с
целевия регион – езика, културата и местоположението. Преди да се пристъпи към този
процес, трябва да се изследват и анализират сценариите на взаимодействие на потребителите
със съответния програмен продукт (със съответното приложение), като се изучава не само
съдържанието на елементите (на функциите), но и контекстът, в който се използват.
Основен етап при локализацията на софтуер е преводът на текстовете. Той трябва да
съответства на езика, на лексиката, на фразеологизмите и др. Наред с това, използваните
думи, изречения, фрази и т.н. трябва да са познаваеми, близки до потребителите, да са
преведени по такъв начин, че крайният потребител да не изпитва затруднения при работа с
продукта. Това ще доведе до неговата по-висока ефективност и (респективно) до
удовлетвореност от използването на съответното приложение. За да се постигне това, са
важни и правилната пунктуация, и доброто форматиране, но най-голямо значение има
коректният превод на текста, съобразен с контекста на използване. Това е така, защото една
дума на аглийски език може да има няколко значения на друг език.
Съобразяването с контекста и използването на една и съща терминология в цялото
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софтуерно приложение спомага за по-бързото обучение на потребителите за работа с
продукта, повишава тяхната ефективност, повишава удовлетвореността им от продукта и
създава лоялност. Последното е много важно в съвременните условия на много силна
конкуренция и бързо развитие на софтуерното производство. Софтуерните продукти стават
все по-сложни, но потребителите очакват все по-лесен, интуитивен и гъвкав интерфейс.
Наред с това, съобразяването с регионалните и с езиковите особености дава предимство на
едни продукти пред други.
При превода трябва да се използва позната, наложила се вече в региона (държавата)
терминология.
2. Тенденции в областта на информационните технологии
Областта на информационите и комуникационните технологии (ИКТ) е много
динамична, като съвременните тенденции са свързани с облачните изчисления. Терминът
облак се е наложил като абстракция за представяне на интернет и други комуникационни
системи, както и на прилежащите им инфраструктури. В световната литература се използва
терминът cloud computing. У нас много често се превежда като облачни изчисления, облачни
технологии или облачни приложения. Изследователската компания Gartner дефинира
термина cloud computing като предоставяне на мащабируеми ИТ ресурси под формата на
услуга посредством интернет технологии1.
По-детайлно е определението, което дава организацията NIST (National Institute of
Science and Technology). NIST дефинира облачната технология като модел, който прави
възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища
за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от
доставчика на услугата2.
С навлизането на този технологичен бизнес модел потребителите имат достъп до
„тежки“ по отношение на разходи на ресурс приложения чрез „леки“ преносими устройства
като мобилни телефони, лаптопи и PDA устройства. Облачните технологии преместват
изчислителната мощ и данните от десктоп компютрите и преносимите устройства в много
мощни центрове за данни, което намалява разходите и формира нов по-гъвкав подход за
правене на бизнес. Те са резултат главно от развитието на виртуализацията и на
архитектурите, ориентирани към услуги (Service-oriented architecture, SOA).
Първоначалното развитие на облачните технологии е в началото на 90-те години,
когато телекомуникационните компании започват да предлагат virtual private network (VPN)
услуги. В този контекст терминът „облак“ се използва за представяне на компютърното
пространство между доставчика на услуга и крайния потребител.
По-късно (през 1997 г.) Ramnath Chellapa3 за първи път използва термина „cloud
computing“. Той дефинира облачните технологии като парадигма, която определя границите
на компютърните изчисления на база на икономическата рационалност вместо само на база
на техническите ограничения.
През втората половина на 90-те години компаниите все по-добре разбират същността
на облачните технологии и през 1999 г. Salesforce.com стават основен двигател на тези
технологии. Това е компания, която първоначално е специализирана в предоставянето на
облачни услуги на база на модела софтуер като услуга (SaaS). При този модел приложенията
са достъпни от всеки клиент с достъп до интернет, като компаниите заплащат само за
ползваните услуги. Скоро след това, през 2002 г. , Amazon е първата голяма организация,
1

Cearley, D., Cloud Computing,
<https://www.gartner.com/it/initiatives/pdf/KeyInitiativeOverview_CloudComputing.pdf> (11.10.2017)
2
Mell, P., Grance, T., The NIST Definition of Cloud Computing,
<http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf> (11.10.2017)
3
Ramnath Chellappa, „Intermediaries in Cloud-Computing: A New Computing Paradigm”, Presented at INFORMS
Meeting, Dallas, 1997.
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която модернизира центровете си за данни и през 2006 г. официално стартира облачната
платформа Amazon Web Services. Amazon има ключова роля в развитието на облачните
технологии. През същата година Google стартират Google Docs услугите, които предоставят
директен достъп на крайните потребители до облачните технологии и до възможностите за
споделяне на документи. Microsoft навлизат на пазара на облачните технологии през 2009 г. с
Windows Azure. На облачните технологии започва да се отделя все по-голямо внимание като
дейност и модел, който позволява на организациите да постигнат целите си. Според
изследователите от Gartner пазарът на облачни услуги непрекъснато нараства, като за 2017 г.
растежът ще бъде с 18% спрямо 2016 година4.
Облачните технологии имат много предимства, за да бъдат предпочитано ИТ решение
за организациите, като най-важното от всички е преминаване към заплащане само на
изразходваните ресурси, което значително намалява, и дори елиминира, разходите за
инвестиции в ИТ структура.
Най-общо предимствата, които дава използването на облачните технологии в
организациите, могат да се обобщят така:
• предоставяните услуги преминават в облака и потребителите могат много полесно да ги използват;
• организациите преодоляват необходимостта от създаване и поддържане на
центрове за данни, като се увеличава хардуерната ефективност;
• гъвкав достъп до необходимата информация по всяко време и от всяко място;
• приложенията, които са в облака, лесно могат да се използват от множество
потребители, които са физически разделени и в същото време работят по един и същ проект;
• чрез поддържането на централизирано хранилище управлението, архивирането
и възстановяването на данните в отговор на различни прекъсвания се осъществява много побързо и лесно;
• по-лесно спазване на различни стандарти и изисквания;
• по-голяма свобода на ИТ специалистите от допълнително натоварване.
Като извод може да се обобщи, че облачните технологии са иновации, които водят до
ефективни комуникации, сътрудничество, събиране и споделяне на информация, до
значително по-голяма свързаност, поради което в съвременните условия нараства и тяхното
използване. Несъмнено безплатното съхранение на информация в облака става все попопулярно през последните години. Това се дължи предимно на бързите и надеждни
интернет връзки. Потребителите на тези хранилища могат да съхраняват файловете си
онлайн, след което да осъществяват достъп до тях от всяко устройство. Единственото
изискване е наличието на интернет връзка. Потребителите също така имат възможност да
архивират важни файлове на отдалечено място (което е полезно при повреда или при кражба
на хардуера); да споделят файлове с колеги, роднини, приятели и др.
В момента съществуват много голям брой фирми, предлагащи услуги за съхранение
на данни в облака, което, от своя страна, създава трудности при избора на подходящ
доставчик на облачни услуги. Изборът на потребителите не трябва да се влияе само от
размера на предоставяното пространство, но и от нивото на сигурност, поддръжката на
различни платформи, лекотата на използване, ограниченията по отношение размера на
файловете и др. По данни на TechRadar за 2017 г. най-популярните безплатни услуги за
съхранение в облака са: Mega, Google Drive, Box, Microsoft OneDrive, Dropbox5.
Google Drive е безплатна услуга, предлагана от Google. Тя осигурява възможност за
съхраняване на файлове онлайн и достъп до тях от всяко място и устройство, разполагащо с
4

Gartner Says Worldwide Public Cloud Services Market to Grow 18 Percent in 2017,
<http://www.gartner.com/newsroom/id/3616417> (10.10.2017)
5
Drake, N., Top 10 best cloud storage services of 2017, <http://www.techradar.com/news/top-10-best-cloud-storageservices-of-2017> (9.10.2017)
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интернет връзка. Google Drive предоставя на всеки потребител 15 GB безплатно дисково
пространство. Допълнителното място за съхранение може да се ползва чрез допълнителни
услуги от Google, месечен или годишен абонамент. Освен това Drive е интегриран с други
продукти на Google, като например Gmail.
Също така Google Drive дава достъп до безплатни уеб базирани приложения за
създаване на текстови документи, електронни таблици, презентации, формуляри и др. Тези
приложения подпомагат работата на потребителите, като им предоставят нов начин за
взаимодействие с техните данни.
3. Изследване на примери за нееквивалентност при предаване на термините
Използването на Drive дава възможност за споделяне на файлове и съвместната
работа е много по-лесна, но има редица термини в потребителския интерфейс, които са
предадени некоректно на български език, като по този начин подвеждат потребителите и
затрудняват тяхната работа. Проблемите може би започват още с превода на термина „cloud
computing“, тъй като на български език се среща като „облачни технологии“, „облачни
изчисления“, „облачни приложения“, „облачни архитектури“, „облак“, като не може да се
каже, че различните преводни термини могат да се използват като синоними.
Според едно скорошно проучване, проведено от Gartner, до 2017 г. над 268 000 000
000 сваляния в световен мащаб ще генерират $ 77 милиарда долара от приходи. Като един от
най-добрите начини да се задоволят едновременно и глобалните пазари, и клиентите е да се
предложи приложение на роден език. Доказателство за това са и резултатите от проучване на
Common Sense Advisory, което установява, че повече от половината от потребителите в
световен мащаб купуват продукти от уеб сайтове, предоставящи информация само на
собствения им език. И повече от половината от страните в топ 10 за сваляне на приложения и
приходи са неанглоезичните страни от Европа и Източна Азия.
С цел да се подобри преводът на компютърната терминология се формулират и набор
от ориентировъчни (примерни) правила за превеждане на термини, за които все още липсва
официален речников превод от английски на български език.
Важно условие в случая е, че преди да се премине към превод на английския термин, е
необходимо внимателно да бъде проверено дали терминът, за който става въпрос, вече не
битува със свое българско съответствие. Източниците, които могат да се използват, са,
разбира се, специализираните английско-български речници, научната литература на
компютърна тематика, утвърдените курсове за специалност „Информатика“ и др. под., както
и съществуващите оригинални или преведени на български език програми.
Ако се окаже, че терминът е вече преведен, използван е по един и същ начин в
няколко речника, програми, курсове и т.н., би било добре той да бъде предпочетен пред това
да се създава нов превод (естествено, ако съществуващият преводен вариант е достатъчно
„добър“). Това е начинът (пътят) за постигане на съгласуваност на компютърната
терминология. Проблем, по който все още предстои и трябва да се работи.
В едно от предложените правила за т.нар. добър превод6 специално внимание се
обръща на това, че не е важно българската дума да звучи като оригинала; важно е тя да
предизвиква точната асоциация (представа), близка с точно това значение на оригиналната
дума, с което тя е натоварена като термин.
Нещо повече – нерядко българският потребител не знае оригиналния термин
(възможно е, колкото и странно да звучи, дори да не знае английски език), в този случай
близостта в звученето между българската и английската дума не само че няма да му бъде
полезна, но и е напълно възможно да го подведе, да затрудни работата му. Полезни ще са му
точното обяснение, точното представяне на това, което той може или което трябва да
6

Балабанов,
М.,
Примерни
правила
за
превод
bg.org/download/docs/translate/translation_of_terms.html> (14.10.2017)
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извърши.
В тази връзка е необходимо да се отбележи, че в дискусиите „за“ или „против“
превода на оригиналния интерфейс категорично се налага мнението, че всеки потребител
трябва да може да използва възможностите, които съвременните технологии предлагат на
своя собствен език, защото – участниците в дискусията отбелязват – не съм съгласен, че за да
ползваш интернет, трябва задължително да знаеш английски. Всичко зависи от използването.
Има хора, които ползват изцяло и само преведени на български език сайтове, защото се
нуждаят само от това7. За да бъдат използвани пълноценно обаче, преводните текстове
трябва да бъдат коректни; да не се допускат случаи, които водят до следните коментари: „За
съжаление огромен процент от софтуера е преведен по ужасен начин, без капка мисъл за
реалните функции. Превежда се буквално. Не съм ползвам Windows 8 на български, мисля че
там доста неща бяха оправени, но Windows 7 и Windows XP са пълни смешки в превода си.
Повечето неща могат да те объркат, вместо да те насочат“8.
По-долу в изложението ще бъде обърнато внимание на няколко случая (поради
ограничението в обема), при които „не-добрият“ превод не само не улеснява използването на
дадения софтуер, но и затруднява, обърква потребителите. Напр.:
Избиране
Изразите Select all и Select none, преведени като изберете всички и изберете никой,
меко казано, озадачават потребителя, що се отнася до това, което той трябва да осъществи.
Още повече, като се знае (или когато се разбере), че зад тях всъщност стои т.нар.
маркиране9/размаркиране на цялостен текст или на определена част от него. Освен това при
избора (в процеса на избиране) се взема един от два или няколко предмета, предпочита се
едно лице пред друго и т.н.10 Т.е. във всеки случай нещо се взема, нещо се избира, което, от
своя страна, означава, че самата семантика на глагола „избирам“ изключва изрази от типа
изберете всички и изберете никой просто защото на български „избирам никой“ или
„избирам нищо“ не могат да съществуват.
Визуализиране
Английската дума preview, която има значение на предварителен преглед е предадена
като визуализиране. При визуализирането става въпрос за това, че текстът преминава в
режим, при който потребителят го вижда така, както той би изглеждал при неговото
отпечатване. Но да се направи нещо визуално, означава то да се направи видимо. Само че
текстът е видим и дори когато не е в посочения режим. Затова по-добре би било да се
използва предварителен преглед или дори разглеждам/разгледай/разглеждане, тъй като,
когато текстът е в режима на т.нар. визуализиране, целта е той да се огледа внимателно, от
всички страни и в подробности – същността на глагола „разглеждам“.
Накланяне
Интересни са и изразите Tilt up и Tilt down, които буквално означават накланяне
нагоре и накланяне надолу. Тук веднага възниква въпросът дали накланянето/наклоняването
може да се осъществи нагоре. При положение, че действието накланям/накланям се се
свързва с навеждам, привеждам, свеждам и под., автоматично се изключва възможността за
съществуването на подобен израз. С други думи, оказва се, че това е поредният пример, при
който стремежът към буквално превеждане затруднява бързото и адекватно боравене с
възможностите, които различните приложения предоставят. Разбира се, изразите лесно могат
да бъдат заменени с накланяне наляво или накланяне надясно, което реално оказва какво се
случва с избирането на посочените опции.
7

За или против превеждането на ОС и софтуер на български език, <https://windows7bulgaria.com/> (14.10.2017)
Пак там.
9
За разлика от термина качване терминът маркиране, свързан със значението на глагола маркирам, а именно:
„Поставям знак, означение, белег на нещо“ се е наложил напълно основателно.
10
Значенията на думите, които се коментират, са съобразени с Речник на българския език,
<http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg//> и Съвременен тълковен речник на българския език.
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Откриване
Английската дума search (търсене) е преведена с отглаголното съществително
откриване, като се има предвид наименование на връзка в менюто, която служи за отваряне
на прозорец за търсене. Но глаголът „откривам“ в българския език е със значение: „Махвам,
отстранявам това, което закрива, покрива нещо, за да стане то видимо“ и под.11 Със значение
„търсене“ може да се свърже една от преносните употреби на откривам: „Намирам,
установявам местоположението на нещо скрито, неизвестно досега; разкривам“. Щом обаче
търсенето е действието, което ще се осъществява, би било добре да се използва съответният
глагол търся в императивната му форма (търси) или отглаголното съществително търсене.
Определяне
Английският глагол define се превежда като дефинирам, определям, очертавам. Но на
български глаголът „определям“ (респективно отглаголното съществително „определяне“)
основно се свързва с уточняването, посочването на някакво количество. И да се приеме, че
„давам словесно обяснение за същността на нещо; дефинирам“ („установявам с точност,
изяснявам, тълкувам“) е (може да е) част от семантиката на този глагол, дори специалистът –
човекът, имащ активно отношение към информационните технологии, не успява да разбере,
какво точно ще се случи (каква е предлаганата възможност) при избора на тази команда.
А тъй като в случая се има предвид възможността за тълкуване на значението на
думите, както и очертаването на синонимния ред на дадената лексема, за именуване може да
се използва самата дума речник или речници, тъй като възможността, която се предоставя с
командата, е, както стана ясно, за работа с тълковен и синонимен речник. Въпреки че
българската дума се отдалечава може би твърде много от оригинала, чрез подобен превод на
потребителя се дава точна, коректна информация, а това всъщност е смисълът на преводния
интерфейс.
Свиване
Изразът Compact controls (буквално преведен като компактни контроли или свиване
на контролите) всъщност е свързан с операция, при която менютата се скриват (Hide the
menus). Не само че глаголите „свивам“ и „скривам“ имат различни значения, а нещо повече –
думата „контрол“ в български език е със значение: „Наглеждане, надзираване на известни
работи или действия с цел проверка, надзор“. Поради това, за да бъде преводът „добър“,
уместна е употребата на скрий менютата/скриване на менютата.
Свързване
Изразът Connect more apps се превежда като свържете още приложения. На български
глаголът „свързвам“ има следните няколко значения: „Връзвам едно нещо с друго;
завързвам. Връзвам няколко неща заедно. Прибирам и връзвам с връв, въже и под.“; правя
вързоп. Както и осъществявам някаква връзка (по радио, по телефон и др.), в смисъл и на
близост. При осъществяването на командата обаче се добавят приложения към диска на
потребителя. Поради това добави или добавяне са двата по-подходящи варианта на превод.
Създаване
Английската дума new (нов), преведена като създаване също подвежда, възпрепятства
работата. Да, това е наименование на бутон, от който действително се осъществява достъп до
командите за създаване на нова папка, нов документ с Google приложение. Но от същия
бутон се осъществява и качването (некоректен, но наложил се термин) на папки и файлове.
Така че трябва да си мисли в посока на неговото коригиране.
Пренасяне
Английските понятия Text wrapping – Overflow, Wrap, Clip биват преведени като
пренасяне на текст, като се имат предвид случаите, в които текстът не се събира в една
клетка (клетката се препълва) и потребителят трябва да реши доколко, каква част от него ще
остане видима в клетката. Не може да става въпрос за пренасяне, защото, когато нещо се
11
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пренася – било то текст или дума, то трябва да се премести от едно място на друго. А при
т.нар. пренасяне в случая съдържанието на клетката остава там, единственото, което се
случва, е, че част от него не се вижда в даден момент.
Изразът Display Density отново е преведен буквално – Плътност на показване. Има се
предвид разстоянието между редовете в списъка с имейли, което обаче написано по този
начин е трудно да бъде предположено. Още по-трудно за обикновения потребител е да
разгадае как точно ще се покажат писмата, ако избере eдин от следните варианти –
удобно/уютно/компактно (comfortable, cozy, compact). Всъщност „удобно“ означава, че
между редовете ще има най-голямо разстояние, по-малко то ще е при „уютния“ избор и наймалко при избирането на режима, именуван „компактно“. Едно от значенията на
прилагателното „плътен“ – който е напълнен много – може да се свърже с това, за което
става въпрос. Но тъй като при избора на „удобно“ или „уютно“ показване на писмата, когато
между тях има по-голямо разстояние, те едва ли ще са толкова много, така плътно
напълнени. Т.е. дори и с подобно тълкуване се налага изводът, че преводът е неточен – че по
никакъв начин не насочва към онова, за което действително става въпрос.
Отношение към дадения проблем имат и употребите на глаголите (респективно на
отглаголните съществителни) изчиствам, премахвам, изтривам тогава, когато нещо трябва да
бъде заличено, напр. английското Clear formatting се превежда отново буквално като
изчистване на форматирането. В една от своите преносни употреби глаголът „изчиствам“
има значение на: „Правя нещо да го няма, да не съществува; очиствам, премахвам,
ликвидирам“. Но глаголът „изтривам“ се свързва с премахване на нещо, но задължително
посредством триене. Със значение „премахване“ се използва в конструкции като „изтривам
от паметта си“, „изтривам от мислите си“, „изтривам от съзнанието“ си и др. под. Така се
оказва, че в един синонимен ред от трите глагола място имат само глаголите „изчиствам“ и
„премахвам“. Тъй като се говори за унифициране, за синхронизиране на терминологията,
резон има в това да се избере един от двата глагола, който да се употребява в една и съща
или в аналогична ситуация. Беше отбелязано, че „изчиствам“ в своя преносна употреба има
значение на премахвам, което подсказва, че по-подходящо може би е да бъде избран
глаголът премахвам/премахни или отглаголното съществително премахване.
Моята активност е наименование, в което английската дума Activity се е запазила като
активност, само че на български активността се свързва с енергичното извършване на
някаква дейност. Докато при Моята активност се отваря страница с информация за
действията на потребителя, които в никакъв случай не е задължително да са толкова
интензивни или активни. Затова по-точно би било да се използва съществителното дейност,
което означава: „Съвкупност, система от действия, това, което някой върши, което се
извършва в дадена област на живота; работа, занятие“.
Некоректни са и названията Google Документи и Компютри. Google Документи е
приложение за създаване и за редактиране на текстови файлове. Следователно „документ“ в
името подвежда, защото документите могат и са в различен формат – не са само текстови. А
компютри е наименование на връзка в менюто за отваряне на прозорец с възможност за
синхронизиране между различни устройства, които, разбира се, не са само компютри.
4. Стратегия за преодоляване на нееквивалентността
Добра отправна точка за преодоляване на нееквивалентността са примерните правила
за превод, предложени от Михаил Балабанов, част от които ще бъдат приведени по-долу:
• „Най-добре е преводът да е съществуваща дума в книжовния български език.
Не е толкова важно тя да бъде измежду „ежедневните“ значения на оригиналната дума
(„cookie“ – „бисквитка“).
• Само ако няма подходяща съществуваща българска дума или ако тя е
натоварена с друго значение като термин в същата област, може внимателно да се създаде
нова. Отново, не е важно тя да „звучи“ като оригинала, а да насочва читателя към
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съответната асоциация.
• Българската дума трябва да е възможно по-проста – без „драсни-палниклечици“ и „буферозапълнители“12 и др.
Наред с това е важно в локализацията на софтуера да участват специалисти по
съвременен български език, тъй като създаването на софтуер (софтуерното производство) е
мултидисциплинарно и налага участието на специалисти от различни области. Т.е. неговата
адаптация изисква участие не само на компютърни специалисти и експерти в съответната
област, а и на спецалисти по езика, на който се превежда.
Заключение
В съвременния динамичен, бързоразвиващ се свят, в условията на глобализация, на
свързаност, все по-важен фактор за развитието се (и ще се) оказва производителността на
труда. За да се увеличи производителността на труда на потребителите, едно от най-важните
условия е интерфейсът да бъде качествено и коректно преведен на съответния език.
Термините трябва да се синхронизират, така че да се достигне етап, при който един и същ
термин да означава едно и също понятие. Това, от своя страна, ще намали времето за
запознаване с нови програми, което ще повиши ефективността, респективно, качеството на
работа.
Разбира се, с това и с други подобни изследвания не може да се влия на начина, по
който интерфейса се адаптира, локализира, но чрез такива наблюдения и анализи, може да се
направи така, че преводите (в голяма степен) да се унифицират, което ще улесни работата на
потребителите.
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Изграждане на бизнес интелигентна система на самообслужване в
строителна фирма
Янка Александрова
Developing Business Intelligence System in a Building and
Construction Company
Yanka Aleksandrova
Abstract
The paper represents the implementation of Self Service Business Intelligence System (SSBIS) in a concrete
production company. A brief comparison of possible BI and analytics platforms was made and the chosen platform was
Power BI Desktop. A data model was built using snowflake schema design pattern. In order to decide on
implementation approach was performed a comparison between two main alternatives – with or without using OLAP
cube. As a result, and according to predefined business criteria like total costs and short implementation period was
decided to use direct query against the operational relational database. Using functional capabilities of Power BI
Desktop were demonstrated several important measures and visualizations like cumulative sums, Pareto rule
coefficient, customer profile, RFM score, etc. The process of building the SSBIS showed that a main problem was the
lack of enough knowledge in business users of modern applicable analytics models and measures.
Keywords: Self Service Business Intelligence Platforms, Power BI, data analytics, BI, SSBI.

Въведение
Бизнес интелигентните (БИ) и аналитични приложения продължават да отбелязват
значителен ръст в глобален мащаб (Gartner, 2017), (Panetta, 2017). Съществена тенденция в
тази област е засилване на присъствието на т.нар. бизнес интелигентни системи на
самообслужване н (Self Service Business Intelligence - SSBI). Този род системи имат редица
предимства, които ги правят подходящи и предпочитани от страна на микро, малки и средни
предприятия у нас.
Съществуват различни определения за SSBI системи. Според компанията Gartner
бизнес интелигентните и аналитични платформи на самообслужване трябва да притежават
следните критично важни функционалности (Howson, et al., 2017): вградени средства за
извличане, преобразуване и зареждане на данни от разнородни източници, средства за
подготовка на данните, управление на метаданни, вградени усъвършенствани аналитични
модели, автоматично откриване и представяне на интересни зависимости и резултати,
интерактивни визуализации, аналитични табла с резултати, възможност за публикуване и
споделяне на съдържание и др. Тези изисквания са характерни за всички БИ, но за
използването им при БИ на самообслужване е необходима минимална или никаква намеса от
страна на ИТ специалистите. Основната идея при SSBI е, че бизнес потребителите могат
сами да моделират данните, да извлекат и интегрират информация от различни източници, да
създават интерактивни визуални табла, които да представят резултатната информация по
начин, подпомагащ вземането на решения.
Развитието на SSBI се свързва с друга актуална тенденция – Data Democratization, т.е.
лесен достъп до релевантни данни, ориентация към бизнес потребителите, възможност за
прилагане на различни аналитични модели без или с минимално участие на ИТ специалисти
В настоящата публикация се описват особеностите на изграждане на подобна система
в компания, занимаваща се с производство и продажба на бетон. Представят се конкретни
технологични решения и се обобщават проблемите и резултатите, съпътстващи подобни
проекти.
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1. Обща постановка на бизнес проблема
Компанията, обект на настоящето изследване, спада към групата на малките
предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, т.е. средносписъчен
персонал под 50 души и годишен оборот под 19.5 млн лв.1 Основната дейност на
организацията е производство на готови бетонови смеси, концентрирана в един бетонов
възел с три производствени машини. Фирмата е един от лидерите в сектора за регион Варна.
В компанията се използва индивидуална система за управление на ресурсите на
предприятието, която поддържа всички основни бизнес процеси, свързани с производството
и продажбата на бетона. Наличието на единен източник на данни (оперативна релационна
база от данни) значително улеснява извличането, преобразуването и зареждане на данните за
анализ.
Подобно на много предприятия от този мащаб, мениджмънтът на компанията не е
отчитал към този момент като приоритет анализирането на данните и изграждане на бизнес
интелигентна система. Потребностите от предоставяне на информация за целите на
управлението са удовлетворявани посредством разнообразни справки, генерирани от
оперативната система. Въпреки възможността за задаване на различни параметри и добавяне
на нови видове справки, липсата на генератор на отчети и усъвършенствани средства за
визуализация се явяват сериозно препятствие пред широкоспектърния анализ на данните.
Следователно като първи важен проблем може да се идентифицира липсата на подходящи
технологии за обобщаване, анализ и графично представяне на информация за вземане на
решения.
Втори проблем, който има същата тежест като вече споменатия, е недостатъчната
компетентност на бизнес потребителите по отношение на възможните аналитични модели,
метрики и ключови индикатори на представянето (Key Performance Indicators – KPIs).
Мениджърите поставят важни въпроси и проблеми за решаване, но в известна степен се
затрудняват да определят как (с какви метрики, KPI, модели) могат да получат отговор. Все
пак следва да се отбележи, че бизнес потребителите имат добра компютърна грамотност и
достатъчни умения за графична интерпретация на резултатни данни, предназначение и начин
на изчисление на основни метрики и понятия като базисен и верижен ръст, темп на растеж,
относителен дял и др. Разбира се бизнес потребителите притежават и необходимата
компетентност по отношение на спецификите на пазара, дейността, технологията на
производство и характеристиките на клиентите, което улеснява формулирането на въпроси и
осмисляне на причинно-следствени връзки между фактори и резултат. Бизнес експертизата
позволява и вземането на решения на база резултатите, генерирани от бизнес интелигентната
система.
Говорейки за система на „самообслужване“ трябва да отбележим, че в изключително
редки случаи такава система може да се изгради и внедри без участието на IT специалисти. В
общия случай при SSBI ролята на IT специалистите е свързана преди всичко с проектиране и
реализиране на ETL процесите по извличане на данни от източниците. Въпреки, че
съвременните платформи за SSBI притежават отлични потребителски ориентирани
помощници (wizards) за дефиниране на заявки за извличане на данни, в немалка част от
случаите за да могат да се обобщават и анализират, данните трябва да се пречистят и
преобразуват в подходящ формат. Това изисква бизнес потребителите да имат познания по
отношение на модела на данните, типове данни и начини за тяхното преобразуване, както и
функции за прилагане на различните трансформации. Следва да се отбележи, че тенденцията
през последните години е бизнес потребителите да усъвършенстват тези си познания, като по
този начин се минимизира ролята на ИТ специалистите при изграждане и използване на SSBI
системи.
1

https://www.sme.government.bg/uploads/2011/05/ZAKON_za_malkite_i_srednite_predpriqtiq.pdf (извлечено на
18.10.2017 г.)
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2. Моделиране и извличане на данните
При избора на платформа за изграждане на SSBI бяха взети предвид някои от
лидерите в тази област като IBM Watson Analytics, Power BI (Desktop и Service), Tableau
Desktop и др. Тези платформи могат да се сравняват по различни критерии, но за настоящата
разработка като най-съществени показатели, посочени от бизнес потребителите, бяха
избрани цена, срок на изграждане, адаптер за връзка с оперативната база от данни, средства
за визуализации, възможност за използване на предефинирани метрики, лекота на работа. От
разгледаните платформи бе избрана Power BI Desktop, тъй като тя отговоря в максимална
степен на посочените критерии. Power BI Desktop на Microsoft е безплатна система,
притежаваща лесен и удобен интерфейс, богата библиотека от вградени средства за
визуализация, която може да се допълва с платени или безплатни визуализации от други
Power BI потребители. IBM Watson Analytics дава възможност за прилагане на по-сложни
анализи чрез вградените в нея data mining технологии и такива за машинно обучение, но
безплатната ѝ версия няма средства за директен достъп до релационни бази, което се явява
важен недостатък в сравнение с Power BI Desktop. За тестване на лекотата на работа на
бизнес потребителите бяха демонстрирани въможностите на Power BI Desktop и Tableau
Desktop (безплатна версия). Резултатът от теста показа категорично предпочитание към
платформата на Microsoft.
Бизнес интелигентните системи работят най-лесно с денормализирани модели от
данни. Оперативната база от данни на компанията от друга страна е реализирана в средата на
Microsoft Access, като моделът на данните е нормализиран съгласно изискванията на трета
нормална форма. При изграждане на SSBI системата биха могли да се използват два
варианта (виж.фиг.1). Първият вариант е да се извличат данните директно от
нормализираната релационна база, като операциите по пречистването и преобразуването да
се разпределят в двете среди – Access и Power BI Desktop. За денормализираните измерения
могат да се използват Access заявки или такива, генерирани в Power BI Desktop при
импортиране на данните. Филтрирането и селектирането на данните в този случай може да се
извършва в средата на Power BI Desktop, като може да се избира между два режима на
зареждане на данните – Direct Query и Import. При този вариант на изграждане на бизнес
интелигентната система ролята на ИТ специалиста се изчерпва до създаване на заявки при
необходимост в средата на Access, настройка на правата за достъп до източниците на данни,
евентуално създаване на измерението „Дата“ и дефиниране на някои по-сложни метрики и
ключови индикатори на представянето чрез DAX формули.
Вторият вариант, представен на фиг.1, предполага създаване на OLAP куб, в който се
обобщават данните от оперативната база. За целта може да се използва Microsoft SQL Server
Analysis Services и Visual Studio SQL Server Data Tools за метамодела на многомерната база.
Тук отново се налага денормализиране на измеренията и създаване на таблицата-измерение
„Дата“, което подобно на първия вариант може да се реализира в средата на Access или
проекта във Visual Studio (multidimensional SSAS project). Метриките и ключовите
индикатори се дефинират в средата на Visual Studio чрез MDX заявки. При този вариант на
изграждане се изисква значително по-голямо участие на ИТ специалистите поради
спецификата на създаване на многомерни проекти, операции с OLAP кубове и работа със
среда за разработка като Visual Studio. Не бива да се подценява и фактът, че за
имплементиране на OLAP куб се налага заплащане на лиценз за Microsoft SQL Server, чиято
цена за Standard edition започва от 937 евро на потребител2. В същото време следва да се
отчетат и предимствата на OLAP кубовете, като бързина на обработките и извеждане на
2

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017-pricing (извлечено на 22.10.2017 г.)
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резултатната информация, възможността за многопотребителски достъп, работа с големи
бази от данни и др. Имайки предвид обаче размера на оперативната база в конкретната
компания (около 50 MB при оперативен прозорец 4 години), считаме, че изграждането на
OLAP куб на този етап не е наложително. Такъв може да се имплементира по-късно при
нарастване на обема на данните и осигуряване на многопотребителски достъп.
Многопотребителският достъп до Power BI приложението ще изисква от своя страна и
активиране на Power BI Service с месечен абонамент за потребител от $9,993.
Важен критерий за избор на вариант за изграждане е срокът на разработката, който
при първия вариант е значително по-кратък. Изхождайки от предимствата и ограниченията
на разледаните варианти бе избран първият от тях, като по-подходящ за изграждането на
бизес интелигентната система на самообслужване.
Variant 1
Business user

Access DB

Variant 2

Access DB

OLAP
cube
IT professional

Фигура 1. Варианти за изграждане на бизнес интелигентна система на самообслужване с
Power BI Desktop
За модела на данните е избрана схема „снежинка“. Логическият модел е представен на
фиг.24. От представените измерения единствено при измерение Клиенти – Обекти се налага
нормализация, тъй като в бизнес интелигентната система се използват редица метрики на
ниво клиенти, а не само обекти. Измерението „Дата“ (Dim_Date) е създадено в средата на
Power BI Desktop чрез DAX функция CALENDAR. Денормализация на таблиците е
приложена единствено по отношение на измеренията „Машини“ (Machines) и „Бетон“
(Dim_Beton) и е реализирана чрез съответни заявки в Access.
3
4

https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/ (извлечено на 22.10.2017 г.)
Моделът е разработен в средата на ERwin Data Modeler 9.7
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Фигура 2. Логически модел на данните за бизнес интелигентната система
3. Метрики и визуализации
До момента бизнес потребителите са използвали единствено генерираните от
оперативната система справки по нива. Единствените метрики, извеждани в тези справки, са
обща стойност и брой транзакции. С цел получаване на широкообхватна представа за
дейността и подпомагане вземането на решения бе дефинирана система от метрики и
показатели на следните нива: компания, клиент и обект.
За извеждане на комплексна резултатна информация за клиента се използва Power BI
отчета Customer Profile (вж фиг.3). В него са включени следните метрики: обща стойност на
продадения бетон (Product Amount), обща стойност на транспорта (Transport Amount), обща
стойност на продажбите (Total Amount), брой строителни обекти на клиента (Buildings), брой
транзакции (Transactions), дата на първа поръчка (First Order Date), дата на последна поръчка
(Last Order Date), продължителност в дни на жизнения цикъл на клиента (Duration in days),
период от последна транзакция (Recency), RFM5 оценка. Графично са представени топ 3
обекта на клиента в зависимост от реализираните продажби, относителен дял на продажбите
по класове бетон с възможност за детайлизиране (Drill Down) по видове бетон, както и
графика, представяща динамиката на продажбите по времеви периоди (година-месец) в
абсолютни стойности и с натрупване. В горния ляв ъгъл на отчета е поместен slicer за избор
на клиента, чийто профил се визуализира.
Подобни метрики са дефинирани и на ниво обект. По този начин бизнес
потребителите могат да проследят „живота“ на даден обект, пиковите натоварвания,
5

RFM е съкращение от Recency (период от последна транзакция), Frequency (брой транзакции) и Monetary
(обща стойност на транзакциите). Използвана е тристепенна скала за класифициране на клиентите в зависимост
от абсолютните стойности на тези показатели. В конкретния случай оценка 333 означава, че клиентът купува
най-често, най-скоро и на най-голяма стойност.
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измерени чрез обща стойност на продажбите или количество продаден бетон, както и да
видят относителния дял на показателите стойност и количество сред останалите обекти – по
клиенти и общо.

Фигура 3. Профил на клиента в Power BI Desktop
На ниво компания е изследвано разпределението на продажбите сред клиентите.
Целта е да се установи каква е структурата на порфейла от клиенти. Представени са
графично коефициенти, които показват съотношението между дела на броя на клиентите и
общата сума на приходите, генерирани от тях. По диаграмата в долния десен ъгъл на фиг. 4
(Pareto) може да се изведе конкретните съотношения съгласно т.нар. закон на Парето (Reh,
2017). Законът, или правилото на Парето гласи в най-общ вид, че 20% от хората притежават
80% от доходите. Такова правило би могло да се изведе за различни области на живота. По
отношение на продажбите би могло да се изчисли какъв процент от общите приходи
генерират топ 20% от клиентите или с колко процента от топ клиентите са свързани 80% от
приходите. Както е видно от графиката, в компанията съотношението е чуствително
различно от правилото 80/20. Наблюдава се силно разслоение между клиентите по
отношение на генерираните от тях приходи, което намира израз в съотношението 80/10 ии
20/90, т.е. 80 % от приходите се реализират благодарение на 10% от клиентите и най-добрите
20% от клиентите генерират 90% от продажбите.
На графиката вдясно може да се види причината за това неравномерно разпределение.
Разликата между общата стойност на продажбите при първите два клиента с най-голям обем
приходи е близо 3 пъти, като десетият по приходи клиент генерира едва 18% от приходите на
първия в класацията. Чрез времеви slicer потребителите могат да проследят дали това
съотношение и подредба на клиентите се запазва през различните периоди. Интерактивните
визуализации показват, че позицията на въпросния клиент е неизменно първа по отношение
на приходите и разликите между него и останалите в топ 10 е значително. Такова откритие
показва, че компанията би следвало да направи всичко възможно да задържи найпечелившия си клиент. От друга страна такова тясно обвързване със само един клиент
поставя компанията в зависимост, която може да се преодолее чрез оптимизиране на
структурата на клиентите и стимулиране на останалите клиенти да увеличат броя и обема на
продажбите.
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Фигура 4. Разпределение на приходите от продажба по клиенти
Чрез средствата на Power BI Desktop бизнес потребителите могат да получат и отговори
на следните въпроси:
 Какво е разпределението на продажбите по видове бетон през отделните периоди?
 Какво е натоварването на машините за производство на бетон по месеци, дни от
седмицата и др.?
 Какво е средното разстояние на обектите до бетоновия възел? Къде се намират найпечелившите обекти?
 По колко курса са изпълнили отделните шофьори и бетоновози по различни периоди?
 Доколко изразена е сезонността в приходите от продажби?
4. Проблеми при изграждане на системата
При изграждане на бизнес интелигентна система на самообслужване биха могли да се
очакват най-общо проблеми в следните направления:
 по отношение на моделиране, извличане и интегриране на данните;
 по отношение на формулиране на бизнес проблематиката, избор на подходящи
метрики и анализи и интерпретиране на резултатите;
 по отношение на създаване на подходящите метрики, визуализации и др.
Както бе споменато в т.1, данните, обект на анализ, произлизат от оперативната система
на компанията. Наличието на единствен източник на данни значително улеснява работата по
интегрирането на данните и елиминира необходимостта от преобразуване на типовете данни.
Допълнително предимство в конкретния случай е нормализираната база и наличието на
документация на модела на данните, което позволява идентифициране на релационните
таблици, съдържащи данните за бизнес интелигентната система. Имената на полетата и
таблицата имат семантично значение, като по този начин бизнес потребителите сами могат да се
ориентират кои таблици и полета да извлекат. За да могат да дефинират правилно заявките към
базата от данни и да изградят модела, представен на фиг.2, бизнес потребителите трябва да имат
базови познания относно релационен модел и връзки между таблици. Power BI Desktop от своя
страна значително улеснява моделирането чрез възможност за селектиране на свързани таблици
и автоматично идентифициране на връзките между тях. Представеният на фиг.2 модел използва
схема „снежинка“ с денормализация на две от измеренията, за което е необходима, но не и
задължителна, намесата на ИТ специалист.
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Бизнес потребителите познават спецификите и информационните потребности на
дейността си и поради това не се затрудняват да формулират различните бизнес проблеми за
разрешаване с помощта на бизнес интелигентната система. По-сериозно предвизвикателство се
оказва изборът на подходящи метрики и KPI за измерване на резултатите на дейността, както и
недостатъчното познаване на теоретичните концепции за анализ и начин на изчисляване на
подходящи показатели. С оглед преодоляването на тези проблеми бизнес интелигентните
платформи като Power BI предлагат предварително дефинирани метрики (quick measures) на
основата на DAX функции. В разработваната система са използвани такива метрики за
изчисляване на суми с натрупване по категории, времеви периоди, ръст, относителен дял по
категории и др. При графичните визуализации бизнес потребителите биха могли да добавят
автоматично тренд линии, линии по процентно разпределени, минимум, средна, максимум и др.
За съжаление към момента платформата не предоставя вградена усъвършенствана аналитичност,
подобно на други конкуренти на пазара като IBM Watson Analytics, Salesforce Einstein Analytics
Platform, Pentaho, Alteryx и др. За реализиране на по-сложни data mining алгоритми все пак може
да се използват R скриптове, които да се вграждат в интерактивните табла. Това решение обаче
не е насочено към бизнес потребителите, а към висококвалифицирани специалисти от тип data
scientist.
Заключение
Изграждането на бизнес интелигентна система на самообслужване може да се постигне в
кратки срокове и при минимални разходи за компанията. При това фукнционалността на такава
система може да удовлетворява в значителна степен изискванията на бизнес потребителите.
Бизнес интелигентни и аналитични платформи като Power BI Desktop предоставят отлични
средства за интерактвитно визуално представяне на данни в различни сечения, изчисляване на
основни метрики, в т.ч. и предварително дефинирани такива. Достъпът до източниците на данни
е значително улеснен, а използваните технологии за директна заявка позволяват да се обобщават
и по-големи бази от данни.
В същото време изследването на проблемите при изграждането на бизнес интелигентната
система на обслужване в малка по смисъла на Закона за малките и спредни предприятия
компания показва, че най-важното ограничение при подобен род системи се явява
недостатъчното познаване от страна на бизнес потребителите на възможните методи за анализ,
приложими към конкретната предметна област. Като начин за преодоляване на това ограничение
бизнес интелигентните и аналитични платформи непрекъснато усъвършенстват вградените си
аналитични функции. От своя страна обаче компаниите следва да положат известни усилия за
повишаване на компетентността на бизнес потребителите, особено за тези от тях, които се
занимават с вземане на решения.
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Интеграция на процесите по управление на риска в дейността на ИТ фирмите
Стойчо Стоев
Integration of Risk Management Processes into the Business of IT Companies
Stoicho Stoev
Abstract
Risk management should be part of any software development project and the integration of its management
processes into the IT business. This leads to successful software development and improvement of the organizational
activity of the IT company. In the area of risk management, we define two main levels: strategic and operational.
Different processes are differentiated depending on their application in the design, implementation and maintenance
stages of software products. It presents the attitude of the individual processes in risk management in the field of IT
companies
Keywords: IT risk, Information systems, Software risk, Management of risk

Въведение
Управлението на риска все по-често се разглежда като част от концепцията за
устойчиво фирмено развитие и усъвършенстване. То представлява логичен процес или
подход, който има за цел да премахне или поне да намали нивото на риска, съпътстващ
реализацията на фирмената политика и достигане на организационните цели. Управлението
на риска е част от управленската отговорност, която носи всеки ръководител на стопанска
или публична организация1.
Ето защо въпросът за оптималната политика по управлението на риска е особено
важен. По този начин следва да се даде отговор на въпроса, колко и как да се овладяват
рисковете, за да се ангажират достатъчно, но не повече от ефективното ниво ресурси, защото
второто е пряко свързано с конкурентоспособността и от там способността за устойчиво
развитие въобще2. От друга страна ако ресурсите ангажирани в управление на риска са
недостатъчни, реализацията на рисковете ще осуети устойчивостта на развитие, а в
екстремум и съществуването на предприятието.
1. Управление на риска.
Управлението на риска подобрява разбирането на потенциалната вариативност на
факторите, които могат да повлияят на определена среда. Това увеличава вероятността за
успех и редуцира както вероятността от провал така и нивото на несигурност, свързана с
постигане на целите на организацията.
Стандартът ISO 31000 дефинира основните процеси по управление на риска (фиг.1).
Той акцентира върху оценката на риска, мониторингът и обработката на му. Като основен
елемент от оценката на рискът се отделя внимание на процеса по идентификация.
Идентификация на риска е критичната първа стъпка в процеса на управление на
3
риска . Нейната цел е ранното и непрекъснато идентифициране на възможните рискове в
рамките на или външни за проекта. Тези рискове са събития, които в случай, че възникнат ще
имат отрицателно въздействие върху способността на проекта да постигне планираните
1

Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Кристина Павлова, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОПЕРАТИВНИЯ РИСК В БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ, Списание „Диалог“, ИНИ, Извънреден тематичен II,
август 2012, стр.172
2
Митко Димов, УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ НА ИНТЕГРИРАНИЯ РИСК В МИННОДОБИВНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ, ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том
56, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2013
3
Garvey, Paul R., Analytical methods for risk management : a systems engineering perspective. CRC Taylor & Francis
Group. Boca Raton. 2009. p.5
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резултати.
Установяване на условията
Оценка на риска
Идентифициране на риска

Комуникация
и
консултации

Анализ на риска

Мониторинг
и
изследване

Оценяване на риска

Обработка на риска

Фиг.1. Процеси за управление на риска (на базата на ISO 31000)4
Процесът на определяне на риска включва идентифициране на причините и източника
на риска (опасност в контекста на физическа вреда), събития, ситуации или обстоятелства,
които биха могли да окажат съществено влияние върху целите и естеството на това
въздействие.
В хода на анализа на риска, е необходимо, да бъде събрана уместна и надеждна
информация за евентуалните заплахи, идентифицирани и анализирани (въздействие,
вероятност), а след това оценени. В този случай, анализът на риска е насочена към
картографиране областите и процесите, които носят най-голям риск, и при определяне и
оценка рискове, присъстващи в организации, които могат да бъдат проверени. Ако анализът
включва население (например институции, централни подсистеми, партньорства, частни
лица), с голям брой елементи, ключовата цел на анализа на риска е да подредят елементите,
съгласно избраните критерии за риска, т.е. да се създаде един вид риск "класиране" в интерес
на избора на рисковите елементи5.
Контролът на риска и фаза-мониторинг са важни при прегледа на напредъка и
предприемането на корективни действия за изпълнение на корпоративните цели за сигурност
и надеждност.
Целите на дейността по "мониторинг на риска"6 са:
а) преглед и актуализация на индивидуалните рискови състояния и рамките на
управление на риска
б) оценка на ефективността на мерките по третиране на риска
в) търсене на нови рискове и източници (идентифициране)
Важно е да се подчертае, че управлението на риска ще изпълнява своята роля, т.е.
няма да стане една формалност само:
- ако тя е съобразена с конкретните организационни условия и процеси;
4

A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000. AIRMIC, Alarm,
IRM. 2010.p.8
5
László Domokos, Melinda Nyéki, Katalin Jakovác, Erzsébet Németh, Csaba Hatvani, Risk Analysis and Risk
Management in the Public Sector and in Public Auditin, Public Finance Quarterly, .2015/1
6
ISO/IEC 16085:2006. Systems and software engineering — Life cycle processes — Risk management. p.14
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- ако се отчитат и наблюдават резултатите от конкретни стъпки, целящи да смекчат
заплахите, възпрепятстващи или влияещи на дейността, техните отрицателни въздействия и
вероятността за тяхното настъпване;
- и всички рискови събития са оценени, заедно с ефектите от прилаганите мерки,
включително и тези, които може и да не са били предприети.
Според изследване на основните процеси по управление на риска 7 (фиг.2), с основна
тежест е фазата на идентифициране на възможните или възникнали рискове. Този процес се
характеризира с непрекъснатост и обуславя значимостта на анализ, планирането и третиране
на риска. Следователно, за повишаване на ефективността на разпознаване на различните
рискове, този процес е необходимо да се интегрира в цялостната дейност на фирмата.

Фиг.2. Разпределение на дейности по управление на риска
2. Управление на риска в ИТ организациите.
Дефинирането на целите на фирмата във връзка с управлението на риска е основен
етап от цялостното управление не само на риска, но и на организацията на работа в самата
фирма и нейните връзки с клиентите. От гледна точка на източниците на риск, дефиниране
на основните цели за фирмата ще спомогне за определяне, кои източници на риск са значими
и кои не, и ще даде възможност за приоритизиране на основните източници.
Обвързването на рискове с целите на фирмата ще гарантира, че определянето на риска
се фокусира върху несигурности, които имат значение, а не всички видове съществуващ
риск.
Връзката между цели и риск, също помага да се идентифицират рисковете на
различни нива, въз основа на йерархията на целите, които съществуват в дадена организация.
Например стратегическите рискове са рискове, които биха могли да повлияят на
стратегическите цели, рисковете на проекта могат да повлияят на целите на проекта,
тактически рискове биха засегнали тактически цели, и така нататък. Същевременно връзката
между цел и риск (фиг.3), се използва за изследване на различни специализирани видове
риск, като се концентрира върху целта, която те засягат, включително риска за репутацията,
околната среда, здравето и безопасността или технически рискове, всяка от които влияе
върху различен тип цел.
Ефективното управление на риска изисква идентификация на реалните рискове, които
са "несигурности, които, ако се случат ще имат положителен или отрицателен ефект върху
7

Edzreena Edza Odzaly, Des Greer, Paul Sage. Software Risk Management Barriers: an Empirical Study. Third
International Symposiumm on Empirical Software Engineering and Measurement. October 15-16, 2009, Lake Buena
Vista, Florida, USA
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една или повече от целите". Обвързването на рисковете с целите ще гарантира, че процесът
за идентификация на риска се фокусира върху тези неясноти, които имат значение, а не да се
разсейва и отклонява от неподходящи рискове.
Най-общо за фирма от ИТ сферата може да се дефинират следните цели:
1. Оптимизиране на съотношение приходи-разходи.
2. Повишаване на ефективността на продукта за клиента.
3. Усъвършенстване функционалността на продукта.
4. Изследване на риска за различни проекти в аналогична среда.
5. Технологично развитие на продукта.
6. Количествена оценка на риска.
7. Редуциране на влияние на държавните и международни нормативни актове върху
технологията и процесите в бизнес средата.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ПОДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА

1

N

/Проект 1/

/Проект N/

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

Фиг.3. Връзка между целите на фирмата и управление на риска
Процесът на управление на информацията8 за риска следва да се прилага на всеки
етап от жизнения цикъл на проекта - в действителност, е по-евтино и по-ефективно мерките
по намаляване на риска да се приложат по време на етапа на проектиране, отколкото да се
модернизират за смекчаване на въздействието на риска на по-късна фаза.
Различните проекти изискват различни технически и управленски подходи9 при
реализирането им. Прилагането на традиционни инструменти и техники за управление на
проекта като цяло, е с по-малък успех в ИТ индустрията. Проблемът е не в това, че тези
техники са неприложими, а по-скоро заради уникалните характеристики на ИТ проектите,
които не са взети под внимание: С други думи, ние прилагаме инструментите, приемайки, че
ИТ проекти имат същите характеристики като инженерни или строителни проекти и
очакваме от тях да се реагират по същият начин. В това се крие проблемът, че в IT сферата
8

Mitchell, Stewart. Managing Information Risk : A Director's Guide, ProQuest ebrary, 2015
Taylor, James. Managing Information Technology Projects : Applying Project Management Strategies to Software,
Hardware, and Integration Initiatives. New York, AMACOM Books, 2003, p.39
9
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фактори като рискове, изисквания, график на нуждите на клиентите, пазарно-ориентиран
натиск, а дори и на конкурентната среда се различават от тези, прилагани в проекти от
традиционни икономически области. За да се направи това, трябва да се изследва
уникалността на ИТ проектите и техните продукти.
При компаниите от областта на софтуерното производство, фирменото развитие
преминава през няколко фази:
1. Създаване и разпространение на първоначален продукт – ИС;
2. Създаване и разпространение на съпътстващи модули, интеграционно свързани с
първоначалния продукт, с цел по-пълно задоволяване на нуждите на клиента или;
3. Създаване и разпространение на концептуално нови продукти в други сфери на
приложение.

ПРЕДПРОЕКТНА ФАЗА

ВНЕДРЯВАНЕ
ВНЕДРЯВАНЕ
ВНЕДРЯВАНЕ

ПРОЕКТ N

ПРОЕКТ 2

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ 1

ПРОЕКТИРАНЕ

ПОДДРЪЖКА
ВНЕДРЯВАНЕ
ВНЕДРЯВАНЕ

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

Фиг.4. Обща схема на фирменото производство на ИТ продукт
Въпреки, че при различните фази имаме определени специфики, всеки продукт се
реализира по следната схема (фиг.4). Разбира се, необходимо е да се отчете факта, че
продуктите от фаза 2, притежават нуждата от допълнителна интеграция, както с основния
продукт, така и с останалите елементи от предлаганите компоненти от пакета. Тези
особености се взимат предвид още на фаза предпроектиране и водят до изменения в процеса
на внедряване на продуктите.
Въпреки различията в отделните фази на еволюционно развитие на фирмата, може да
се обобщи, че създаването и разпространението на една ИС се реализира по един общ модел.
От този модел произтича и модела за управление на риска в рамките на фирмата и
различните софтуерни продукти произвеждани в нея. Преминаването от една фаза към друга
не е свързано с кардинални промени в технологията на работа и следователно в съществени
промени на общият модел за управление на риска.
В рамките на софтуерната фирма можем да дефинираме две основни направления за
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управлението на риска (фиг.5):
СТРАТЕГИЧЕСКИ
АНАЛИЗ НА РИСКА
ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
НА ФИРМАТА СВЪРЗАНИ
С РИСКА

ИЗГРАЖДАНЕ НА
СТРУКТУРА НА РИСКА

ОПЕРАТИВЕН
АНАЛИЗ НА РИСКА
АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
НА КЛИЕНТА

ВНЕДРЯВАНЕ/
ПОДДРЪЖКА

ОБРАБОТКА НА
РЕЗУЛТАТИТЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
РИСКОВЕТЕ

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА
МЕРКИ ЗА НЯМАЛЯВАНЕ
НА РИСКА

Фиг.5. Общ модел на фирменото управление на риск
1. Стратегическо управление на риска (СУР). Стратегическото управление на риска е
свързано с цялостната концепция на фирмата. То обхваща всички етапи от
създаването и реализацията на една ИС, тоест пълния жизнен цикъл на продукта и
съответно идентифицира и анализира факторите на риска във всички отделни фази.
Друга специфика от гледна точка на управлението на риска е анализирането и
отчитане на неговите характеристики във времето.
2. Оперативно управление на риска (ОУР). Оперативното управление на риска касае
връзката конкретен клиент – конкретен продукт. По своята същност представлява
моментна снимка на източниците и стойностите на риска за дадена среда. Като цяло
се явява подсистема на СУР, следователно тя е извадка от общата структура на риска
за продукта, като отчита само спецификите на средата на клиента. Основна роля при
управлението на риска в ОУР има процеса на идентифициране на риска.
Връзката между стратегическото и оперативното управление на риска е пряка и
взаимосвързана. Докато стратегическото управление изследва общия замисъл на риска и
тенденциите в неговото изменение, то оперативното касае конкретен случай и конкретна
среда, но получените резултати се обработват и имплементират в системата на СУР. Така с
всяко ново внедряване се постига актуализиране и допълване на общата информация за
източниците на риск за дадената фирма и нейните продукти.
Разбира се, ОУР също може да се реорганизира до процедура, която да изследва
характеристиките на риска в течение на времето, но в този случай това много би оскъпило
процеса по изследване на риска както финансово, така и в човешки ресурси. Допълнително
времевото изследване би усложнило много и взаимоотношенията между клиент и фирмата
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производител, без с това да допринася за по-реалистични резултати от управлението на
риска.
От общата схема за управление на риска, фазите: идентифициране на риска, анализ на
риска, мерки за намаляване на риска, мониторинг и контрол се осъществяват в
стратегическото управление на риска. От страна на ОУР, се осъществява основно фазата на
оценка и количествено определяне на риска. В предлагания модел се реализира още една
фаза „отчитане на резултатите“, задачата на която е да се провери доколко точна е била
предварителната оценка на риска, с тези стойности определени в действителност. Този
подход би улеснил фирмата да оптимизира в по-голяма степен алгоритъма за определяне на
риска, структурата на логически връзки между отделните източници на риск и ефективността
на мерките за намаляване на риска.
3. Интеграция на процесите по управление на риска в общата дейност на ИТ
фирмата.
Интеграцията на процесите по управление на риска в дейността на ИТ фирмата са
тясно свързани с трите основни фази от жизнения цикъл при разработката и реализацията на
един софтуерен продукт: проектиране, внедряване и поддръжка (фиг.6).
Софруерен
проект

Проектиране

Реализация

Поддръжка

Анализ на риска

Идентифициране
на рискове

Идентифициране
на рискове

Анализ на
рискове

Анализ на
рискове

Оценка

Оценка

Мерки за
намаляване на
риска

Обща система за управление на риска
/мониторинг/

Фиг.6. Интегриране на процесите по управление на риска при разработване на
софтуерни приложения.
На етап проектиране основният процес е по анализ на риска. При избор на развойна
технология, предназначение на крайният продукт, финансовите ресурси и подготовка на
екипа, в по-голямата си част възможните рискове са известни. Основната задача от гледна
точка на управлението на риска е да се преценят възможните мерки за редуциране на
влиянието на рисковите фактори и да се предскажат възможните последствия.
На етапи "Реализация" и "Поддръжка" основна роля се отделя на постоянният процес
на идентифициране на нови рискове. Целта е да се подобри ефикасността на продукта от
една страна и натрупване на знания при проектиране на нови продукти.
Дейността на фирмата би била по-ефективна с прилагането на единна система за
управление на риска. Задачите на системата не трябва да се ограничават само в
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идентифициране, оценка и анализ на отделните рискове, но и включването на процедури по
мониторинг, мерки за третиране на риска и обобщаване на събраната информация.
Структурата на възможните рискове при разработване на софтуерни продукти е
показана на фиг.7. Дефинират се четири основни области: икономически, технически,
организационни и по управление на проекти.

Разработване на
софтуер

Икономически

Технически

Организационни

Управление на
проект

Конкуренция
Парични потоци
Доставичици

Хардуер
Софтуер
Мрежи

Екип
Поддръжка на
клиенти
Оперативна
поддръжка

Бюджет
Комуникация
Ресурси

Фиг.7. Структура на риска при разработване на софтуер.
Въпреки, че рисковете произтичащи от икономическата и техническата област често
не подлежат на възможност за пряко въздействие от страна на фирмата, в много от случаите
тяхното влияние е значително. Тяхното развитие или промяна е възможно да доведе до
критични нива на функционалност на софтуерните продукти. Като вътрешнофирмени, или
пряко управляеми от системата за управление на риска са областите организационни и по
управление на проекти.
Неефективното прилагане на системата за управление на риска може да доведе до
допълнителни финансови и човешки негативи. В този смисъл е необходимо да се направи
оценка на разходите10 за третиране на риска. Те могат да включват, но не се ограничават до,
следното:
- Покупка на хардуер и софтуер, за достигане на желано технологично ниво.
-Намалена оперативна ефективност, ако производителността или функционалността
на системата се намалява за повишаване на сигурността.
-Разходите за прилагане на допълнителни политики и процедури по намаляване на
риска.
-Разходите за наемане на допълнителен персонал за изпълнение на предложените
политики, процедури или услуги.
-Разходи за обучение. (персонал или клиенти)
-Разходите за поддръжка.
Като резултат от прилаганите политики по управление на риск, въпреки
усложняването на организационната структура на фирмата, в дългосрочен план ще
допринесе позитиви за дейността и ефикасността й.
10

Gary Stoneburner, Alice Goguen, and Alexis Feringa. Risk Management Guide forInformation Technology Systems.
NIST Special Publication 800-30, 2002, p.38
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Заключение
Само по себе си, управлението на риска не предвижда достатъчна гаранция за
ефективното функциониране на една организация, но без него, фирменото управление може
в най-добрия случай да предполага къде и в каква степен е необходима намеса за
преодоляване на вредни последици. Решенията, взети за да се гарантира, че последиците,
оценени във връзка с идентификацията на външни и вътрешни рискове, се запазват в
определено ниво, заедно с резултатите от предприетите контролни мерки за изпълнението
им, може да се счита за гаранция за ефективно постигане на организационните цели. Трябва
да се подчертае, че подходящо разработена и реализирана система за управление на риска
насърчава непрекъснатото подобряване на цялостната система за вътрешен контрол, като по
този начин организациите в по-голяма степен ще са в състояние да се справят с рискове за
постигане на организационни цели, и по този начин да повишат тяхната "устойчивост" на
заплахи.
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Използване на метода TOPSIS за оценка на проекти за виртуализация
Михаил Радев
Using the TOPSIS Method to Evaluate Projects for Virtualization
Mihail Radev
Abstract
The study focuses on six Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods, examines the characteristics of
the methods, their advantages and disadvantages, fields of application. Technique for Order Preference by Similarity to
the Ideal Solution (TOPSIS) method is studied and used. The procedure for implementing the step-by-step method is
presented. Practical application of TOPSIS method is made in a situation when selecting a solution for virtualization of
IT infrastructure in a sample company. The choice is among several possible alternative options for the deployment of
desktop virtualization. Criteria, weights and points are defined by experts for each one of them. As a result, the ranking
of the alternative options is obtained and used to select the best one. The conclusion is that using TOPSIS method
allows the determination of a best alternative in a clear and easy way.
Keywords: TOPSIS, virtualization, Multiple Criteria Decision Making, MCDM .

Въведение
Изборът във всяка една област от човешката дейност на конкретно решение измежду
различни алтернативи предполага познаване и търсене на баланс между различни
взаимосвързани фактори. Фокусирането върху един фактор(критерий) или няколко фактора
може да доведе до погрешни решения, независимо дали става въпрос за технически или за
бизнес фактор.
Изборът на конкретното решение измежду наличните алтернативи се прави на база на
определени от организацията критерии, изисквания и вътрешни стандарти. Критериите имат
различна тежест. Вариантите при всеки избор на алтернативи са повече от два. Или имаме
многокритериален проблем, който изисква вземане на решение. Вземането на решение
представлява процес на идентифициране и избор сред алтернативи, основани на
предпочитанията на вземащия решението.1
За избор на най-добрата от множество алтернативи, всяка от тях оценявана на базата
на множество критерии, са разработени множество методи за вземане на решение на база на
множество критерии (Multiple Criteria Decision Making MCDM). Методите, които
разглеждаме в настоящата разработка са: TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity
to the Ideal Solution), AHP (The Analytical Hierarchy Process), ELECTRE (Elimination et Choice
Translating Reality), SAW (Simple Additive Weighting), SMART (The Simple Multi Attribute
Rating Technique), PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluations). В разработката ще направим опит да класифицираме методите и изберем
подходящ за оценка на проекти за виртуализация на ИТ инфраструктура.
1. Постановка на проблема
При всяка от разглежданите техники имаме множество алтернативи, от които трябва
да се избере най-добрата, и критерии, на база на които се прави избора. За да се подредят
алтернативите се преминава през три независими една от друга стъпки: 1) определят се
критериите и алтернативите; 2) присвояват се цифрови тегла на критериите; 3) прилага се
методът за анализ на множество критерии, изпълняват се изчислителните процедури, за да се
определи класирането на алтернативите и се избира оптималното решение.

1

Harris, R. (2012) Introduction to Decision Making, VirtualSalt, http://www.virtualsalt.com/crebook5.htm
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Процесът на вземане на решение е описан по-детайлно от Белтон и Стюарт2 и
преминава през следните фази:

Идентифи
циране на
проблема

Структуриране
на проблема

Изграждане
на модел

Последващ
анализ

Разработване
на план за
действие

Фигура 1. Процес на вземане на решение, адаптиран от Белтон, Стюарт
По време на структуриране на проблема се задават целите и критериите, дефинират се
алтернативите, ограниченията, външната среда и заинтересованите страни; по време на
изграждането на модел се дефинират тегла на критериите, извличат се количествени и
качествени променливи; по време на последващия анализ се създават нови алтернативи и се
анализира чувствителността.
Разглежданите методи за вземане на решение на база на комбинация от множество
критерии могат да се сравнят, за да се очертаят предимствата и недостатъците на всеки от
тях и областта, в която са подходящи за прилагане. Това е направено в Таблица 1, адаптирана
по изследването на Веласкез, Хестер3:
Таблица 1. Сравнение на MCDM методи, адаптирана от Веласкез, Хестер
Метод

Предимства

Analytic Hierarchy Лесен за употреба;
Process (AHP)
мащабируем;
Йерархичната
структура
може
лесно да.

Simple
Multi-Attribute
Rating
Technique
(SMART)

ELECTRE

Прост
метод;
позволява различни
техники
за
назначаване на тегло,
позволява всякакъв
вид
техника
за
назначаване на тегло.
Взема предвид
несигурността и
неяснотата.

Недостатъци
Проблеми поради
взаимната
зависимост между
критерии и
алтернативи.

Процедурата може да
не е удобна за
вземащите решение.

Процесът на
изчисление и
резултатът могат да
бъдат трудни за
обяснение от гледна

Области
на
приложение
Управление на
ресурсите,
корпоративна
политика и
стратегия, публична
политика,
политически
стратегии и
планиране.
Екология,
строителство,
транспорт и
логистика, военни,
производствени
проблеми.
Енергийни,
икономически и
проблеми, свързани
с околната среда,
транспортни

2

Belton, V., Stewart, T., Chapter 8: Problem Structuring and Multiple Criteria Decision Analysis, Trends in Multiple
Criteria Decision Analysis. Springer, 2010, p. 211
3
Velasquez M., Hester P., An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods, International Journal of
Operations Research Vol. 10, No. 2, 56-66 (2013)
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PROMETHEE

Лесен за употреба.

Additive Възможност за
компенсиране на
критериите;
интуитивен за
вземащите решения;
изчисляването е
просто, не изисква
сложни компютърни
програми.
Technique for Order
Прост процес; лесен
Preferences by
за използване; броят
Similarity to
стъпки е един и същ
Ideal
Solutions и не зависи от броя
(TOPSIS)
на критериите.
Simple
Weighting
(SAW)

точка на
незадълбочено
познаващите метода.
Не осигурява ясен
метод, чрез който се
присвояват тегла.

проблеми.

Използването на
евклидовото
разстояние не взема
предвид корелацията
на критериите;
трудно е да се
претеглят отделните
критерии.

Управление на
веригата на
доставките
логистика,
производствени
системи, бизнес и
маркетинг, околна
среда, човешки
ресурси.

Управление на
околна среда, на
водите, бизнес,
финанси, химия,
логистика и
транспорт,
производство,
енергетика, селско
стопанство.
Полученият резултат В бизнеса и
може да не е логичен. финансовия
мениджмънт.

Оценката на няколко различни проекта за виртуализация на ИТ инфраструктура ще
извършим чрез метода TOPSIS. Основните предимства на този метод, на база на които
стъпваме при избора си, пред останалите са4:
 проста, рационална и разбираема концепция;
 способност да измерва относителна производителност за всяка алтернатива в проста
математическа форма;
 интуитивна и ясна логика, която представя логиката на човешкия избор;
 сравнително лесно изчисление;
 броят стъпки при изчисленията остава еднакъв независимо от броя на критериите.
Методът TOPSIS е разработен от Хуанг и Чен5 и представлява многокритериален
метод за избор на решение от крайно множество от алтернативи. Методът TOPSIS е базиран
на концепцията, че избраното решение би трябвало да има най-краткото геометрично
4

Hung C.C., Chen L.H., A Fuzzy TOPSIS Decision Making Model with Entropy Weight under Intuitionistic Fuzzy
Environment. Proceedings of the International Multi-Conference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong,
2009.
5
Chen S.J., Hwang C.L., Fuzzy Multiple Attribute Decision Making:Methods and Applications, Springer-Verlag,
Berlin, 1992.
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разстояние от положителното идеално решение и най-дългото разстояние от отрицателното
идеално решение. Представлява компенсаторен метод, чрез който лош резултат по един
критерий се неутрализира от добър резултат по друг критерий. Изчислява резултатите като
сравнява евклидовите разстояния между действителните алтернативи и хипотетичните
алтернативи. Накрая се получава цифров резултат за оценка на всяка от избраните
алтернативи. Това се извършва на два етапа: по време на първия вземащите решение
идентифицират и формират съвкупност от алтернативи, критерии и променливи, които
описват решавания проблем. По време на втория етап се прилага метода, за да обобщи
информацията от първата фаза в крайна оценка.
2. Процедура на определяне на най-добрата сред множество алтернативи за
решение по метода TOPSIS
Процедурата на метода се изразява в последователност от стъпки6:
Първата стъпка е построяването на матрица за вземане на решение. Ако означим с
D={1,2, ... , K} съвкупността от хората, вземащите решение, то многокритериалният проблем
се изразява в матрична форма по следния начин:

C1

C2

... C n

k
11
k
21

k
12
k
22

x1kn
x2kn
... ...

A1
A2
...

x
x
...

x
x
...

Am

xmk 1

xmk 2

k
xmn
,

където:
- А1, А2, …, Аm са възможните алтернативи, измежду които избира
вземащият решение,
- C1, C2, …, Cn са критериите, според които ще се избира алтернативата,
- xij е оценката/рейтинга на вземащия решение k за алтернативата Ai,
съобразена с критерия Cj
Относителното значение на всеки отделен критерий е дадено чрез съвкупност от
тегла, които се нормират до единица.
Теглата обикновено се отбелязват с Wk=
w1k , w2k , w3k ,..., wnk , като w kj е теглото на критерия C j , което е дал експертът или вземащият





решение k и w  w2k  ...  wnk  1 .
Критерий на функциите може да бъде ползи (повече е по-добре) или разходи (помалко е по-добре).
След като се създаде матрицата на решението X k  ( xijk ) и вектора на теглата Wk=
k
1

w , w , w ,..., w  се изчислява нормираната матрица на решението.
k
1

k
2

k
3

k
n

Тази стъпка превръща различните измерения на критериите в безмерни, което да
позволи сравнение на различните критерии. Различните критерии обикновено се измерват в
различни единици и затова точките им в оценяващата матрица Xk трябва да се
трансформират в нормираната скала. Нормирането може да се извърши чрез една от няколко

6

Roszkowska E., (2011) Multi-criteria decision making models by applying the TOPSIS method to crisp and interval
data, http://www.mcdm.ue.katowice.pl/files/papers/mcdm11(6)_11.pdf
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стандартизирани формули. Използваните методи за изчисляване на нормираната стойност nij
са следните7:
Таблица 2. Методи за изчисляване на нормализирана стойност
За максимизираните
критерии
Линейно нормиране (метод
1):
n 
k
ij

xijk  min xijk

n 
k
ij

i

max x  min x
k
ij

i

Линейно нормиране (метод
2)

За минимизираните
критерии

i

n 
k
ij

x

k
ij

max xijk  xijk
i

max xijk  min xijk
i

i

k
ij

n  1
k
ij

max xijk

xijk
max xijk

i

Линейно нормиране (метод
3)

n 
k
ij

x

x
x

nijk 

n  1
k
ij

m

i 1

Векторно нормиране (метод
4)

i

k
ij
k
ij

xijk
m

x
i 1

k
ij

nijk  1 

m

 ( xijk ) 2
i 1

k
ij

xijk
m

 (x
i 1

k
ij

)2

Следващата стъпка е изчисляване на претеглена нормирана матрица на решенията.
Претеглената нормирана стойност vijk се изчислява като:
vijk  wkj nijk за i=1,…,m; j=1,…,n, където w kj е теглото на j-тия критерий, според k-тия
n

вземащ решение и

w
j 1

k
j

 1.

Следва определяне на положителното идеално решение и на отрицателното идеално
решение. Положителната идеална алтернатива е решението, което максимизира критериите,
които дефинират ползи и минимизира критериите, които дефинират разходи. Отрицателната
идеална алтернатива максимизира разходните критерии и минимизира критериите за
ползите.
Положителното идеално решение Ak+ за k-тия вземащ решение има формата:
Ak   (v1k  , v2k  ,..., vnk  )  ((max vijk | i  I ), (min vijk | j  J ))
i

i

k-

Отрицателното идеално решение A за k-тия вземащ решение има формата:
Ak   (v1k  , v2k  ,..., vnk  )  ((min vijk | i  I ), (max vijk | j  J ))
i

i

където I се асоциира с критериите – ползи, а J с критериите разходи, i=1,…,m; j=1…,n.
Следващата стъпка е изчисляване на разстоянията от положителното идеално
решение и от отрицателното идеално решение. В метода TOPSIS могат да се приложат
редица показатели за разстояние. Разстоянието на всяка алтернатива от положителното
идеално решение е:

7

Salabun, V. (2013) Normalization of attribute in TOPSIS method,
https://www.researchgate.net/publication/257270622_Normalization_of_attribute_values_in_TOPSIS_method
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n

d ik   ( (vijk  v kj  ) p )

1

p

, i=1,2,…,m.

j 1

Разстоянието на всяка алтернатива от отрицателното идеално решение е:

d

k
i

n

 ( (vijk  v kj  ) p )

1

p

, i=1,2,…,m.

j 1

където p  1 . За p=2 се получава Евклидово разстояние:
n

d ik  

 (v

d ik  

 (v

j 1

k
ij

 v kj  ) 2 , i = 1,2,…,m,

k
ij

 v kj  ) 2 , i = 1,2,…,m.

n

j 1

На предпоследната стъпка се изчислява относителната близост с положителното
идеално решение. Относителната близост на i-тата алтернатива Aj по отношение на A+ се
дефинира като:
d k
Rik  k  i k 
di  di
където 0  Rik  1 , i=1,2,…,m.
На последната стъпка алтернативите за решение се подреждат в низходящ ред на R i и
се избира алтернативата, която е най-близка до 1. При изчисленията на всяка от стъпките
индекс k може да не се включва, когато вземащият крайното решение е един.
Изборът на критериите за оценка се прави при следване на следните принципи:

Цялостност – важно е да се гарантира, че са включени всички важни
критерии;

Минималност – критерии, които се прецени, че не са важни или
дублират други критерии, трябва да се премахнат в самото начало на процеса;

Интегритет – всяка алтернатива да се прецени спрямо всеки критерий.
Относителната тежест на всеки от критериите се прави според теглото им. На всеки от
критериите екип от експерти или вземащите крайното решение дават тегло – например от 0
до 5 или от 0 до 100.
3. Практическо прилагане на метода TOPSIS
За да реализираме метода TOPSIS приемаме, че пред една организация стои избор
между няколко варианта за виртуализиране на ИТ инфраструктурата за крайните
потребители – чрез десктоп виртуализация. Решение А и решение В са разработени от
водещи компании в VDI виртуализацията. Няма да посочваме имената им, нито конкретен
продукт от конкретен производител на виртуализационно решение.
При избора на виртуализационно решение за ИТ инфраструктурата на конкретна
организация задължителен критерий е TCO на всеки от алтернативните варианти. Изборът на
броя на годините, за които се изчисляват разходите, се прави от вземащите решението.
Останалите критерии могат да са изисквания към инфраструктурата (хардуер и ИТ
персонал), степен на наличност, мащабируемост на решението, лекота и намаляване на
времето за администрирането и много други, специфични за конкретната организация.
Критериите, които са избрани от вземащия решение в избраната за целите на
изследването организация са:
 TCO – общата цена на придобиване на съответния вариант за ИТ инфраструктура и
най-добрият критерий е минимална обща цена на придобиване;
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Лекота и намаляване на времето за администрирането – за администриране на десктоп
клиентите и на цялата инфараструктура, за актуализиране на десктоп операционните
системи, за инсталиране на нов софтуер;
Мащабируемост – възможност за лесно добавяне на нови потребители, без това да
влияе на производителността на работа на досегашните;
Наличност – минимизиране на планираните и непланираните престои, така че
инфраструктурата да е достъпна за потребителите когато им е необходима;
Изисквания към инфраструктурата (хардуер и ИТ персонал) – изискванията са
различни за различните решения – по-високи при виртуализираната инфраструктура и
по-ниски при традиционната ИТ инфраструктура;

Точките, поставени експертно на отделните критерии и получената обща цена на
придобиване са представени в Таблица 3, като оценките са от 1 (слаба) до 10(отлична):
Таблица 3. Тегло и точки на избраните критерии
Вариант

TCO

Лекота на
администрирането

Мащабируемост

Наличност

Тегло
Решение А за VDI
виртуализация с
тънки клиенти
Решение В за VDI
виртуализация с
тънки клиенти

0,4

0,2

0,1

0,2

Изисквания
към
инфраструктурата
0,1

170711

7

10

5

4

141791

9

10

5

4

Прилагаме стъпките, очертани в т.2 за метода за вземане на решение на база на
множество критерии TOPSIS и получаваме крайните стойности и класирането, представени в
Таблица 3:
Таблица 4. Класиране според метода TOPSIS
Вариант
Крайна стойност
Решение А за VDI виртуализация с тънки
0.491
клиенти
Решение В за VDI виртуализация с тънки
0.509
клиенти

Класиране
2
1

Изводът е, че избора на решение B за VDI виртуализация с тънки клиенти при
избраните от организацията критерии и тегла ще е по-добро, в сравнение с решение A.
Заключение
Сравняването на алтернативни възможности и оценяването им чрез тежестта на
множество критерии е задача, пред която вземащите решение – мениджъри, собственици,
неправителствен сектор, държавни и правителствени служби се изправят често и от
правилността на избора зависи бъдещето на организациите. В областта на информационните
технологии изборът на решения, свързани с ИТ инфраструктурата на компаниите, определя
работата на организациите поне няколко години напред. Използването на многокритериални
методи за вземане на решение MCDM поставя задачата в математически рамки и редуцира
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усилията на вземащите решения. Различните методи са подходящи за решаване на различни
задачи и изследването на предимствата и недостатъците им позволява да се избере
правилният метод за конкретния проблем.
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Подход за създаване на шаблони за разработка на
информационните системи
Мария Армянова
Approach to Creating Information System Development Design Patterns
Mariya Armyanova
Abstract
The design patterns are proven solutions that improve the development process and help to create successful
information systems. The design pattern is a good solution if its use brings more benefits than problems to the project.
Some methods are considered for their creation and the general factors that influence their quality are defined. The
article provides an approach that contains a sequence of steps for the design patterns' creation in the construction of an
information system. It aims to put the process on a formal basis and help to overcome some of the problems associated
with their creation. After design patterns’ complex application, their advantages are achieved, so the developed systems
to have a guaranteed level of quality, flexibility and a longer life cycle.
Keywords: Design patterns, approach, creation, sequence of steps.

Въведение
Шаблоните са доказани решения, които подобряват процеса на разработка и спомагат
за създаването на успешни информационни системи. Разгледани са някои методите за
създаването им и са определени общите фактори, които влияят върху качеството им.
Статията предлага подход, съдържащ последователност от стъпките за създаването на
шаблоните, използвани при изграждането на информационна система. Той има за цел да
постави на формална основа процеса и да спомогне за преодоляването на някои от
проблемите. Така се формализира творческият процес на създаването им, въвежда се
методичност при откриването на шаблона и капсулирането на опита на експертите в
абстрактни, многократно повтаряеми решения. В крайна сметка се гарантира качеството при
прилагането на шаблоните.
1. Особености на шаблоните и предимства от използването им при разработката
на информационните системи
За да бъдат конкурентни на пазара фирмите, разработващи софтуер, се нуждаят от
подходи и методологии, които да позволят бързо реализиране на проекто-програмни
решения. Продължителната разработка е свързана с повече разходи, както и с по-голям риск
от възникване на промени в условията за финансиране на проекта. Има възможност за
промяна и в изискванията към информационната система, както от страна на възложителите,
заради динамиката на обекта, така и поради развитието на информационните технологии.
Според Буч [1] дългосрочните проекти са с по-голям риск от провал и затова е изключително
важно да се съкратят сроковете на разработката, особено за малките фирмите, разработващи
софтуер. Ускоряването на процеса на разработка е ключов фактор за навлизането на
шаблоните в процеса.
Основен принцип в програмирането е да не се допуска повторно програмиране на
един и същ алгоритъм (Don't Repeat Yourself)[2]. Това не допринася за качеството на
разработката и води само до загуба на време. Като резултат в информационните технологии
се търсят начини за повторно използване на съществуващите решения. Една такава
възможност се предлага и от шаблоните.
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Основното изискване към информационните системи е да са с високо качество и на
ниска цена [3]. Трудно е да се постигне при индивидуално разработените системи, при които
за всеки проблем се търси самостоятелно решение. Няма гаранции, че такова решение е
успешно и обикновено времето за откриването му е много повече, отколкото за прилагане на
готово решение. Готовата типова информационна система не винаги е приложима директно в
конкретната проблемна област. Предложените средства за настройка може и да не
осигуряват достатъчна степен на гъвкавост и възможности за адаптиране към конкретните
бизнес процеси на клиента и неговите нужди. Документацията, която я придружава често е
непълна и не подпомага ефективно клиента при обучението му за работа с нея. Типовите
системи често не предоставят възможност за използването на отделни свои елементи или
програмния си код, като основа за бъдещи разработки. Разбира се има и системи с отворен
код, но те обикновено са с ограничена функционалност.
Развитието на информационните технологии (ИТ) непрекъснато изправя
разработчиците пред нови предизвикателства. Новите ИТ подобряват работата на системите
и разширяват функционалните им възможности. Те ускоряват и улесняват процеса на
създаването и усъвършенстването им. Но разработчиците не винаги са готови за
използването им, тъй като се изисква време за натрупване на знания и практически опит. Не
винаги новите технологии са съобразени с начина на протичане на бизнес процесите в
организациите, което изисква еволюиране и на самата организация. В шаблоните
своевременно се отразяват достиженията на новите ИТ, което е предпоставка за решаване на
посочените проблеми. Чрез шаблоните експертите в съответната технология предоставят
опита си за начините за използването на възможностите и преодоляването на проблемите ѝ.
Така се подпомагат разработчиците при усвояването на новостите и се ускорява навлизането
им в практиката. Шаблоните поддържат новите технологии – обектноориентираните,
облачните, IoT (Internet of Things) и др.
Основен проблем за фирмите, разработващи софтуер, е поддържането на качеството и
бързината на изграждането на системите при постоянното текучество на персонал.
Използването на шаблоните ограничава проблема. Специалистите, познаващи шаблоните
бързо навлизат в нова предметна област, която е описана с проектни решения, базирани на
тях. Те помагат за обучението и на начинаещите разработчици, които се запознават с новите
технологии чрез представените проблеми и техниките за решаването им. Разработчиците
виждат от нов ъгъл общите постановки и се научават да търсят възможни тесни места и
проблеми.
Шаблоните обобщават най-добрата практика в областта на информационните
системи. Те предлагат гъвкави решения на често срещани софтуерни проблеми. Целта на
шаблона е веднъж намерено, доказалото се като успешно, решение да послужи за основа на
нова разработка. Те не предлагат готово решение, а насока, указание за възможно решение
на проблема и начините за реализацията му. Документирани са и съдържат примерен код,
които може да се променя според контекста на проблема.
Шаблоните предполагат подхождане с разбиране към проблема и решенията му. Само
представянето им не е достатъчно. Трябва да се даде отговор и на редица въпроси, които
специфицират контекста на прилагането на шаблона, начините за модифицирането и
многократното му използване. Самият формат на описание представя нужните му
характеристики, за да превърне решението на индивидуален проблем на специфичната
информационна система в абстрактен многократно използваем шаблон.
Шаблоните се документират с помощта на подходите и инструментите за разработка
на софтуер. Това от една страна улеснява разбирането им, а от друга прилагането им в
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системите. Повечето шаблони се представят чрез метода UML (Unified Modeling
Language). Затова в документацията на системата, разработена с UML, лесно се включат
схемите, диаграмите и моделите от конкретната имплементация на шаблона. Много по-лесно
е да се персонализира абстрактният модел на шаблона, отколкото да се създава изцяло нов
модел, което улеснява и ускорява създаването на документацията на системата. Ако
моделите на информационната система се разработват също чрез UML е много по-лесно да
се направи съпоставка между известните шаблони и нуждите на приложението, за да се
приложи подходящия.
Шаблоните улесняват повторната употреба на успешните проекти и архитектури.
Представянето на доказали се техники с шаблони, ги прави достъпни за разработчиците на
нови системи. Дават възможност на разработчика да избира между няколко алтернативи
така, че системата да може да се използва отново. Подобряват документацията и улесняват
поддръжката на съществуващите системи. Позволяват по-бързото откриване на подходящите
за софтуера, функционални възможности и начините за реализацията им. Шаблоните
подпомагат решаването на някои проблеми при разработката на информационните системи,
като ускоряват разработката, позволяват повторно използване на доказани решения,
подобряват съпровождането и документирането на системите.
2. Подходи за създаване на шаблони
За да се открие нов шаблон е нужно да се подходи методично. Редица автори правят
опити да формализират творческия процес на създаване на шаблони. Например Фибер и
Велхаус [4] описват начин за структуриране на документацията на шаблон така, че да е
максимално полезен. Целта е, читателят бързо да определи дали шаблонът е приложим за
дадения проблем. Мезарос [5] също се е насочил към документацията, като разглежда
съдържанието на секциите на шаблона. Препоръчва даване на кратки и ясни имена на
шаблоните, които да ориентират потребителите за ползата от шаблона. Методът му
предполага добро познаване на начините за описание на шаблоните така, че авторите да
могат да създадат своя собствена структура за шаблоните, т.е. свои собствен език за
шаблоните, съобразен с предметната област. Това са полезни препоръки за дефинирането на
формат за представяне на шаблоните.
Лукредио [6] под формата на ръководство за подготовка за конференция (на PLoP1)
описва възможни ситуации, проблемите и начините за справяне с тях. Документацията е под
формата на шаблон и помага на авторите да организират представянето на разработките си.
Харисън [7] също представя описание на съдържанието на шаблона. Той разглежда
документирането на шаблона, като итеративен процес на взаимодействие между автора на
шаблона и експерт по шаблоните. Докато шаблонът се преразглежда, екипът успява да улови
най-добрите практики за решаване на проблема под формата на документ. Полезното в
подхода е препоръката за задълбочено познаване на шаблоните за съответната предметната
област, преди документирането на шаблона.
Филинг [8] под формата на шаблони представя начин за организиране на работа по
създаване на шаблони в голям екип. Върху идеите на неговия подход се базира и
предложеният вариант за разработчика на шаблони. Обаче подходът на Филинг е насочен
към създаването на каталог от множество шаблони и включва дейности по организирането
на голям екип от разнородно специалисти, участващи в разработката му. Тъй като целта е да
се открие универсален подход за разработката, включително и на отделен шаблон, от един
разработчик, се налага да се дефинира нов подход, базиран на неговите идеи. За да е
1
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универсален, дейностите би трябвало да дават възможност да се разработи, както каталог
така и единичен шаблон, който се вписва в съществуващите каталози.
Изследването на различни източници показва няколко общи фактори, на които
авторът на шаблона трябва да обърне внимание и които влияят върху качеството му. Това са
необходимостта от задълбочени знания за конкретната предметна област, унифициране на
използвания език за описание, възможността за лесното въвеждане на особеностите на
средата в шаблона и систематизиране на работния процес.
При създаването на шаблон областта на идентифициране на шаблона трябва да е
напълно проучена, за да се открият най-значимите и често срещани проблеми. Те се
идентифицират и решават. Полученото решението за всеки проблем се обобщава, за да се
абстрахира от конкретни особености и да се увеличи областта на приложението му. Трябва
да се познават достиженията на експертите в областта и създадените до момента шаблони.
За да се постигне по-широко приложение на шаблоните, езикът, използван за
описанието им трябва да се уточни. Изчистват се характерните за съответната област
термини, като „сървър” за ИТ архитектурата или „облачна платформа” за облачните
изчисления и т.н. Идеята е шаблонът да може да се прилага не само в областта, за която е
открит, а да е универсален. Според Мезарос [5] от шаблона трябва да се премахнат всички
елементи, които не решават проблема, а описват структурата на конкретното решение.
Езикът, използван в документацията трябва да позволяват лесно запознаване с
шаблона и търсене на проблемите, които решава. Разработчиците трябва да могат да се
ориентират бързо, прочитайки анотацията към шаблона.
Шаблоните са абстрактни, а за да ги приложат разработчиците трябва да могат да
въведат особеностите на средата, за която разработват системата. Те трябва да позволяват
лесно подобрение така, че фирмите, разработващи софтуер, да ги приспособят за своята
предметна област без да нарушат ефективността им.
Ако голяма изследователска общност създава шаблоните в дадена област, тя трябва да
се организира. За да могат шаблоните от различни автори да се организират в каталози се
налага да се уеднакви описанието им. Необходимо е предварително да се уточни
използваният език, форматът на документиране, начина на изготвяне на препоръки и др.
3. Дефиниране на подход за създаване на шаблони
Целта е да се определи подход за създаване на шаблони, който може да се ползва
както от един автор, така и от голям екип от разработчици, затова се налага да се дефинира
нова последователност от стъпки. Дейностите в стъпките се изпълняват итеративно, докато
се стигне до задоволителен резултат за всяка от тях. Цялата последователността от стъпките
може да се изпълнява итеративно (многократно), докато се създаде качествен шаблон.
Предлаганият подход комбинира идеи от различни учени. Основно се позовава на
процеса на Филинг. Неговият подход обаче се нуждае от някои промени в съдържанието на
стъпките. Избраният от него начин на представяне на дейностите [8], като шаблони, не
показва ясно съдържанието на стъпките и връзките между тях. Затова се използват стъпките,
определени от Филинг, но се променя съдържанието им, за да отговарят на целта.
При създаването на множество шаблони, решаващи проблемите в дадена предметна
област от голям екип според Филинг [8] има три процеса – откриване, документиране и
прилагане. Стъпките, които се следват и при създаването на единичен шаблон от един автор
също мога да бъдат разделени на три групи, съгласно процесите на Филинг. Подобно
разделение е подходящо, защото след всяка стъпка се получава завършен резултат, които
може да се оцени. След като се добавят и дейностите, които се извършват на всяка стъпка
може да се дефинира подход, илюстриран на фиг. 1.
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Фигура 1. Схема на стъпките и дейностите в подхода за разработване на шаблони.
Не е задължително първите две стъпките да се изпълняват последователно. Част от
дейностите им могат да се застъпват, например след като е определена предметната област
може да се започне паралелна работа по действия от втората стъпка – да се уточни
структурата на документацията.
За да се илюстрира последователността на дейностите в предложения подход се
използва диаграма на дейностите на UML подхода (фиг. 2).
Първата стъпка има няколко дейности – определяне на предметната област,
ограничаване на обхвата, събиране на материали и откриване на проблем. Откриването на
шаблоните в дадена предметна област изисква систематични познания за нея. Затова целта
на първата стъпка е да се структурират познанията за областта.
Експертите определят предметната област, като избират тази, за която има
нерешени проблеми. Например това може да са облачните изчисления или IoT2, като бурно
развиваща се област с постоянни нововъведения. Необходимо е да се организират и
систематизират знанията за нея. Определят се фундаменталните източници на информация и
2

Internet of Things (Интернет на обектите)
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се дефинират важните за областта концепции. Уеднаквяват се терминологията и понятията
от различните източници.

Фигура 2. Диаграма на дейностите за подхода за разработване на шаблони.
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По подобие на методологиите за разработване на софтуер, при работа в екип е нужно
да се предприемат редица организационни мероприятия, за да се координират усилията на
екипа. В последствие предложения подход може да се доразвие, като се използва съвместно с
някоя от съществуващите методологии за управление на проекти, например Scrum. Когато се
работи в екип е нужно и уеднаквяване на терминологията и използваните графични
елементи, за да са хомогенни моделите и документацията на различните автори. Освен това
трябва да се предвиди и обучение на участниците.
Големият екип позволява подходът да се използва за откриване на множество
шаблони в предметната област, които да се организират в каталог, както предлага Филинг
[8]. Проучването може да е много обхватно. Целта на дейностите няма да е откриване на
единичен проблем, разрешаването му и капсулиране на решението в шаблон, а откриване на
всички възможни проблеми за предметната област и описване на решенията в
взаимосвързани шаблони.
Втората дейност е ограничаване на обхвата на проучваната предметна област. Това
е особено важно за малки екипи. Може да се разглеждат само определени теми или въпроси.
Друг вариант е да се ограничат проучваните източници на информация. Целта е получената
информация да се систематизира, за да е полезна. Идентифицират се характерни за областта
проблеми. Например за облачната среда, областта на изследване може да се ограничи до
обработката на информация в облачните приложения и да се изключи облачната среда.
Дейността по събирането на материалите е важна, за създаването на шаблоните.
Целта е да се открие проблем и съществуващите за него решения. Като резултат може да се
открие шаблон в повтарящите се решения от предметната област, а не са налага да се
измисля от автора.
Ако екипът е голям, всеки участник представя в различна форма индивидуалните си
констатации, затова се налага да се формализира откритата информация от екипа.
Съгласуването на формата улеснява възприятието на събраните материали и дава
възможност за въвеждане на някаква степен на автоматизация на обработката. Всяка област
има приети езици и концепции за моделиране. Например в ИТ областта за описание на
архитектурата и компонентите ѝ преобладаващо се ползва UML 3 [9]. Всяка област има
специфични термини, които са известни, като примитиви на шаблона [10]. Те могат да са в
основата на разработваната документация.
В големите екипи се възлагат задачи за проучване в съответствие с предварително
дефинираните форми, правила и графици. Събира се голям обем информация и се налага да
се групира, за да може да се анализира. Ако проучването има за цел да се създаде каталог от
шаблони, решенията се класифицират според решаваните проблеми, т.е. според бъдещите
шаблони.
Последната дейност има за цел обобщаване на резултатите от проучването. След
натрупване на констатациите експертите в екипа могат да открият често срещани
проблеми, за които да търсят решение, например нуждата от ускоряване на обработките за
продължителните изчислителни процеси. Важно да се провери дали не е разработен шаблон,
реализиращ подходящото според автора решение на проблема.
Резултатът от първата стъпка е формирането на обобщени знания по проблема. В
зависимост от целта на проучването те трябва да са под формата на открит проблем и
решение или група от тях. Тази стъпка се повторя, докато се изпълнят предварително
набелязаните цели. Например докато се прецени, че определения проблем е значим или че
откритите шаблони покриват повечето значими проблеми в областта.
3

Object Management Group (OMG) дефинира и поддържа: Unified Modeling Language (UML)
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Втората стъпка е документиране на шаблона. Определя се структурата на
документацията. Няма приет единен формат за представяне на шаблоните, но много
разработчици ползват едни и същи елементи. Често секциите в документацията описват
намерение, фактори, който влияят на приложението на шаблона, контекст, основни въпроси
и др. [11, 12, 13, 14, 15]. За да се включат в каталози шаблоните, описани от една група
трябва да имат единен формат. Особеностите на предметната област влияят върху начините
за структурирането и организирането им. Уеднаквява се и начинът за представяне на
зависимостите между шаблоните. Те могат да се описват като свързани, алтернативи или
участващи в състава на друг шаблон и т.н. Дефинират се секциите в документацията на
шаблона, т.е. определя се типът и видът на информацията, съдържаща се в тях, големината
им. Принципът е, че те трябва да са лесни за възприемане и прилагане. Процесът е
итеративен – по време на разработката може да се наложи да се усъвършенства форматът,
например ако се открият нови връзки между шаблоните и др.
Втората дейност в стъпката е уточняване на използваните термини и графични
означения. Документацията трябва да е добро съчетание от описание на естествен език и
модели. В описанието трябва да се намери баланс на използваните термини от предметната
област, за да е достатъчно разбираемо за неспециалистите и в същото време да позволи,
използването си в документирането на системите за съответната предметна област. Също и
моделите трябва да се достатъчни и с подходящи означения, за да са основа за
документиране на системата и в същото време да са достатъчно лесни за възприемане от
неспециалистите.
Ако екипът е голям и се разработва колекция от шаблони терминологията в
различните шаблони също трябва да се уеднакви. Може да се наложи да се разшири единната
терминология, определена по време на събирането на знания. Налага се да се дефинират
графични означения за моделите. Например за сървър, компонент, различни взаимодействия
и др. Според Муди [16] един от ключовите фактори за успех на графичното означение е
"когнитивната ефективност", която се отнася за скоростта, лекотата и точността, с които
хората четат диаграмите. Затова е важно да се използват познати означения от утвърдени
методи.
Трябва да се използват еднакви типове диаграми за моделиране на компонентите на
шаблона. Например може да се използва UML, особено ако събраните решения от
предметната също са били създадени с него. Това улеснява включването им в
документацията на шаблона от една страна, а от друга за специалистите от предметната
област е по-лесно да прилагат шаблон с документация близка до проектната.
Третата дейност в тази стъпка предполага определяне на степента на абстракция за
шаблона. Ако е прекалено голяма шаблонът трудно ще се приложи към конкретен проблем.
Разработчиците трябва да стигнат до решението почти сами, тъй като в документа на
шаблона не се съдържа достатъчно информация, а само идея. Ако абстракцията е малка се
ограничава приложението на шаблона в нови ситуации. Трябва да се направи опит да се
приложи шаблонът от неспециалисти в областта, за да се установи дали е подходящ като
ресурс за обучение за съответните технологии. За да се разшири обхвата му, той се
приспособява за други предметни области. Оценява се приложимостта му и се
усъвършенства документацията. Това е целта на последната стъпка от подхода.
Определянето на нивото на абстракция е голямо предизвикателство за шаблоните,
които се откриват, като се извличат повтарящи се решения от предметната област. За да се
впише даден шаблон сред другите от същата предметна област, авторът се стреми да
постигне нивото на абстракция на останалите от същия мащаб (архитектурен, проектен,
програмен).
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Последната дейност е определяне на взаимодействието на шаблоните от областта.
При създаването си шаблоните се обвързват с останалите и това се отразява в
документацията, с термини като често се използват заедно, алтернативи са и т.н. Чрез това
описание разработчикът се ориентира при търсенето на подходящи шаблони за проблема си.
В крайна сметка след изпълнението на стъпката се получава пълна документация за шаблона
или колекцията.
Третата стъпка от подхода е прилагане на шаблона. От гледна точка полезността му
е важно да се провери лекотата на прилагането му. На тази стъпка за всеки определен
шаблон се оценяват лекотата на идентифицирането, приспособяването, модифицирането и
реализирането му.
Броят на шаблоните е много голям и потребителят трябва да се ориентира в това
множество. Шаблонът трябва да е описан така, че да позволява лесно идентифициране при
търсене на решение за описания от него проблем. Могат да се ползват икони, въпроси,
отговори, цели, които с едно две изречения да представят шаблона. Потребителите получават
обобщена информация и след това се запознават подробно с документацията само на
подходящите шаблони. Ако се разработва каталог, тогава е нужно да се създаде и някаква
анотация към него, в която накратко да се представят всички шаблони, целите и
приложимостта им. Хомер [17] е организирал шаблоните от каталога на MS Azure, разделени
по категории и описани с едно, две изречения. Това описание е изключително удобно, кратко
и ясно и може да се използва за образец при създаване на анотации.
Трябва да се провери лекотата на приспособяване на предложените в шаблона
модели. Всяко индивидуално внедряване на шаблона е различно. Те са абстрактни и трябва
да се позволят да се внесе спецификата на проблема, с др. думи да се приложат моделите на
шаблона за конкретното решение. Трябва да се впишат в цялостния системен модел, за което
способства използването на едни и същи средства за моделиране при проектирането на
шаблона и системата.
Проверява се дали шаблонът позволява създаване на вариации за нуждите на
фирмите, разработчици на софтуер. Повечето фирми са специализирани в разработката на
определен тип системи или в използването на определени технологии. За тях може да е
полезно да усъвършенства шаблона, като го ограничат до конкретна технология, език и т.н.
Тъй като те си създават собствени колекции от софтуерни решения, подходящи за дейността
им.
Шаблоните се използват, като пълноценно решение на различни проблеми за
разработваната система и описаните с тях компоненти се реализират и интегрират в нея.
Затова разработчиците разчитат на примерния код от документацията на шаблона. Често
авторите на шаблони подбират кода от програмните решения, от които е извлечен шаблона.
Предложеният подход в бъдеще може да прерастне в механизъм, тъй като всяка
негова стъпка дава завършен резултат. Могат да се изведат критерии за оценка на всяка
стъпка и дейности по организирането, управлението и контрола им. Този подход би бил
ефективен при създаването на колекции, а не на единични шаблони, решаващи отделни
проблеми. На фиг. 3 е представена схема на артефактите на механизма.
Основните артефакти са групирани според стъпките, на които се получават. Първият е
определяне на предметната област, за която ще се търсят решения на проблемите. След
натрупване на първоначалните знания за областта се определят проблемите. Събира се
информация за тях, класифицира се по определени критерии и се формират обобщени знания
по проблема. Крайният резултат от първата стъпка е определяне на шаблоните, т.е избор на
най-добрите практики за решаване на проблемите. Тази стъпка се повторя, докато се
прецени, че събраната информация е достатъчна.
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Фигура 3. Схема на резултатите от дейностите на механизма за разработване на
шаблони.
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Желаният резултат от втората стъпка е документацията, описваща шаблоните. Тя
трябва да е съобразена с особеностите на предметната област, бъдещото приложение на
шаблоните и съвместимостта им с останалите шаблони. Филинг [11] предлага формата на
описанието им да се предостави, като готов файл, в който авторите от екипа да попълват
данните на конкретния шаблон. Това решение е изключително необходимо за организиране
на голям екип, особено ако целта е в последствие да се разработи автоматично средство,
което да подпомага подбора на шаблони за даден проблем. Има разработени многобройни
такива средства за шаблоните на GoF. Например такива автоматизирани средства за търсене
по зададени критерии са предложени от Хеузрот [18] и Джинг [19]. Крайният резултат от
втора стъпка може да е под формата на каталог или отделни шаблони.
Резултатът от последната стъпка е оценка на шаблоните, чрез прилагането им в
различни системи. Те се интегрират с останалите компоненти на системата, които може да са
самостоятелно разработени или с помощта на други шаблони, които може и да не са от
същия каталог. Въз основа на резултата може да се предефинират част от шаблоните или
дори да се открият нови проблеми, чиито решенията да се включат към каталога.
Предложеният подход има за цел да осигури последователност и повторяемост на
процеса на разработване на шаблоните. Разчита се на откриване на често срещаните
проблеми и капсулиране на опита на експертите в абстрактни, многократно повтаряеми
решения.
Заключение
За да се гарантира получаването на ефективен краен резултат от прилагането на
шаблоните, трябва да се гарантира качеството на създадените шаблони. Затова е нужно да се
проследи процесът за разработката им. Разгледани са методите за създаването им и са
определени общите фактори, които влияят върху качеството им. На основата на подхода на
Филинг е представен нов универсален подход за разработването им, който може да
прерастне в механизъм. Целта е след прилагането на създадените чрез подхода шаблони, да
се постигнат предимствата им, а именно разработените системи да са с гарантирано ниво на
качество, гъвкави и с по-дълъг жизнен цикъл.
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Извличане на топ тенденции от дискусиите на български език в Twitter
Борис Банков
Extracting Top Trends from Twitter Discussions in Bulgarian
Boris Bankov
Abstract
Social networks offer plenty opportunities and areas for scientific research to dabble in user opinion mining
and text analysis. The short text messages that get posted online present unique challenges related to automatic
categorization and annotation. An interesting problem is the natural language filtering of text messages. Due to the
huge volumes and sparsity of textual data machine learning algorithms are being applied. In this paper we take a look
at the way to extract twitter messages in real-time containing Bulgarian texts. We also measure Twitter`s accuracy in
terms of language identification from a 10 day dataset between 1st and 10th of October 2017. We propose a step by step
text preprocessing algorithm, suitable for sanitizing tweets. We apply kmeans++ algorithm to cluster the extracted data
and choose representative words for each cluster during each day.
Keywords: twitter text mining, text clustering, social media, data mining, bulgarian text mining, bulgarian text
clustering

Въведение
Интегрална част от всекидневието ни се концентрира в общуването с останалия свят
посредством Интернет. Новите технологични възможности, големите скорости на обмен на
данни, разпространението и достъпността на платформите за социално взаимодействие,
предразполагат към развитие на алгоритмите, методите и подходите за обработка на големи
масиви от информация. В теоретичната постановка на Big Data три са основните
характеристики, който представляват предизвикателство пред софтуерните инженери в
областта: размер; скорост на поява и обмен; разнообразие на данните. Социалните мрежи
несъмнено са един от актуалните първоизточници на развлекателна и неформална
информация за обществото, в което живеем. Чрез тези платформи се разпространяват
мнения, новини, рекламират се продукти, обявяват се промоции, коментират се резултати от
избори и спортни събития. Twitter привлича значителна част научни и научно-приложни
разработки в сферата на анализа на чувства и извличане на мнения, автоматизирано
разпознаване на естествени езици, създаване на модели за предсказване на реални събития и
др. Интересът към платформата се увеличава постоянно, поради достъпа до неструктурирани
и структурирани данни – потребителските съобщения (наречени tweets или туитове) и
метаданните, придружаващи ги. Съобщенията са неформални, кратки, често съдържат
служебни символи без възможност за лингвистична интерпретация. Като естествен трябва да
се разглежда процесът по публикуването на десетки коментари ежедневно от отделните
потребителите в социалните мрежи. Интересен проблем представлява автоматично
определяне на контекста и темата или предмета на дискусия в конкретно съобщение.
Характерът на информационните масиви, извлечени от социалните мрежи, предполага
използването специфични подходи за анализ на текст. С настоящото изследване се разглежда
възможността за извличане на туитове, в момента на тяхното публикуване, прави се оценка
на алгоритмите на Twitter за разпознаване на български език в съобщенията и се извеждат
най-дискутираните теми в платформата за периода от първи до десети Октомври (01.10.2017
– 10.10.2017)
1. Теоретични основи на изследването
Интересът към процеса и приложението на извличането на знания нараства
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експоненциално през последните години най-вече поради факта, че се увеличава
количеството дигитална текстова информация, която се публикува в социалните мрежи.
Twitter е една от най-често използваните платформи за провеждането на експерименти в
областта на извличането на знания от данни и по конкретно извличане на знания от текст.
Платформата предлага възможност за достъп до съобщения по два начина: търсене в архив
от публикувани назад във времето туитове (historical data) или чрез абониране към постоянна
емисии от данни (online stream) на случващи се в реално време туитове. Съобщенията могат
да се филтрират по различни критерии, като един от тях е език. За да се извлекат топ
тенденции в дискусиите на български език е нужно първо правилно да се идентифицира
използвания естествен език.
В началото на десетилетието научните публикации и разработки се фокусират върху
естеството на туитовете, по-конкретно тяхната кратка и неформална структура (Ellen, 2011;
Xue et al, 2011; Yin 2013). Съобщенията в Twitter могат да съдържат до 140 символа, като
през месец Октомври на 2017-та година започва да се разглежда идеята за удвояване на
позволения лимит. Правилното разпознаване на естествен език в подобни кратки текстови
конструкции (микротекст) представлява известно предизвикателство. Туит съобщенията,
съдържат малко на брой думи, което затруднява стандартните езикови класификатори. В
статия, публикувана от екипа от разработчици на Twitter1 е представен алгоритъмът, който се
прилага за автоматично разпознаване на естествения език в даден туит. При изследването на
текст, съдържащ формален изказ, понякога е достатъчно да се създаде списък с най-често
използваните думи от всеки език. В социалните мрежи изказът се различава от този на
новинарските сайтове или този, който може да срещнем в книга, учебник или документ.
Допълнителен проблем представлява смесването на езици в рамките на едно съобщение,
съкращения и използване на абревиатури и хаштагове, които често са на английски език. Ако
бъдат разгледани статистически данни за ползваемостта на платформата на различни езици
може да се срещне категорията „und” или “undefined” (неопределен). Това обикновено са:
 съобщения, в които се среща комбинация от повече от един естествен език;
 съобщения с произволна последователност от символи;
 съобщения, написани на език, който не може да бъде разпознат (съществуващ, но
изключително слабо представен в световен мащаб);
 съобщения, съдържащи единствено изображения и линкове.
В Таблица 1 са представени примерни съобщения, чиято езикова принадлежност
трудно може да се определи.
Таблица 1. Примерни съобщения с неопределена принадлежност към естествен
език.
№

Текст

Език

1

<3 пица @ Posto di pasta

Неопределен

2

#hi #pooper #bird
#swallow #лястовица

Неопределен

3

Pozor pozor ManU

Неопределен

4

хахаах ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Неопределен

Обяснение
Съдържа
име
на
място
на
италиански, думата пица може да е
на български или сръбски
Съдържа думи на английски, но
последната е на български
Може да е чешки, сръбски,
харватски, български и т.н.
Не съдържа смислен текст, може да е
руски или български

1

Evaluating language identification performance, < https://blog.twitter.com/engineering/en_us/a/2015/evaluatinglanguage-identification-performance.html>, 19.10.2017
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Алгоритъм първоначално е апробиран с помощта на човешко анотиране върху
примерно множество от данни. Лингвисти разглеждат туитовете като на първа стъпка
отбелязват езиците, които разпознават с абсолютна сигурност, докато останалите ги
отбелязват като „най-близък или вероятен“ език. В комбинация с това се разглеждат
профилите на потребителите, тяхна геолокация и ако е нужно се използват други ресурси
като например речници. След това се сравняват резултатите от човешкото анотиране и
програмния алгоритъм за разпознаване на език. От резултатите се разбира, че при
произволна извадка повечето езици нямат добро представяне в множество. Това означава, че
ако се срещат малко на брой туитове на български не е възможно да се определи точността
на алгоритъма. Едно от възможните решения е да се определят по 1000 туита на всеки език
от лингвистите за създаването на т.нар. балансирано множество, но това представлява
затруднение, тъй като съобщенията трябва да бъдат търсени ръчно. Сравнително по-лесно е
да се разгледат потребители, които публикуват туитове на определен език. След това се
взима множество от съобщения за определен период от време, публикувани от съответните
потребители и с помощта на човешко анотиране се премахват всички туитове, които не са на
желания изследван език. Измерването на прецизността на алгоритъма върху балансираното
множество може да даде заблуждаващи резултати. В изследване на Marco Lui и Timothy
Baldwin2 се стига до заключение, че алгоритъма на Twitter за разпознаване на естествени
езици не произвежда съществени разлики спрямо свободно достъпни средства като
библиотеката langid.py за Python, Compact Language Detector 2 на Google, LangDetect,
whatlang и др. Друг експеримент на Jennifer Williams and Charlie K. Dagli3 за разпознаване на
език и диалект измежду сходни такива използва анотиране, чрез първоначална класификация
на съобщенията според геолокацията и дава по-прецизни резултати спрямо алгоритъмa на
Twitter.
При апробирането на алгоритъма на Twitter за разпознаване на естествени езици, вкл.
и български, са използвани сборниците на JRC-Acquis4, съдържащи българското
законодателство от 1958 до 2006-та година в електронен вариант. В следствие на това може
да изградим две хипотези. Първо, дори и да използваме филтър за език при извличане на
съобщения от Twitter, има вероятност алгоритъмът на Twitter да разпознае грешно даден език
и да го изпрати към онлайн емисията. Очакваме това да са туитове на други езици, които
използват кирилица. Второ, алгоритъмът трябва да дава добри резултати при туитове с
политически или правен контекст, т.е. може да се очаква значителна част от съобщенията да
са на такава тематика.
С оглед на несъвършеността на алгоритмите за разпознаване на естествени езици в
микротекст е необходимо след колекциониране на туитовете да се направи допълнително
пречистване. След извършване на предварителна обработка за извличането топ тенденциите
в дискусиите на български език предлагаме клъстеризиране на текстовата част на туитовете.
Сходни разработки в областта са свързани с извличане на тематични дискусии по време на
световното първенство по футбол (Godfrey et al. 2014); разпознаване на възникващи световни
събития (Ifrim et al, 2014); разпознаване на спам съобщения в Twitter (Miller et al, 2014);
клъстеризация на новини (Rosa et al, 2011) и др.
2. Провеждане на експеримент
За достъп до съобщенията в Twitter, платформата предлага на разработчиците 4
приложни интерфейса:
2

Lui M, T. Baldwin, Accurate Language Identification of Twitter Messages. Proceedings of the 5th workshop on
language analysis for social media 2014 p. 17-25
3
Williams J, C. Dagli, Twitter Language Identification Of Similar Languages And Dialects Without Ground Truth.
VarDial. 2017, p. 73.
4
The Acquis Communautaire, <https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis>, 19.10.2017
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Ads API – за създаване и управление на рекламни кампании;
Streaming API – за филтриране на съобщения в реално време, дава възможност за
абониране към публичните емисии от данни;
 Search API – за търсене в архиви от състояли се в отминал период туитове;
 Direct Message API – за работа със системата за лични съобщения между
потребителите;
С помощта на Streaming API се изтеглят съобщения от Twitter в момента на тяхното
публикуване. Този интерфейс дава между 1% и 4% от реалната публична емисия, като за
корпоративни клиенти се предлага и платен вариант, с който се гарантира 100% интегритет
на извлечените данни. Ограничението е наложено, поради големия обем и скорост на
публикуване на нови съобщения в платформата. За целите на експеримента в продължение
на десет дни (от 01.10.2017 до 10.10.2017) между 09:00 и 21:00 часа са извличани съобщения,
съдържащи български текст, според алгоритъма на Twitter. Като допълнително условие за
таргетиране на съобщения са включени най-често срещаните служебни думи от българския
език – “и”, “е”, “с”, “в”, “на”, “от”. Туитовете извличат в JSON формат, като туитовете за
един ден се съхраняват в един и същи файл. След изтегляне на съобщението сме избрали да
запишем определени атрибути в база от данни – номер, тяло на съобщението, потребителско
име на автора, локация, дата, брой споделяния, брой харесвания, брой коментари, брой
цитирания. Тук е важно да уточним, че при създаване на туит броя харесвания, коментари и
т.н. е 0, тъй като веднага след публикуването му се то изпраща на публичната емисия. Ако в
следващ момент постъпи коментар или споделяне на това съобщение, в емисията влизат и
актуалните стойности на тези атрибути.
Първичната обработка включва премахването на съобщения, които могат да бъдат
идентифицирани като несъдържащи български език. Това са съобщения, идващи от Русия,
Македония, Сърбия и други държави, използващи кирилица и букви, които не присъстват в
българския език като напр. руското “ы” или македонското “ја”. Следващата стъпка включва
премахването специфични текстови низове или поредици от символи, характерни за
неформалната реч в социалните мрежи. Предлагаме използването на регулярни изрази,
приложими за съдържанието на туитовете. Премахват се последователно всички:
 споменавания на фразата за споделяне на съобщение “RT :” (RT .*?: );
 споменавания на потребители (\s*@(.+?)\s);
 линкове (http(.*)\b);
 символи, които не са част от латиницата или кирилицата ([\p{Z}]{2, }/u);
 често срещани емотикони;
 числа ([0-9]+);
 пунктуация отговаряща на POSIX ([:punct:]);
 допълнителна пунктуация („|“|–|”|…|«|»|—);
 думи по-кратки от 3 символа (ако текстът е в Unicode формат се удвоява
дължината, т.е. по-кратки от 6 символа);
 често срещани служебни думи в българския език – “през”, “като”, “след”, “това”,
“този”, “също”, “само”, “нещо”, “може”.
Първичната обработка завършва с съхранението на съобщенията в JSON файл, където
на всеки отделен ред е записан по 1 туит. За извършване на клъстеризацията използваме
Python библиотеката scikit-learn за машинно обучение. Документите се клъстеризират
веднъж индивидуално и след това заедно. Използваният алгоритъм на клъстеризация е kmeans++ с 5 клъстерни центъра, максимум 1000 итерации, ограничение от 100 итерации без
промяна на клъстерните центрове. Текстовите съобщения се превръщат във вектори, като
посоката на вектора се определя с индекса td-idf (Term Frequency – Inverse Document
Frequency или честота на термина – обратна честота на документа) за отделните думи в
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туита. След извършване на клъстеризацията се извеждат 5 ключови думи от всеки клъстер.
3. Резултати
За периода от 01.10.2017 – 10.10.2017 са извлечени приблизително 100000 съобщения.
В Таблица 2 са поместени данни за броя туитове преди и след локално филтриране, както и
процентно отношение за това каква част от всички туитове са на руски, македонски или
сръбски.
Таблица 2. Брой извлечени и филтрирани съобщения
Дата
Брой извлечени
съобщения
Брой след филтриране
по локация
% отстранени по
локация

01.10

02.10

03.10

04.10

05.10

06.10

07.10

08.10

09.10

10.10

8819

15276

9392

14121

15232

11179

11897

11249

16028

14290

7358

13260

8295

12361

13285

9818

10365

9585

14169

12549

16.57%

13.20%

11.68%

12.46%

12.78%

12.17%

12.88%

14.79%

11.60%

12.18%

В Таблица 3 са представени ключови думи от всеки клъстер за отделните дни. Това,
което се наблюдава в крайните резултати е натрупване на коментари във връзка с текущи
събития като напр. обстановката в Каталуния, политически въпроси свързани с ГЕРБ,
престрелката във Вегас и др.
Таблица 3. Ключови думи по клъстери за периода 01.10.2017 – 10.10.2017
Дата

01.10

03.10

05.10

07.10

09.10

Дата
1: тази ранен тежко Виена афганистанци
2: Добрев Делян ГЕРБ оставката Цачева
3: Каталуния България референдума един Испания
4: Пловдив центъра MaricaBG Ботев катастрофа
5: SportVox гола отново Турция Анчелоти
1: няма офертата имота Такса Продава
2: може бъде опита Джъстин намери
3: заради община Столичната поддръжка некачествени
4: Варна катастрофа Тракия Верижна Загора
5: България срещу какво много които
1: който лева Георги хиляди ареста
2: мигранти Австрия полицията Българин задържан
3: пътя Борисов Нинова президентството ГЕРБ
4: вече Ценко Чоков кмет Галиче
5: България света Радев заседание една
1: сняг вали летни гуми Петрохан
2: всички унищожи складове пожар Голям
3: октомври края процесуален кодекс Гражданския
4: един света човек България Грамофона
5: живо Путин защо рождения имат
1: преди Земетресение Благоевград датата много
2: годишен Луковит колове побой смърт
3: Четиристаен Маринела апартамент Намален хотел
4: пълно вегани ястия видя взима
5: Бившият Phone Windows сетне потвърждение

02.10

04.10

06.10

08.10

10.10

1: Ислямска държава отговорност Вегас стрелбата
2: София паркиране ЦСКА Rover конференция
3: поглед село антракс събитията проучват
4: конфедерация Европейската профсъюзите
срещна секретар
5: България Вегас Каталуния може видеоклип
1: България Борисов Добрев няма ГЕРБ
2: състоянието среда доклад София система
3: главен дейности Финансови кандидати бюджет
4: идея знаете добрите днес които
5: отношение Стига приемането Андрей Шенген
1: Русия автобус влак Новини България
2: полуфинал Пекин Григор Димитров Агут
3: България Емко срещу Тодоров много
4: Икономика фискалния резерв наред части
5: Bosch отвертка накрайници Джобна Промоции
1: повече разходи персонал Бюджет Горанов
2: може едно Каталуния властта автономията
3: Русенската международния Мария Мицова
турнир
4: цъфна Майбах депутат Алекс съда
5: пред часа Бракът Президентът Плевнелиев
1: център Днес Пловдив Atos откри
2: вече касови бележки сезон Лотарията
4: корупцията какво борба деца Панов
3: Ваньо гаранция домашен арест полицая
5: всички болниците Ловеч Враца лева

При обединяване на отделните документи в един и извършване на клъстеризация
върху целия обем извлечени туитове, от обособените клъстери са извлечени следните
ключови думи:
Клъстер 1: Цена къща имот Намален система
Клъстер 2: Григор Димитров Пекин Надал Потро
Клъстер 4: Добрев Делян оставката ГЕРБ Борисов
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Клъстер 3: видеоклип Каталуния автономия няма много
Клъстер 5: Испания Стоичков консул Христо почетен
Двете хипотези, които бяха направени се потвърдиха. Във всички извлечени
съобщения алгоритъмът на Twitter разпознава български текст. Част от извлечените туитове
обаче съдържат руски, македонски или сръбски. Освен това се наблюдава значително
преобладаване на съобщения, свързани с политически събития или фигури, което може
частично да е причинено от използването на корпус с българското законодателство за
апробиране на алгоритъма на Twitter.
Заключение
В настоящия труд разгледахме възможността за извличане на съобщения на български
език от платформата Twitter. Представихме концепция за начина на изпълнение и
апробиране на алгоритъма, определящ естествения език в туитовете. С направеното
изследване в рамките на 10 дни от 01.10.2017 до 10.10.2017 събрахме приблизително 100000
съобщения. Към тях е приложихме първична обработка, с цел изчистване на ненужните
символи, пунктуация и служебни думи. В края на експеримента клъстеризирахме туитовете
и извлякохме най-използваните думи от всеки клъстер.
Разработките в сферата на текстовия анализ на съобщения, извлечени от Twitter
представляват интересен и вълнуващ процес, поради естеството и структурата на
изследваните данни, богатия избор на технологии, големите възможности на съвременните
компютърни архитектури и достъпа до разнообразни методи за извличане на знания.
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Същност и характеристика на контролното въздействие в сферата на
финансовия контрол (Теоретични схващания и практически аспекти)
Бистра Николова
Nature and Characteristics of the Control Impact in the Area of
Financial Control (Theoretical Concepts and Practical Aspects)
Bistra Nikolova
Abstract
The study focuses on the nature and characteristics, the forms of manifestation and the practical realization of
the control activity carried out by the financial control authorities in Bulgaria. As a result, it is concluded that the
optimization of the control impact implies: provision of an adequate regulatory basis; the presence of competent,
conscientious and motivated control bodies as well as the reduction of corruption to a level that does not endanger the
normal functioning of the control institutions in society. On the basis of the study it is concluded that the interaction
between the control bodies is a prerequisite for increasing the effectiveness of the control effect and realizing a synergic
effect of the control.
Keywords: Audit; Control impact; Financial Control; Financial inspection; National Revenue Agency (NRA)

Въведение
Финансовият контрол има важно място в контролната система на съвременното
общество, тъй като съдейства за намаляване на финансово-икономическите нарушения и
престъпления до степен в която не застрашават поддържането на устойчиво икономическо
развитие и социална стабилност, които се очертават като нови социално-икономически цели
за сметка на досегашния едностранчив стремеж към повишаване на икономическата
ефективност и непрекъснат икономически растеж. Поради това, въпросите за същността и
характеристиките, формите на проявление и практическата реализация на контролната
дейност, осъществявана от основните органи за финансов контрол в страната – Национална
агенция за приходите (НАП), Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ),
независимите одитори, одиторите от Сметната палата и вътрешните одитори в публичния
сектор – представляват научен интерес и са предмет на изследване в последващото
изложение.
От научна гледна точка финансовият контрол обикновено се разглежда като процес. В
специализираната литература се срещат различни интерпретациии за финансовия контрол,
като процес, въз основа на които се изгражда определен модел на контролния процес, който
включва последователните етапи на неговото осъществяване. 1 За целите на настоящото
изложение, ще бъде разгледана структурата на финансовия контрол, според която той се
представя като последователно осъществяване на шест оделни елемента в рамките на един
контролен цикъл, както следва: определяне на обектите на контрола; избор на нормата за
контрола; идентифициране на поведението; сравняване; разкриване на отклонения; изготвяне
на коригираща програма.2 Така представената структура на финансовия контрол може да се
определи като негов основен технологичен модел. Въз основа на този модел може да се
направи заключение, че въздействието (регулирането, изготвянето на коригираща програма)
е последният етап от контролния цикъл и може да се разглежда като реализация на
резултатите от осъществения контрол.3
1

Динев, М. Контрол в социалното управление. Първо издание. Тракия-М, София, 1999, 18-30 с.; Томов, Й.
Теория на контрола и одита. Академ. изд. Ценов, Свищов, 2002, 33-42 с.; Донев, К., Герджиков, Ж., Димитрова,
Р. Теория на финансовия контрол. Академ. изд. Наука и икономика, Варна, 2010, 36-55 с.
2
Донев, К., Герджиков, Ж., Димитрова, Р. Теория на финансовия контрол. Академ. изд. Наука и икономика,
Варна, 2010, 54 с.
3
Пак там, 295 с.
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При проучване на специализираните публикации у нас в сферата на финансовия
контрол прави впечатление, че реализирането на т.н. „контролно въздействие”, на последния
етап от контролния цикъл, не е изследвано задълбочено, в т.ч. липсва дефиниция на това
понятие. Например, доц. д-р Йордан Томов прави кратки коментари за контролното
въздействие при разглеждането на контрола като функция на управлението, като посочва, че:
„ ...чрез контролните въздействия по време на самото развитие и след приключването на
развитието, ще се гарантира целта и отстраняването на слабостите и недостатъците в
бъдещото развитие на системата за управление.”.4 Въпреки, че употребява понятието
„контролно въздействие” и осъзнава неговата роля за развитието на системите за управление,
този автор не задълбочава неговото изследване в своите публикации.
Друг пример са публикациите на проф. д-р ик.н. Михаил Динев, в които той изследва
същността на контрола като управленска функция и, във връзка с това, разглежда въпроса за
регулиране на поведението на системите в резултат на упражнен контрол. Авторът посочва,
че: „Регулирането има съществено значение за пълната реализация на контролната функция.
Отсъствието на този елемент лишава контрола от ефективност, превръща неговата проява в
проста регистрация на факти и събития. Ето защо в завършек на контролната функция е
необходимо да се състави коригираща програма.”.5 Той разглежда коригиращата програма
като част от механизмите на регулиране, а самото регулиране – като самостоятелна функция,
за разлика от други научни трактовки, според които „регулирането” и „контрола” са
еднозначни понятия. Според него, в текущо упражнявания контрол (особено чрез
наблюдение) регулирането се извършва веднага при констатирани отклонения от
параметрите, което е намерило решение в автоматизираните технически системи. За всички
останали системи регулирането трябва да се осъществи от контролиращия или в условията
на риск: от трети лица – управленци, експерти и т.н.6 Направеният преглед дава възможност
да се направи извод, че проф. д-р ик.н. М. Динев употребява понятието „регулиране” със
смисъла на „контролно въздействие”, но и той подобно на доц. д-р Й. Томов само отбелязва
някои негови същностни характеристики без да навлиза в дълбочина.
Въз основа на направен преглед на специализираната литература, може да се направи
заключение, че проблематиката за контролното въздействие е разглеждана по-обстойно от
представителите на варненската научна мисъл в сферата на финансовия контрол, които му
отделят специално внимание, както следва:
 при изясняване структурата на контрола, като съвкупност от последователно
осъществявани елементи, последният от които е – организация на регулирането (изготвяне
на коригираща програма)7;
 при разглеждане на системата от въздействия въз основа на резултатите от
упражнен контрол, в т.ч.: характеристика и цел на въздействията; мерки за отстраняване на
нарушенията; търсене на отговорност и налагане на санкции (имуществена отговорност и
административно-наказателна отговорност)8.
Въпреки това, към настоящия момент, въпросите на „контролното въздействие” все
още не са изследвани задълбочено и е налице известна празнота: липсва изясняване на
същността и дефиниране на понятието; липсва извеждане на неговите основни
характеристики и форми на проявление; липсва разглеждане на контролното въздействие
от практическа гледна точка, т.е. осъществяването му от конкретни органи за финансов
4

Томов, Й. Теория на контрола и одита. Академ. изд. Ценов, Свищов, 2002, 42 с.
Динев, М. Контрол в социалното управление. Първо издание. Тракия-М, София, 1999, 28 с.
6
Пак там, 29 с.
7
Въпросът е разгледан от проф. д-р ик.н. К. Донев. Вж. Донев, К., Герджиков, Ж., Димитрова, Р. Теория на
финансовия контрол. Академ. изд. Наука и икономика, Варна, 2010, 54 с.
8
Въпросите за имуществената отговорност и административно-наказателната отговорност са разгледани от Ж.
Герджиков. Следва да се отбележи, обаче, че с оглед изчерпателност на изложението в този аспект, би било
подходящо да се разгледа и въпросът за дисциплинарната отговорност. Вж. Пак там, 295-316 с.
5
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контрол в рамките на техните правомощия. Именно тези въпроси ще бъдат разгледани в
последващото изложение.
1. Същност и дефиниране на контролното въздействие
Контролното въздействие, като цяло, и в частност – в сферата на финансовия контрол
има своите философски основи и може да се изясни през призмата на фундаменталните
природни закони за „действие – противодействие” и „причинно-следствени връзки”.
Нека да разгледаме третия закон на Нютон: всяко действие има равно по големина и
противоположно по посока противодействие. Ако едно тяло действа на друго тяло с дадена
сила, то винаги второто тяло противодейства на първото с равна по големина и
противоположна по посока сила, приложена в точката на взаимодействие.9 Във връзка с този
закон, може да се направи следната интерпретация по отношение на контролното
въздействие в сферата на финансовия контрол: дейността на предприятията като единици,
обособени във финансово-икономически аспект, поражда ответна реакция от страна на
държавата, която провежда данъчната и финансово-икономическата политика в страната и
съблюдава нейното спазване чрез специализирани контролни органи и институции. Това
може да се изрази и по - конкретно, когато стопанските организации извършват данъчни и
финансово-икономически нарушения и измами, тогава съответната контролна система
реагира (въздейства), за да отстрани нарушенията, възстанови вредите, превъзпита
нарушителите и т.н.
Да разгледаме и закона за „Причинност”. Причинно-следствена връзка (още –
каузалитет, каузалност, обусловеност) се нарича връзката между едно събитие (причина) и
друго събитие, наричано резултат или ефект, където второто събитие е разбирано като
следствие на първото.10 Разглеждано в контекста на финансово-икономическия контрол,
проявлението на този закон предполага, че контролните органи следва да разкрият
причинно-следствените връзки по отношение на установените в хода на контролната дейност
негативни явления и отклонения, и след това – да формират подходящо контролно
въздействие, за да се отстранят нарушенията, възстановят вредите, превъзпитат
нарушителите и т.н.
Следователно, може да се направи извод, че по своята същност контролното
въздействие е продукт и проявление на фундаменталните закони за „действие противодействие” и „причинно-следствени връзки”.
От теоретична гледна точка, е важен и въпросът за дефиниране на понятието
„контролно въздействие”. В сферата на финансовия контрол то се реализира при:
 установяване спазването на данъчните и финансовите закони (материални и
процесуални) – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за корпоративното
подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за данъците върху
доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси, Закон за публичните
финанси, Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти, Валутен закон, Закон за държавната собственост, Закон за общинската
собственост и др.;
 установяване задълженията на лицата, които произтичат от прилагането на
данъчните и финансовите закони;
 възстановяване на нанесени вреди (имуществени и фискални) и налагане на
административни санкции;
9

УикипедиЯ Свободната енциклопедия. Закони на Нютон,
<https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D
0%9D%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD>.
10
УикипедиЯ Свободната енциклопедия. Причинност,
<https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82>.
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 предотвратяване извършването на данъчни и финансово-икономически нарушения
и престъпления.
Важно е да се осъзнае, че контролното въздействие трябва не само да възстановява
нанесените вреди и да санкционира нарушенията на данъчните и финансовите норми, а също
така, да въздейства върху лицата, така че те системно да спазват законодателство и да
изпълняват задълженията си в срок. По този начин, въздействието ще има не само
последващ, а също така и превантивен ефект. Следователно, контролното въздействие може
да се разглежда в тесен и в широк смисъл: в първия случай, то има за цел да възстанови
вредите и да санкционира нарушенията, а във втория – то се извършва с оглед на това да се
реализира цялостно контролно въздействие, което има не само последващ, но и превантивен
ефект. Освен това, контролното въздействие може да се осъществи на конкретно и на
абстрактно ниво. На конкретно равнище то е насочено към възстановяване на нанесените
вреди и санкциониране неспазването на съответните норми, а на абстрактно равнище – към
установяване на реалните права и задължения на лицата, които произтичат от прилагането на
данъчното и финансовото законодателство.
От техническа гледна точка, контролното въздействие в сферата на финансовия
контрол, се реализира като в резултат на осъществения контрол под формата на одит,
инспекция, ревизия и проверка се:
 формират констатации за установените отрицателни отклонения, слабости и
нарушения в обектите на контрола и се определя размерът на причинените вреди,
неплатените данъци и осигуровки, неправомерно ползваният данъчен кредит и др.;
 въз основа на тези констатации, отразени в приключителния документ
(ревизионен акт, протокол, доклад и др.) на съответния контролен орган (респ., орган по
приходите, финансов инспектор, одитор и др.), се предприемат регулативни мерки за
отстраняване и предотвратяване на нарушенията, и за възстановяване на вредите,
причинени на собствениците на капитала, на държавата, на републиканския и местните
бюджети.
2. Основни характеристики и форми на проявление на контролното въздействие
Въз основа на изложените схващания за същността на контролното въздействие и
представената дефиниция, могат да се изведат неговите основни характеристики:
1. Правната рамка определя границите на законосъобразното контролно въздействие,
поради което неговото ефикасно осъществяване зависи от наличието на подходящи
нормативни разпоредби.
2. Контролното въздействие се оптимизира чрез съвместните действия на органите и
институциите за финансов контрол, тъй като, по този начин, се реализира синергичен
ефект11 в контрола.
3. При реализацията на контролното въздействие от съществено значение е човешкият
фактор. Затова, ефикасното контролно въздействие зависи от професионалната подготовка,
практическия опит и личните качества на контролните органи – честност и почтеност, воля,
амбициозност, прозорливост, креативност, мотивация за разкриване на нарушенията и др.
4. Контролното въздействие може да се реализира на конкретно (формално) и на
абстрактно ниво.
5. Контролното въздействие зависи от нивото на корупция в системата за финансов
контрол: съществува обратна зависимост между ефекта от контролното въздействие и
мащабите на корупционните практики.
6. Контролното въздействие обичайно има последващ характер (възстановителна
функция), но може да има и превантивен характер (предпазваща, предохранителна функция).
Формите на проявление на контролното въздействие в сферата на финансовия
11

Синергия (синергизъм) – съвместно действие, при което крайният ефект е по-голям от сумата на ефектите,
предизвикани поотделно от всеки агент (фактор), т.е. ефект от вида: 1 + 1 = 3.
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контрол биха могли да се разграничат по следния начин:
- основни форми: предварително, текущо и последващо контролно въздействие;
- конкретни форми: контролно въздействие в хода на ревизия, проверка, финансова
инспекция, вътрешен или външен одит.
Предварителното контролно въздействие има превантивен, предохранителен ефект.
То е насочено към предпоставките и условията за извършване на нарушенията и измамите,
т.е. към техния генезис, с оглед на това да се предотврати или намали негативният ефект от
тях (например, проверката за регистрация по ЗДДС, която може да завърши с отказ за
регистрация).
Текущото контролно въздействие има оперативен характер. То съпътства
осъществяването на дейността, която може да бъде източник на нарушения и несъответствия.
Реализира се главно от органите за вътрешен финансов контрол и одит, и в отделни случаи
от останалите органи за финансов контрол (например, от органите по приходите, които
анализират данните от фискалните устройства, подавани дистанционно от търговските
обекти към НАП или от външните одитори, когато наблюдават извършването на годишната
инвентаризация).
Последващото контролно въздействие е преобладаващо. То се свързва с
регулативните мерки, които контролните органи предприемат, за да противодействат на
възникналите отрицателни отклонения от нормите, да възстановят вредите и да
санкционират нарушителите. Осъществява се чрез – начисляване на данъчни и осигурителни
задължения, лихви за просрочия, актове за начет, акт за установяване на административно
нарушение (АУАН), модифицирани одиторски доклади и др.
3. Практико-приложни аспекти на контролното въздействие в сферата на
финансовия контрол
В последващото изложение накратко ще бъдат представени възможностите за
осъществяване на последващо контролно въздействие от страна на основните органи за
финансов контрол у нас, като се отчитат техните нормативно регламентирани правомощия,
както следва от – органите по приходите на НАП, финансовите инстектори на АДФИ,
независимите одитори, одиторите от Сметната палата и вътрешните одитори в публичния
сектор.
3.1. Контролно въздействие от органите на НАП може да се реализира чрез:
• начисляване на задължения за данъци и осигуровки, когато такива не са начислени
от задължените лица или са начислени в по-малък размер;
• начисляване на законната лихва, върху невнесени, внесени в по-малък размер или
със закъснение задължения;
• налагане на административни санкции за неспазване на данъчно-осигурителното
законодателство;
• проверка за изпълнение на условията, поставени в данъчните и осигурителните
закони относно извършването на определена дейност, прилагането на определен режим на
облагане и др.;
• наблюдение на извършвана стопанска дейност, в т.ч. на регистрираните обороти от
продажби в брой, свързани с нея;
• извършване на инвентаризации;
• разследване на организирано извършване на данъчни измами;
• осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален
риск.12
Задълженията за данъци и осигуровки, както и законната лихва върху тях, се
12

Осъществява се от контролни пунктове, като се проверява количеството и качеството на превозваните стоки,
както и придружаващите ги документи; поставят се пломби и проследяващи устройства на камионите докато
завърши доставката и др.
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установяват по време на ревизия и се отразяват в съставения ревизионен акт, а
административните санкции се налагат със съставянето на акт за установяване на
административно нарушение (АУАН).
3.2. Контролно въздействие от органите на АДФИ може да се реализира чрез:
• даване на писмени указания на ръководителя на проверяваната организация за
преустановяване извършването на нарушения и отстраняване на вредните последици от тях;
• отправяне на предложения пред компетентните органи за спиране на действия,
които причиняват вреди на проверяваните организации;
• отправяне на предложения пред компетентните органи за търсене на имуществена
и дисциплинарна отговорност по съответния ред;
• отправяне на предложения пред компетентните органи за отмяна на незаконни
актове на ръководители на проверяваните организации;
• отправяне на предложения към министъра на финансите да преустанови трансфера
на субсидии или да блокира сметките на бюджетни организации до отстраняване на
нарушенията.
• съставяне на АУАН, във връзка с нарушения на бюджетната, финансовостопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на
обществените поръчки;
• съставяне на актове за начет при установени имуществени вреди.
3.3. Контролно въздействие от страна на независимите одитори:
• дават препоръки на счетоводителите за отстраняване на несъответствия и грешки
при отразяването на сделки и събития преди да е приключил отчетният период и да е
съставен финансовият отчет;
• независимите одитори изразяват експертно мнение относно достоверността на
финансовия отчет във всички съществени аспекти, в одиторски доклад, който има публичен
характер и е задължително допълнение към финансовия отчет. При наличието на отклонения
от нормите и нарушения те могат да съставят одиторски доклад с параграф за обръщане на
внимание, да изразят квалифицирано мнение, да направят отказ за изразяване на мнение или
да дадат отрицателно мнение относно изготвения финансов отчет за приключил отчетен
период.13
3.4. Контролно въздействие от органите на Сметната палата се реализира чрез:
• прилагане на мерки по време на одита при незаконосъобразни и увреждащи
действия, свързани с публични или бюджетни средства, за спиране на тези действия;
• осъществяване на контрол за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад
– при неизпълнение одитният доклад се изпраща на Народното събрание, Министерския
съвет или Общинския съвет;
• прилагане на мерки при нарушения, свързани с обществените поръчки, респ.
одитният доклад се изпраща на Агенцията по обществените поръчки;
• отправяне на искане за освобождаване от длъжност на виновно лице;
• даване на предложение за ограничаване на разходи на одитираната организация;
• уведомяване на компетентни органи за търсене на имуществена и
административнонаказателна отговорност;
• уведомяване на прокуратурата при данни за престъпление.
3.5. Контролно въздействие от страна на органите за вътрешен одит:
При констатиране на нарушения вътрешните одитори могат да отправят
предложение пред компетентните органи за: налагане на дисциплинарни наказания; налагане
на административни санкции; търсене на имуществена отговорност.
13

Колева, Бр. Ролята на съществеността и правилната оценка на одиторския риск при издаване на качествен
одиторски доклад. Диалог, 2/2017, 12-37 с.
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Заключение
Контролното въздействие е завършващ етап на контролния процес и негова основна
цел, тъй като контрол, който установява и констатира, но без да регулира е безсмислен.
Контролното въздействие се осъществява в границите на зададената правна рамка, която е
предпоставка за извършване на ефективни контролни действия и регулации. Фактор с висока
степен на влияние върху него е човешкият ресурс – субектите на контрола, които със своите
лични и професионални качества осъществяват контролното въздействие. Осъществяването
на взаимодействие между контролните органи е предпоставка за повишаване ефективността
на контролното въздействие и реализиране на синергичен ефект от контрола. Следва да се
отчита, че степента на ефикасност при реализирането на контролно въздействие зависи от
нивото на корупция в съответната област, както и от индивидуалната склонност на
контролните органи към корупционни практики.
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Представяне на икономическите науки в различни
класификационни схеми
Стефка Петрова
Павел Петров
Economic Sciences Presentation in Various Classification Schemes
Stefka Petrova
Pavel Petrov
Abstract
The purpose of this study is to reveal the role and scope of economic science in the various classification
schemes used by libraries, scientific databases, and other organizations around the world. Only the most popular and
modern classification schemes are covered - All Science Journal Classification (ASJC) - used by Scopuc, OECD
Classification scheme - used by Web of Science, Universal Decimal Classification scheme - used in Bulgaria and most
countries in Europe, Library of Congress Classification scheme - used in US, Dewey Decimal Classification system used in US, Bliss Bibliographic Classification - used in UK, Nippon Decimal Classification - used in Japan, Chinese
Library Classification, Library-Bibliographical Classification (LBC) - used in Russian Federation and BISAC Subject
Headings List - used by Book Industry Study Group. The JEL Classification System is not covered due to its wide
spread "by default" in economic literature. It is concluded, that the libraries around the world are using different
classification schemes, and in these schemes the role and place of economic science varies. There is no unity about
what should be the main fields of economic science. In some classification schemes, for one area are given priority,
while in other classification schemes the same areas are not used. This lack of a unified classification of economic
sciences hinders the definition of the scope of economic science. In most cases, a superset made from different
classification schemes could be used for the scope definition.
Keywords: economic science, Scopus, ASJC, WoS, Universal Decimal Classification, library, classification.

Въведение
Развитието на науките е свързано с тяхната диференциация на отрасли и
специализация в определени направления. Едновременно с това е в ход и процес на
интеграция1. През последните години се забелязва тенденцията все повече науки да търсят
допирни точки помежду си, в резултат на което се появяват нови научни направления.
Подобни процеси се развиват и в икономическите науки. Целта на настоящото изследване е
да проучи ролята, мястото и обхвата на икономическите науки в различните
класификационни схеми, използвани от библиотеките, научните бази от данни и други
организации по света. Обхванати са само най-популярните и съвременни схеми, които биха
могли да представляват интерес за българските учени във връзка с актуалните въпроси за
измерване на различни наукометрични показатели.
1. Място, роля и обхват на икономическата наука
Икономическата наука изследва икономическите явления и процеси в обществото в
различни направления. Традиционно в университетските среди водещо място заема раздела
"Обща икономическа теория" (ОИТ), като се приема, че тя е сърцевината на икономическата
наука, около която гравитират различни приложни и емпирични раздели. По своя характер
ОИТ е раздел на икономическата наука, който представлява система от обобщени и
логически обосновани знания, които описват и предсказват поведението на реални
икономическия явления и обекти.
От своя страна ОИТ се разделя на макроикономическа теория и микроикономическа
1

Тошев Б. Постнормалната наука - белези и нови тенденции, сп.Химия. Природните науки в образованието.
т.24, бр.3/2015, с.329-339.
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теория. Макроикономическата теория изследва икономическите явления в голям мащаб от
вида на държавно, междудържавно (икономически съюзи от вида на ЕС) или световно
стопанство (глобализация). Сред основните разглеждани проблеми са брутен вътрешен
продукт, съвкупно търсене и предлагане, безработица, инфлация, икономически растеж,
бюджетен дефицит и дълг, паричен пазар и парична политика, международна търговия,
валутен курс, платежен баланс, регионална и транснационална икономическа интеграция и
др2. Микроикономическата теория разглежда отделния икономически субект - домакинство,
фирма и др. от гледна точка на оптимизиране на неговото собствено поведение с цел
увеличаване на ползите от участието му на пазара. Сред основните проблеми са търсене,
предлагане и пазарно равновесие, еластичност, "невидимата ръка" на пазара, производствена
функция, пазарни структури, съвършена и несъвършена конкуренция, олигопол, монопол,
пазари на производствените фактори, доходи, пазарно равновесие и дефекти3.
При научни изследвания в икономиката, подобно на другите науки, се преминава през
изследователско-описателен етап, който е свързан със събиране на факти и тяхната
първоначална групировка, последвано от логическо-аналитичен етап, при който се извършва
анализ на фактите и в последствие се съчетават качествени (логически) и количествени
(математически) методи.
Като форма на организация на знанието, икономическите теории се характеризират с
това, че предоставят следните общоприети елементи:
- предлагат общи икономически закони и дефинират сфери на тяхното приложение;
- дават определена концептуална схема, без която е невъзможно разбирането на
обектите за изучаване от дадената теория;
- предлагат логико-математически апарат за извеждане на следствие от
икономическите закони;
- дават механизъм за предсказване на неизвестни явления.
Развитието на всяка наука зависи от историческите условия, присъщи за даден
период, и може би това е най-характерно за икономическата наука, където определящо се
оказва определено ниво на производство и социален строй, преобладаващ в периода. В този
смисъл е напълно естествено икономическата наука да се явява като обобщение на
познавателната дейност и резултати от практиката към определен исторически период.
За един период от време (популярно известен като период на социализма)
икономическите знания в редица държави са обособени в икономически науки по отрасли производство, търговия, селско стопанство, транспорт, строителство, услуги и т.н. Към
настоящия момент, популярността на този подход намалява в страните, които доскоро са го
прилагали. Така например имената на специалности в трите най-големи икономически
университета в нашата страна - УНСС, ИУ-Варна и СА-Свищов, които пряко са отговаряли
на определени отраслови науки в последните години в някой от тях се променят - от
Икономика на промишлеността/индустрията, Икономика на търговията, Икономика на
строителството, Икономика и управление на селското стопанство, и др. на - Индустриален
бизнес (и предприемачество), Икономика и търговия, Строителен бизнес и
предприемачество, Аграрен бизнес и прочие. С връзка с икономиката се появяват нови
специалности като Бизнес икономика, Екоикономика, Логистика, Недвижими имоти и
инвестиции, Бизнес предприемачество и иновации, Индустриална бизнес икономика,
Приложна макроикономика и др.
В процеса на взаимодействие на науките изходните данни от изследванията от едни
науки се изучават с методите и средствата от други науки - например потока от
икономически данни се събира, анализира и обобщава с помощта на науката статистика. От
своя страна тези данни са се формирали в процеса на взаимодействието и влиянието на
2
3

Тези основни теми се разглеждат в книгата на Владимиров В. и др., Макроикономика, ИК Стено, В., 2010.
Основни теми разглеждани в книгата на Ковачев З. и др. Микроикономика, ИК Стено, В., 2004.
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различни стопански дейности, "подчинени" на други науки като планиране, счетоводен
отчет, анализ на стопанската дейност, финанси, маркетинг, мениджмънт и т.н.
Ще разгледаме ролята и мястото на икономическата наука в две направления:
съобразно нормативите, действали и действащи в момента в нашата страна, и съобразно
класификационните схеми, използвани от библиотеките у нас и по света. Ще разгледаме и на
какви научни области се разделя тя, отново спрямо същите класификационни схеми.
В нашата страна съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, основните научни области са разделени на4: Педагогически
науки; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки,
математика и информатика; Технически науки; Аграрни науки и ветеринарна медицина;
Здравеопазване и спорт; Изкуства; Сигурност и отбрана. Професионалното направление
"Икономика" попада в област "Социални, стопански и правни науки".
Съгласно Класификацията на специалностите на научните работници в Република
България5, научните области са разделени на6: естествени науки, технически науки,
медицински науки, селскостопански науки и обществени науки. В последната област, в група
"05.02.00 Икономика, организация и управления" попадат следните специалности:
Политическа икономия; История на икономическите учения; Народно стопанство (вкл.
регионална икономика и история на народното стопанство); Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка; Статистика и демография; Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност; Приложение на изчислителната техника в икономиката;
Ценообразуване; Световно стопанство и международни икономически отношения;
Икономика и организация на труда; Планиране; Икономика и управление (по отрасли);
Социално управление; Организация и управление на производството (по отрасли и
подотрасли); Организация и управление извън сферата на материалното производство (по
отрасли и подотрасли); Стокознание (по подотрасли); Маркетинг.
Допълнително касателство към икономиката, тъй като е предвидена възможност за
присъждане на икономическа научна степен, имат и специалностите: Информатика (вкл.
Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и
системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен
интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика); Икономическа и социална
география; География на рекреацията и туризма; Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (по отрасли); Социология. Тези специалности са както от същата
научна област, така и от естествени науки (за тези свързани с информатиката и географията)
и технически науки (за тези свързани с автоматизираните системи).
Интерес представлява факта, че подобна класификация на специалностите, приета
през 1984 г. в СССР разделя науките в 18 "отрасли": физико-математически, химически,
биологически, геолого-минералогични, технически, селскостопански, исторически,
икономически, философски, филологически, географски, юридически педагогически,
медицински, фармацевтични, ветеринарни, изкуствознание, архитектура и психологически.
Очевидно е, че в процеса на разделянето се получават групи с различен брой науки, като
4

Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления <https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=87>
5
Държавен вестник, брой 37/3.V.1990 г, Заповед № 114-111 за утвърждаване класификация на специалностите
на научните работници в РБ, <http://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/15186943/issue/294/zapoved-%E2%84%96-114-111-za-utvarzhdavane-klasifikatsiya-na-spetsialnostite-na-nauchniterabotnitsi-v-nrb>
6
Класификацията на специалностите на научните работници в Република България, утвърдена със Заповед №
114-111 на министъра на науката и висшето образование, не се прилага след закриването на Висшата
атестационна комисия на 31 март 2011 г. , съгласно пар.3 от ПРЗ на Постановление № 202 от 10 септември
2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., <http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696657>
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значението на отделните науки в определени исторически периоди се усилва или намалява в
зависимост от различни причини (например политически или национални) и господстващи
към момента възгледи за важността на една или друга наука.
2. Класифициране на икономическата наука в популярни класификационни
схеми, използвани по света
Научната база от данни Scopus на издателство Elsevier класифицира най-обобщено
науките като ги поставя в четири категории: науки за живота; физически, формални и
приложни науки; социални и хуманитарни науки; здраве и медицински науки7. Този подход
на обобщение прилича и съответства до голяма степен на класическия подход за
класифициране (нов момент са медицинските науки), при който материалните обекти на
природата определят съществуването на многото отрасли на знанието, които от своя страна
се обединяват в три големи научни групи:
- естествени - физика, химия, биология и т.н.;
- обществени - икономически, филологически, исторически и т.н.;
- науки за мисленето - философия, логика, психология и т.н.
За класифициране на списанията и публикациите в тях, индексирани от Scopus, се
използва разработената и поддържана от тях система All Science Journal Classification
(ASJC)8. Раздел "Business, Management and Accounting" е в категория социални науки (виж.
табл. 1) Раздел "Economics, Econometrics and Finance" също е в категорията социални науки
(виж табл. 2).
Таблица 1. Съдържание на раздел "Business, Management and Accounting" на
категориите науки за живота и социални науки в ASJC на Scopus.
Код
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410

Наименование
General Business, Management and Accounting
Business, Management and Accounting (miscellaneous)
Accounting
Business and International Management
Management Information Systems
Management of Technology and Innovation
Marketing
Organizational Behavior and Human Resource Management
Strategy and Management
Tourism, Leisure and Hospitality Management
Industrial relations

Таблица 2. Съдържание на раздел "Economics, Econometrics and Finance" на
категориите науки за живота и социални науки в ASJC на Scopus.
Код
2000
2001
2002
2003

Наименование
General Economics, Econometrics and Finance
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
Economics and Econometrics
Finance

7

Global awards by subject category, <https://www.elsevier.com/awards/by-subject>
Berkvens, P. SciVerse Scopus Custom Data Documentation Version 4, All Science Journal Classification (ASJC)
Codes, Elsevier, 2012, pp.104-110.
8
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Класификацията, използвана от научната база от данни Web of Science (WoS),
поддържана към настоящия момент от компанията Clarivate Analytics (преди от Thomson
Reuters) е базирана на класификацията, използвана от Организация за икономическо
сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)9.
Същата класификация се използва и от други международни организации като EUROSTAT и
UNESCO. Характерно за тази класификация е, че науките се разделят в 6 големи области природни науки, инженерни науки и технологии, медицински и здравни науки, аграрни
науки, социални науки и хуманитарни науки. Икономическите науки попадат в областта
социални науки (виж Табл. 3).
Таблица 3. Съдържание на областта "социални науки" във връзка с
икономическите науки в схемата, използвана от WoS.
Код по WoS
DI
DK
GY
NM
PC
PE

WoS_Description
BUSINESS
BUSINESS, FINANCE
ECONOMICS
INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR
MANAGEMENT
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

В Универсалната десетична класификация (УДК), която е широко използвана
система за библиотечна класификация в нашата страна и по света, главните раздели са:
Философия; Обществени науки; Математика. Естествени науки; Приложни науки.
Медицина. Техника. Селско стопанство; Езикознание. Филология; География. История.
Разделението на Икономиката и Икономическите науки по УДК е дадено в табл.4.
Таблица 4. Съдържание на подраздел "33 Икономика. Икономически науки" на
раздел "Обществени науки" в УДК10.
Индекс
330
330.1
330.3
330.4
330.5
330.8
331
331.1
331.2
331.3
331.4

Описание
Икономика (общи въпроси)
Икономическа наука. Основни икономически понятия, теория. Стойност.
Капитал. Фондове
Динамика на икономиката. Икономическо движение
Математическа икономика
Национално богатство. Национално имущество. Съвкупен обществен продукт.
Национален стопански баланс.
История на икономическите теории, доктрини и догми
Труд. Заетост. Икономика на труда. Организация на труда
Теория и организация на труда. Взаимоотношения между работодатели и
работещи
Работна заплата. Възнаграждения. Премии. Хонорари.
Споразумения в трудовия договор, които не се отнасят до заплащането
Работна среда. Организация на работното място. Охрана на труда. Хигиена на

9

DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL, Revised field of science and technology (FOS) classification in the Frascati
Manual, Annex I, pp.6-11, <www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf>
10
Universal Decimal Classification Consortium (UDC Consortium),
<http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?id=18549&lang=en>
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Индекс
331.5
332
332.1
332.2
332.3
332.5
332.6
332.7
332.8
334
336
336.1
336.2
336.5
336.7
338
338.1
338.2
338.3
338.4
338.5
339
339.1
339.3
339.5
339.7
339.9

Описание
труда. Трудови злополуки
Пазар на труда. Трудова заетост
Регионална икономика. Териториална икономика. Поземлена собственост.
Икономика на недвижимата собственост
Регионална икономика. Териториална икономика
Поземлена собственост. Икономика на недвижимата собственост
Земеползване
Изисквания към земята. Дългосрочно планиране на земеползването
Стойност на земята. Стойност на поземлените участъци. Стойност на
недвижимата собственост. Продуктивност. Рента
Търговия със земя и недвижима собственост
Икономика на недвижимото имущество
Форми на организация и коопериране в икономиката
Финанси
Публични финанси. Държавни финанси (общи въпроси)
Държавни приходи
Публични разходи. Държавни разходи
Пари. Валутна (парична) система. Банково дело. Борси
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление на
икономиката. Икономическо планиране. Производство. Услуги. Цени
Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура - развитие.
Икономически растеж
Икономическа политика. Контрол на икономиката. Управление на икономиката.
Икономическо планиране
Производство
Производство и услуги по стопански отрасли
Цени. Ценообразуване. Производствени разходи
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство
Общи въпроси на търговията. Пазар
Вътрешна търговия
Външна търговия. Международна търговия
Международни финанси
Международна икономика (общи въпроси). Международни икономически
отношения. Световно стопанство

В класификацията Library of Congress Classification (LCC), приета от най-голямата
библиотека в света - Библиотеката на Конгреса и използвана от повечето изследователски и
академични библиотеки в САЩ, икономическите науки попадат в клас "H - Social sciences"11
(виж табл. 5).
В Десетичната класификация на Мелвил Дюи12, използвана широко в публичните
библиотеки на САЩ, икономиката попада в клас Социални науки и начина на разделяне
може да се види в табл. 6.
11

Library Of Congress Classification Outline, <http://www.loc.gov/aba/cataloging/classification/lcco/lcco_h.pdf>
Online Computer Library Center (OCLC), Organize your materials with the world's most widely used library
classification system, <http://www.oclc.org/dewey.en.html>

12
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Таблица 5. Подкласове в клас "H Social sciences" в класификацията на USA
Library of Congress.
Подклас
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HJ
HM
HN
HQ
HS
HT
HV
HX

Наименование на подкласа
Statistics
Economic theory. Demography
Economic history and conditions
Industries. Land use. Labor
Transportation and communications
Commerce
Finance
Public finance
Sociology (General)
Social history and conditions. Social problems. Social reform
The family. Marriage. Women
Societies: secret, benevolent, etc.
Communities. Classes. Races
Social pathology. Social and public welfare. Criminology
Socialism. Communism. Anarchism

Таблица 6. Подкласове в клас "300 – Social sciences" в класификацията на Дюи
Подклас
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

Наименование на подкласа
Economics
Labor economics
Financial economics
Economics of land & energy
Cooperatives
Socialism & related systems
Public finance
International economics
Production
Macroeconomics & related topics

В Bliss Bibliographic Classification, използвана главно от академичните библиотеки
на колежи от Кейбридж и Оксфорд във Великобритания, икономиката е в отделен клас,
заедно с мениджмънт на стопански предприятия: "Class T - Economics & Management of
economic enterprises"13.
В Nippon Decimal Classification System (NDC), поддържана от Japan Library
Association от 1956 г. подобно на Десетичната класификация на Мелвил Дюи, Икономика
попада в категория Социални науки и в същата категория са отделени Публични финанси 14
(виж табл. 7 за разделението в категорията).
13

The Bliss Bibliographic Classification, Outline of Bliss Classification (2nd ed.),
<http://www.blissclassification.org.uk/bcoutline.shtml>
14
NDC:Nippon Decimal Classification, <http://www.ritsumei.ac.jp/library/eng/service/libraryriyou/ndc_e.html/>
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Таблица 7. Раздели в категория "Социални науки" в Nippon Decimal Classification
System (NDC.)
Раздел
310
320
330
340
350
360
370
380
390

Наименование
Political science
Law
Economics
Public finance
Statistics
Society
Education
Customs and folklore
National defence. Military science

В Classification for Chinese Libraries (CCL) - националната библиотечна
класификационна схема в Китай, която се използва в почти всички учебни заведения и
библиотеки там, Социалните науки и Икономиката са в отделни категории (виж табл. 8).
Трябва да се има в предвид, че поради исторически причини в някой части на Китай, като
Тайван, Хонг Конг и Макао, широко се използва New Classification Scheme for Chinese
Libraries15, която се базира на Десетичната класификация на Дюи. В нея икономика и
финанси са разделени в самостоятелни подкатегории на категорията Социални науки.
Таблица 8. Категория "F. Economics" в Classification for Chinese Libraries (CCL)16.
Индекс
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Наименование на раздела
Economics
Economics, Economic history and Economic geography of individual countries
Economic Planning and Management
Agricultural Economics
Industrial Economics
Economics of Transport
Economics of Postal and Cable Services
Economics of Commerce
Finance, Banking

Интерес представлява факта, че има отделна категория за икономическите теории на
К. Маркс, Ф. Енгелс, В. Ленин, Й. Сталин, М. Дзедун и Д. Сяопин, която е в началото на
схемата, преди всички останали категории (табл. 9).
В Русия се използва библиотечно-библиографската класификация ББК. Тя е
разделена на 21 отдела. В самостоятелен отдел е "У Икономика. Икономически науки.".
Основната таблица на отдела "У" включва 11 раздела (табл. 10).
От предимно практична гледна точка при класифицирането подхожда асоциацията на
търговците на книги в САЩ - Book Industry Study Group. В тяхната система Book Industry
Standards and Communications (BISAC)17, в категория "Бизнес и икономика" има 125
подкатегории, а общия брой на всички раздели е над 200. Като самостоятелни подкатегории
15

New Classification Scheme for Chinese Libraries,
<https://en.wikipedia.org/wiki/New_Classification_Scheme_for_Chinese_Libraries>
16
Chinese Library Classification, <https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Library_Classification#F._Economics>
17
Book Industry Study Group, BISAC Subject Headings List, Business and Economics, <https://www.bisg.org/bisacsubject-headings-list-business-and-economics>
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са обособени Корпоративните финанси, Електронна търговия, Застраховане, Пари и парична
политика, Лични финанси, Данъчно облагане, Инвестиции и ценни книжа, и др.
Таблица 9. Категория "A. Marxism, Leninism, Maoism & Deng Xiaoping Theory" в
Classification for Chinese Libraries (CCL)18.
Индекс
A1
A2
A3
A4
A49
A5
A7
A8

Наименование на раздела
The Works of Karl Marx and Friedrich Engels
The Works of Vladimir Lenin
The Works of Joseph Stalin
The Works of Mao Zedong
The works of Deng Xiaoping
The Symposium/Collection of Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao and Deng
Xiaoping
The biobibliography and biography of Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao and
Deng Xiaoping
Study and Research of Marxism, Leninism, Maoism & Deng Xiaoping Theory

Таблица 10. Отдел "У Икономика. Икономически науки." в библиотечнобиблиографска класификация ББК.
Индекс
У01
У02
У03
У04
У05
У2/4
У5
У6
У7
У8
У9

Наименование на раздела
Политическа икономика
История на икономическата мисъл
Икономическа история
Икономическа география
Икономическа статистика. Отчет. Икономически анализ.
Специални и отраслеви икономики
Световна икономика
Икономика на световната социалистическа система
Икономика на развиващите се страни
Икономика на световната капиталистическа система
Икономика на отделните страни

Заключение
В науката като цяло, освен процес на диференциация на отделни и все по-тесни
научни области, особено в последните години, протича и процес на интеграция. Особеното
при този процес на интеграция е, че се обединяват не само близки помежду си научни
области, но и по-далечни такива. Библиотеките по света използват различни
класификационни схеми и в тези схеми ролята и мястото на икономическата наука варира.
Няма единен подход дали икономическата наука трябва да е самостоятелен раздел от найвисоко ниво (както е в CCL и ББК) или трябва да се поставя като подраздел на раздела
Обществени науки заедно с множество други подраздели. Няма единство и по това на какви
главни дялове трябва да се раздели икономическата наука. В едни класификационни схеми
дадени направления имат приоритетно значение, докато в други класификационни схеми
същите направления не се ползват с подобно внимание. Липсата на унифицирана
класификация на икономическите науки към момента, в известна степен затруднява
18

пак там.
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дефинирането на обхвата на икономическата наука. За решаването на този проблем, в
повечето случаи за обхвата може да се приемаме едно супермножество от използваните
различни класификации.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Използване на протокол HTTPS в публичните сайтове на банките
в България
Павел Петров
The HTTPS Protocol Usage in the Public Web Sites of Bulgarian Banks
Pavel Petrov
Abstract
The purpose of this publication is to summarize, systemize and analyze the collected data in the course of a
survey conducted in the autumn of 2017 on the use of the HTTPS protocol in the public sites of banks in Bulgaria. The
scope of the survey is limited to the public site of the particular bank, which explores the sites of all 22 Bulgarian banks
licensed by the BNB at the time of the survey. When using text protocols (such as HTTP / 0.9 / 1.0 / 1.1) after listening
to traffic, exchanged queries and responses can easily be read, even without the use of complex technical means. In
many cases, it is necessary to exchange confidential data (passwords, bank card payment numbers, personal
information, etc.) and HTTPS protocol (also known as "HTTP Secure", "Secure HTTP", "HTTP over SSL, HTTP over
TLS, etc.). The use of a secure connection increases the load on the client and the server in terms of busy CPU time and
the amount of RAM, but in recent years this is not considered a serious argument given the great benefits of link
security. The trend over the past years has made HTTPS more and more used as the default protocol when setting
hyperlinks in web pages and to be used by default by web applications.
Keywords: Bulgarian banks, HTTPS, HTTP, web site, SSL, TSL, certificates.

Въведение
Целта на настоящата публикация е да се обобщи, систематизира и анализира
събраната информация в хода на изследване, проведено през есента на 2017 г. относно
използването на протокол HTTPS в публичните сайтове на банките в България. Обхватът на
изследването е ограничен до публичния сайт на конкретната банка, при което са изследвани
сайтовете на всичките 22 български банки, лицензирани от БНБ към момента на
проучването. При използване на текстови протоколи (каквито са HTTP/0.9/1.0/1.1), след
прослушване на трафика, обменяните заявки и отговори лесно могат да се разчетат, дори и
без използване на сложни технически средства. В много случаи се налага обмяната на
поверителни данни (пароли, номера на банкови карти за разплащане, лична информация и
пр.) и за тези цели е предназначен протоколът HTTPS (известен още и като "HTTP Secure",
"Secure HTTP", "HTTP over SSL", "HTTP over TLS" и др.). Използването на сигурна връзка
увеличава натоварването на клиента и сървъра, по отношение на заето процесорно време и
обем заета оперативна памет, но в последните години това не се счита за сериозен аргумент,
в предвид големите ползи, които носи осигуряването на сигурност на връзката. Тенденцията
през последните години е все повече HTTPS да се използва като подразбиращ се протокол
при задаване на хипервръзки в уеб страници и да се използва по подразбиране от уеб
приложенията1.
1. Резултати от емпирично изследване, проведено през есента на 2017 г.
Списъкът с банки, лицензирани в Република България е взет от сайта на БНБ 2, както и
списъка с адреси на банковите уеб сайтове. Обобщените резултати от изследваните сайтове
са представени в таблица 1.
1

2

Тази тенденция се засилва, след като през 2010 г. услугите на Google - за търсене, Gmail и др., преминаха
изцяло на HTTPS, а през 2015 от Google обявяват, че уеб сайтове, обслужвани по HTTPS ще се ползват с
приоритет при индексирането, спрямо тези, използващи само HTTP.
БНБ, Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България, раздел I.
Банки,
лицензирани
в
Република
България,
12
юли
2017
г.,
<http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/BS_CI_REG_BANKSLIST_BG>
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Таблица 1. Използване на протокол HTTPS в публичните сайтове на банките в
България.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Банка
Allianz Bank Bulgaria AD
Bulgarian Development Bank AD
Bulgarian-American Credit Bank AD
Central Cooperative Bank AD
CIBANK JSC
Commercial Bank Victoria EAD
D Commerce Bank AD
DSK Bank EAD
Eurobank Bulgaria AD
First Investment Bank AD
International Asset Bank AD
Investbank AD
Municipal Bank AD
Piraeus Bank Bulgaria AD
ProCredit Bank (Bulgaria) EAD
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Societe Generale Expressbank AD
TBI Bank EAD
Texim Bank AD
Tokuda Bank AD
UniCredit Bulbank AD
United Bulgarian Bank AD

Адрес
bank.allianz.bg
www.bdbank.bg
www.bacb.bg
www.ccbank.bg
www.cibank.bg
www.tbvictoria.bg
www.dbank.bg
www.dskbank.bg
www.postbank.bg
www.fibank.bg
www.iabank.bg
www.ibank.bg
www.municipalbank.bg
www.piraeusbank.bg
www.procreditbank.bg
www.rbb.bg
www.sgeb.bg
www.tbibank.bg
www.teximbank.bg
www.tcebank.com
www.bulbank.bg
www.ubb.bg

HTTPS
да
проблеми
да
проблеми
да
проблеми
не
проблеми
да
да
не
не
не
да
да
да
да
да
не
проблеми
проблеми
да

Изследваните банкови уеб сайтове могат да се разделят в три основни категории: уеб
сайтове, използващи HTTPS без проблеми, уеб сайтове, използващи HTTPS с проблеми и
такива не използващи въобще HTTPS (виж фиг.1). По-характерното за всяка от тези
категории е обобщено и анализирано по-долу.

Фигура 1. Относителен дял на банковите уеб сайтове, използващи HTTPS.
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2. Уеб сайтове, използващи HTTPS без проблеми
Към тази категория сайтове спадат 50% от изследваните сайтове, а именно от Табл. 1,
тези с номера 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 и 22.
Протоколът HTTPS предпазва от подслушване на трафика, обменян между уеб
сървъра, обслужващ уеб сайта и неговите потребители. Уеб сайтовете, използващи HTTPS
без проблеми използват сертификати, предлагани от общопризнати сертифициращи органи
(certification authority, CA), които удостоверяват връзката между публичния ключ, използван
при криптиране на връзката и името на домейна, записано в обслужващите DNS сървъри.
Тези сертифициращи органи подписват с методите на електронния подпис сертификат във
формат X.5093, който свързва публичния ключ, заедно с други мета данни, отнасящи се за
притежателя на този ключ. В случая на уеб сайтове, най-съществена е информацията за DNS
името на сайта. Притежателят на публичния ключ съответно трябва да може да
администрира уеб сървъра, обслужващ това име. Уеб браузърите поддържат списък с
доверени сертифициращи органи и могат да проверят дали един сертификат е издаден от
такава организация.
Например, в началото на комуникацията уеб клиентът, който иска да се свърже със
съответния банков уеб сървър, няма как да е "сигурен", че се свързва с правилния. В хода на
криптиране на комуникационната връзка банковия уеб сървър изпраща публичния ключ,
който ще се използва за криптиране на връзката и сертификата. Браузърът проверява
сертификата дали не е с изтекъл срок и дали DNS името отговаря на записаното в
сертификата. Обикновено сертифициращият орган не подписва директно сертификатите, а
това се извършва от други организации - посредници, които извършват тази дейност. Така се
получава верига от сертификати, които в крайна сметка свързват междинните организации
със сертифициращ орган и сертификата на уеб сайта.
Както е известно, в практиката се използват три вида сертификати: Валидиране на
домейн (DV - Domain Validation), Валидиране на организация (OV - Organization Validation) и
Разширено валидиране (EV - Extended Validation). При Валидиране на домейн (DV)
сертифициращия орган извършва проверка дали кандидата може да използва конкретно име
на домейн. Не се извършва проверка за фирмена идентичност и съответно не се показва
друга информация в браузъра, освен че връзката е защитена. При Валидиране на организация
(OV) сертифициращия орган допълнително извършва проучване за организацията, която се
показва при разглеждане на сертификата. При Разширено валидиране (EV) сертифициращия
орган извършва задълбочена проверка на организацията по отношение на правната форма на
съществуване, реален адрес, право да се използва определен домейн и др. при което името на
организацията се показва в браузъра заедно с информацията, че връзката е защитена.
Сигурността при използване на HTTPS се постига в няколко различни направления:
осигурява се автентификация (потвърждаване на идентификацията) на сървъра посредством
цифрови сертификати, издавани от доверени сертифициращи органи; евентуално сървърът
също може да извършва автентификация на клиента, ако той също има сертификат;
осигурява се високо ниво на поверителност на обменяните данни между двете страни, като
данните те се криптират; криптирането допълнително осигурява и интегритета на
обменяните данни, т.е. гарантира се тяхната цялостност и не е възможно незабелязано да се
подменят част от тях. Протоколът HTTPS е създаден през 1994 г. и е стандартизиран през
2000 г.4 Стандартният номер на порт е 443. Той е двоичен синхронен протокол от приложния
слой на модела OSI на ISO5 или модела TCP/IP на DoD6, чрез който на практика се
3

Cooper, D., Santesson, S., Farrell, S. et al. Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile, IETF RFC5280, 2008, <http://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt>
4
Rescorla, E. HTTP Over TLS, IETF RFC 2818, 2000, <https://tools.ietf.org/rfc/rfc2818.txt>
5
Open Systems Interconnection Basic Reference Model на International Organization for Standardization
6
United States Department of Defense
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осъществява криптиран комуникационен канал за връзка, по който се обменят данни по вече
описаните варианти на протокола HTTP.
В табл. 2 са показани основните моменти, свързани с използване на протокол HTTPS
от българските банки.
Таблица 2. Основни моменти при използване на протокол HTTPS.
Банка
№

Пренасочване към
HTTPS

Поддържане на
HTTP/2
не,
HTTP/1.1
не,
HTTP/1.1

Тип на
сертификата
DV,
wildcard

1

да

3

да

5

да

не,
HTTP/1.1

EV

9

да

не,
HTTP/1.1

EV

10

да

не,
HTTP/1.1

EV

14

да

15

не

16

да

17

не

18

да

22

да

EV

не,
HTTP/1.1
не,
HTTP/1.1
не,
HTTP/1.1

DV

не,
HTTP/1.1

DV

не,
HTTP/1.1
не,
HTTP/1.1

EV

DV

EV
DV

Сертифициращ
орган

Период на
валидност

RapidSSL SHA256 CA

3 г., 2 м.

Symantec Class 3 EV
SSL CA - G3
GlobalSign Extended
Validation CA - SHA256
- G3
GeoTrust EV SSL CA G4
COMODO RSA
Extended Validation
Secure Server CA
Symantec Class 3 EV
SSL CA - G3
Symantec Class 3 Secure
Server CA - G4
Symantec Class 3 Secure
Server SHA256 SSL CA
COMODO RSA Domain
Validation Secure Server
CA
GeoTrust EV SSL CA G4

2 г., 3 м.

GeoTrust SSL CA - G3

3 г., 2 м.

1 г., 1 м., 10 д.
1 г., 2 м.
2 г., 4 м.
1 г., 11 м., 16 д.
3 г., 2 м.
3 г.
2 г., 2 м., 15 д.
2 г., 1 м.

От представените данни се вижда, че около половината (5 банки) използват DV, а
останалата част (6 банки) използват EV. По отношение на предпочитания за сертифициращ
орган съществува голямо разнообразие, като с по-голяма популярност се ползват Symantec 4 банки и GeoTrust - 4 банки (причисляваме RapidSSL към групата на GeoTrust, тъй като е
тяхна собственост), а COMODO (2 банки) и GlobalSign (1 банка) са съответно по-малко
предпочитани от банковите институции в нашата страна. Никоя от банките не използва
HTTP/2.
В два от сайтовете на банките не се спазват добрите практики задължително да се
извършва пренасочване от несигурна към сигурна връзка. При банка номер 17 допълнително
бяха забелязани следните по-съществени проблеми: главната страница съдържа форма, която
изпраща данни по HTTP, вместо по HTTPS (<form class="simple-form-search" method="get"
action="http://www.sgeb.bg/bg/byrzi-vryzki/klonove-i-bankomati.html">). Прави впечатление, че
в общо трите форми, които са на главната страница се използва различен подход за задаване
на стойност на атрибута "action" - веднъж с указване на протокол HTTPS, веднъж без
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указване на протокол (т.е. относително адресиране по протокол) и веднъж с указване на
HTTP
(<form
action="https://www.sgeb.bg/bg/pages/search"
method="get">,
<form
class="mobile-search" action="://www.sgeb.bg/bg/pages/search" method="get">). Това подсказва
за липса на последователност при създаването на страницата. Допълнителен проблем е, че се
предлага за използване TLS 1.0, RSA и AES_128_CBC/HMAC-SHA1, които се считат за
остаряло средство за реализиране на сигурна връзка. Тези проблеми не са съществени и
поради това сайта на банката е оставен в тази категория.
Осъществяването на една връзка по HTTPS е по-сложен процес, в сравнение с HTTP и
се състои от по-голямо множество от отделни стъпки. Затова използването на комбинацията
HTTPS и HTTP/1.0 (или HTTP/0.9) не се препоръчва, тъй като мрежовата връзка ще се
затваря след всеки отговор и при следващи заявки отново трябва да се повтаря процесът по
т.нар. "ръкостискане" (TCP/IP handshaking)7. Протоколите HTTP/1.1 и HTTP/2 са поподходящи за използване през HTТPS, тъй като те дават възможност през една отворена
връзка да се изпращат много заявки/отговори и по този начин забавянето, получило се в
резултат на “ръкостискането” става пренебрежимо малко.
В най-опростен вид осъществяването на сигурна връзка - "ръкостискане" се
осъществява по следния начин: клиентът изпраща заявка за сигурна връзка към сървър, като
изпраща списък с криптографски протоколи (алгоритми), поддържани от клиента; сървърът
обикновено избира най-сигурния протокол, който и той поддържа, и го връща като отговор;
допълнително сървърът изпраща своя цифров сертификат, съдържащ публичен ключ;
клиентът проверява сертификата като използва своя списък с доверени сертифициращи
органи, след което генерира случаен симетричен ключ (парола) и го криптира по вече
договорения криптографски протокол, използвайки публичния ключ на сървъра; сървърът
декодира съобщението като използва своя частен ключ и извлича генерирания от клиента
симетричен ключ; по този начин двете страни разполагат със специално генериран за
връзката симетричен ключ (парола), който е известен само на тях и могат да го използват за
криптиране на обменяните по между си данни - заявките и отговорите.
Както се вижда от описанието, процесът е синхронен, налага се клиентът и сървърът
да се изчакват няколкократно и в зависимост от различни условия продължителността му
може да варира в широки граници - примерно от 50 ms до 1-2 s, а обемът на предаваните
данни да достига примерно до 5-10 KB. Това може и да е причината една уеб страница да
накара браузъра "да замръзне" за няколко секунди и това най-често се случва, ако чрез
HTTPS се зареждат множество компоненти и от други сървъри - например рекламни
блокове, бутони за харесване и споделяне в социални мрежи, скриптове за следене на
посещаемостта, изображения, шрифтове и прочие. В този случай "ръкостискането" трябва да
се извърши с всички уеб сървъри.
При договарянето на криптографския протокол съществуват различни варианти,
известни като SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) протоколи: SSL 2.0
(1995 г.)8, SSL 3.0 (1996 г., RFC 6101), TLS 1.0 (1999 г., RFC 2246), TLS 1.1 (2006 г., RFC
4346), TLS 1.2 (2008 г., RFC 5246). Към 2017 г. протоколи SSL 2.0, SSL 3.0 (т.е. всички SSL
варианти) и TLS 1.0 се считат за несигурни и съответно не трябва да се използват, съгласно
RFC 6176 от 2011 г. и RFC 7568 от 2015 г. Те са уязвими на различни видове атаки и по този
начин са се компрометирали от гледна точка на сигурността. Например SSL 2.0 е уязвим за
т.нар. атака DROWN, SSL 3.0 - на атака POODLE, а TLS 1.0 - на атака BEAST. За сигурни
протоколи се считат TLS 1.1 и TLS 1.2 9. За тях няма публично известни проблеми към този
7

Microsoft Support, Explanation of the Three-Way Handshake via TCP/IP, <https://support.microsoft.com/enus/help/172983/explanation-of-the-three-way-handshake-via-tcp-ip>
8
Hickman, K., The SSL Protocol, 1995, <https://tools.ietf.org/id/draft-hickman-netscape-ssl-00.txt>
9
За добри практики за настройване на уеб сървър за работа с HTTPS виж: Qualys SSL Labs, SSL and TLS
Deployment Best Practices, <https://github.com/ssllabs/research/wiki/SSL-and-TLS-Deployment-Best-Practices>
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момент, но няма гаранция, че те също няма да се компрометират в бъдеще. От 2017 г. в
процес на одобрение за стандарт е TLS 1.3. Онлайн проверка, за това какви криптографския
протоколи използва браузъра, може да се направи тук: Qualys SSL Labs, SSL/TLS Capabilities
of Your Browser, <https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html>. Онлайн проверка, за
това какви криптографския протоколи използва уеб сървър може да се направи тук:
COMODO SSL Analyzer, <https://sslanalyzer.comodoca.com/>, тук: DigiCert Certificate
Inspector, <https://www.digicert.com/cert-inspector.htm> или тук: Qualys SSL Labs, SSL Server
Test, <https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html>.
Както казахме, сървърът и евентуално клиентът използват цифрови сертификати, за да
"докажат" своята идентичност. Ответната страна проверява дали сертификата е издаден от
доверен сертифициращ орган10. Обикновено браузърите се разпространяват с първоначален
вграден списък с подобни органи, който в последствие автоматично се обновява.
Допълнително потребителят може ръчно да добавя записи в този списък, с което указва, че
се доверява и на други сертифициращи органи.
Проверката за валидност на един сертификат от страна на браузъра, освен проверката
дали е издаден от доверен орган, още включва: дали сертификата се използва между датата
на активиране и датата на изтичане на срока на сертификата; дали името на домейна,
посочено в сертификата съответства на домейна, към който е направена връзката; дали
сертификата не е бил анулиран; дали сертификата не е бил добавен в черен списък и др.
проверки.
3. Уеб сайтове, използващи HTTPS с проблеми
Към тази категория сайтове спадат около 27% от изследваните сайтове, а именно от
Табл. 1, тези с номера 2, 4, 6, 8, 20 и 21. Според нас това е сравнително голям процент, който
показва подценяване на въпросите, свързани със сигурността на уеб сайтовете.
Съвременните уеб страници се различават съществено от тези, съществували по
времето, когато се е създавал протоколът HTTP/1.1 (1997 г.). В този период пропускателната
способност на компютърните мрежи и най-вече на така наречения фактор "последен
километър" или "последна миля" (телефонни модеми предлагащи скорости до 33-56Kb/s) е
най-важния лимитиращ фактор за бързото зареждане на една уеб страница. В днешно време
това не е така - масово е наличен т.нар. широколентов достъп до Интернет (над 1Mb/s) и
основен лимитиращ фактор се оказва самата същност на протокола, който в основата си
представлява една логически завършена система от правила.
Основният проблем на протоколите HTTP 0.9/1.0/1.1 е, че те са синхронни. При тях се
изисква клиентът да изчаква сървърът да върне целия отговор, след което да изпрати нова
заявка. При този начин на работа, ако сървърът по-бавно генерира някакъв ресурс, то това на
практика блокира цялата последваща комуникация, а обикновено за визуализирането на една
уеб страница са необходими множество отделни ресурси - изображения, скриптове, стилове,
шрифтове, фреймове и т.н. За преодоляване на този проблем повечето браузъри отварят
едновременно няколко мрежови връзки към сървъра, с помощта на които могат да получават
няколко ресурса едновременно (например Google Chrome отваря едновременно 6 мрежови
връзки). Това ограничение до няколко връзки е на базата на един домейн и поради тази
причина в един момент от време се популяризира тактиката част от ресурсите да се
разполагат на други домейни с цел да се позволи да се използват повече мрежови връзки
(това е т.нар. подход за "domain sharding"). Друга тактика е малките файлове от един и същи
тип да се обединят в един голям файл, така че да се минимизира изчакването, получаващо се
в резултат на множество последователни двойки заявка-отговори. Например малките
изображения се обединяват в така наречените спрайтове ("CSS image sprites"). За решаването
10

Безплатен цифров сертификат може да се получи от "Let's Encrypt", <https://letsencrypt.org>.
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на подобни проблеми през 2009 г. Google предлага нов протокол, наречен SPDY, който е в
основата на протокола HTTP/2 (RFC 7540 от 2015 г.).
Таблица 3. Проблеми при използване на протокол HTTPS и тяхното описание.
Банка
№
2

4

6

8

20

21

Описание на проблема с HTTPS
използване на самоподписан сертификат, изтекъл на 14.07.2012 г., предназначен
за localhost.localdomain и показващ системна страница "Apache 2 Test Page
powered by CentOS"
Код на грешка: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG,
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR. Порт 443 се използва, но приема само HTTP
връзки, след което показва празна страница.
Код на грешка: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER,
ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID, самоподписан сертификат, издаден за
невалиден домейн - citsyswebstntbv, пренасочва към незащитена версия на сайта
(http://www.tbvictoria.bg/)
Код на грешката: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN, Сертификатът е валиден
само за dskbank.bg и https://www.dskbank.bg не е обхванат от него. Пренасочва
несигурна връзка към сигурна връзка https://dskbank.bg/, тип на сертификата: EV,
сертифициращ орган: Symantec Class 3 EV SSL CA - G3, период: 2 г., 2 м.
Код на грешката: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN,
ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID. Сертификатът е валиден само за
следните имена: www.tokudabank.bg, tokudabank.bg. Предлага за използване TLS
1.0, RSA и AES_128_CBC/HMAC-SHA1, които се считат за остаряло средство за
реализиране на сигурна връзка. Тип на сертификата: EV, сертифициращ орган:
GeoTrust EV SSL CA - G4, период: 2 г., 2 м.
www.bulbank.bg - липсва запис в DNS, който да го свързва с IP адрес;
http://bulbank.bg - пренасочва към https://www.unicreditbulbank.bg;
https://bulbank.bg Код на грешката: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER,
ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID, самоподписан сертификат, издаден за
localhost, валиден 10 г.

За систематизирането на данните в таблицата са използвани два различни браузъра Mozilla Firefox 56.0 и Google Chrome 61.0 - последни версии към момента на извършване на
проучването. Дадените кодове за грешки са върнати съответно от двата браузъра - първото
съобщение е от Firefox, а второто - от Chrome. Проблемите варират в широки граници, като
тези при сайтовете на банки с номера 8, 20, 21 може да останат незабелязани от повечето
потребители. За останалите сайтове на банки можем да дадем препоръката или да поддържат
HTTPS според добрите практики, или по-добре въобще да не използват HTTPS.
Използването на самоподписани сертификати за localhost, неправилно конфигуриране на уеб
сървъра за поддръжка на HTTPS и др. може да намали доверието в способностите на
финансовата институция да поддържа системите си на съвременно ниво.
В случая с банка номер 8 може да се даде препоръка сертификата да обхваща както
името на домейна без "www." отпред, така и с "www." отпред. Единствено поради тази
причина сайта на банката е поставен в тази категория. Всички други показатели са в нормата.
В случая с банка номер 20 може да се даде препоръка за домейна www.tcebank.com да
се използва отделен сертификат, различен от този на tokudabank.bg. Единствено поради тази
причина сайта на банката е поставен в тази категория. Всички други показатели са в нормата.
Както и при другата група и в тази група не се поддържа протокол HTTP/2, който се
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различава съществено от HTTP 0.9/1.0/1.1 и има редица предимства - той не е синхронен, а
асинхронен; не е текстов, а двоичен; използва само една TCP/IP връзка за домейн, през която
се извършва мултиплексиране, т.е. предаване на множество потоци данни едновременно.
Последното се реализира като всяка двойка заявка-отговор се асоциира със свой собствен
поток и съответно данните, които трябва да се изпратят, се разделят в отделни фреймове.
Фреймовете се асоциират с определени потоци и по този начин през една мрежова връзка
може да се предават множество потоци от данни. Потоците са относително независими едни
от други, така че блокирането на някой отговор или заявка не пречи на работата на
останалите потоци. По този начин множество заявки-отговори могат да бъдат изпращани
едновременно и потоците могат да бъдат приоритизирани. Мултиплексирането намалява
необходимостта да се разполагат ресурсите на различни домейни (domain sharding) или да се
използват спрайтове. Протоколът HTTP/2 поддържа възможност за компресиране на
заглавните части. Това не се извършва чрез класическите алгоритми за компресиране на
данни, а чрез организационна техника, използването на която осигурява да няма повторно
изпращане на полета от заглавните части, които вече са били изпратени. За целта и клиентът,
и сървърът поддържат таблици с изпратените и съответно получените полета в заглавните
части, както и техните стойности. При първата двойка заявка-отговор се изпраща пълната
заглавна част, а при последващи заявки-отговори дублиращите се полета се пропускат.
Икономията на трафик достига средно до 0,5KB при някой заявки-отговори и това се оказва
много ефективен механизъм за значително намаляване на размера на заглавната част.
Друга важна особеност на HTTP/2 е възможността сървърът да изпраща ресурси,
които не са били изрично заявени от клиента - това е т.нар. техника на избутване (server
push). Тези ресурси се кешират от страна на клиента за бъдеща употреба. Сървърът може да
започне да изпраща тези ресурси непосредствено след като връзката е била установена, без
дори да чака клиентът да изпрати заявка. При този начин на работа е възможно да се увеличи
ненужно мрежовия трафик, но като цяло уеб страниците се зареждат по-бързо.
Въпреки, че стандартът не го изисква, практическата реализация на поддръжката на
HTTP/2 в браузърите налага използването му задължително в комбинация с HTTPS.
4. Уеб сайтове, не използващи HTTPS
Към тази категория сайтове спадат около 23% от изследваните сайтове, а именно от
Табл. 1, тези с номера 7, 11, 12, 13 и 19. Този висок процент, според нас, е тревожен факт.
При положение, че цените за един DV сертификат започват от около 30 лв. за 1 година,
единствената разумна причина да не се поддържа HTTPS е осигуряване на съвместимост със
стари устройства. Разбира се, възможни са и други причини. Основните недостатъци на
протокола HTTPS са следните:
• страниците, достъпвани чрез него никога не се кешират в междинен кеш, тъй като
връзката между браузъра и уеб сървъра е криптирана и съответно съдържанието не може да
бъде разпознато и да се кешира.
• някои браузъри не кешират локално съдържание, получено по HTTPS.
• понеже не се препоръчва да се смесва криптирано и не криптирано съдържание в
една страница, то редица ресурси - картинки, икони и други спомагателни файлове също се
криптират и по този начин отпада възможността за намаляване на трафика чрез кеширане.
• криптирането и декриптирането изискват допълнителни изчислителни операции
както при сървъра, така и при клиента. Докато при клиента обикновено това не е проблем, то
при силно натоварените уеб сървъри, обслужващи едновременно множество HTTPS заявки,
това може да се окаже проблем.
• възможно е неправилно конфигурирани firewall или прокси система да не позволяват
достъп до HTTPS сайтове. В тези случаи най-често целият трафик се контролира - записва
или проверява за вируси.
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• използването на сертификати увеличава разходите - цената на година за сертификат
за един домейн варира в широки граници и може да започне от 30-40 лв. и да достигне до
300-400 лв. и повече в зависимост от типа на сертификата.
В последните години големи организации и компании, като Electronic Frontier
Foundation, Mozilla, Akamai, Cisco, IdenTrust и др., създадоха сертифициращ орган, който да
издава безплатно сертификати. Тези сертификати засега са с период на валидност от 90 дни.
От началото на 2018 г. се очаква да започне да се предлагат и т.нар. wildcard сертификати,
покриващи всички поддомейни на един домейн. По всяка вероятност това ще окаже сериозно
влияние към масово преминаване към използване на HTTPS по света, включително и от
българските банки, които все още не използват този протокол.
Заключение
Извършеното изследване, проведено през есента на 2017 г. относно използването на
протокол HTTPS в публичните сайтове на банките в България, обхвана сайтовете на
всичките 22 български банки, лицензирани от БНБ. Точно половината - 50% от изследваните
сайтове използват HTTPS без забелязани съществени проблеми. Около 27% от уеб сайтовете
предлагат връзка чрез HTTPS, но с множество проблеми - самоподписани сертификати,
неправилни имена на домейни, липса на съдържание, неправилно конфигуриране и прочие.
Около 23% от уеб сайтовете въобще не предлагат връзка чрез HTTPS. От сайтовете,
поддържащи HTTPS без проблеми, около половината (5 банки) използват DV тип
сертификат, а останалата част (6 банки) използват EV тип сертификат. С най-голяма
популярност като сертифициращи органи се ползват Symantec - 4 банки и GeoTrust - 4 банки.
Други сертифициращи органи са COMODO - 2 банки и GlobalSign - 1 банка. Никоя от
банките все още не използва най-новия протокол HTTP/2.
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