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9
Статии

ПРОФЕСОР ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ –
ПЪРВИ РЕКТОР НА ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ

Историята е памет за събития, институции, личности. В летописа на Ико-
номическия университет, Варна е неувяхваща паметта за проф. Цани Стоянов
Калянджиев – първи ректор на нашия предшественик Висшето търговско учи-
лище. Животът му е образец на предана служба за образованието и възпитани-
ето на хиляди млади хора. Неговият жизнен път е наситен с много полезни дела
и за нашето време е поучителен пример за следване.

* * *
Родният град на проф. Цани Калянджиев е Лясковец. Той израства в родо-

любива семейна среда. Потомък е на рода на Вачо Калянджи, градинар в Ца-
риград, който загива като участник в освободителната борба на гръцкия народ
през 1821 година за извоюване на националната независимост от турската власт.
Синовете на Вачо Калянджи вървели по стъпките на баща си. Таню Вачев уча-
ствал в Браилския бунт през 1841 г. Цани Вачев (дядото на проф. Ц. Калянджи-
ев) помагал на руската армия в руско-турската война през 1828-1892 г. и в Крим-
скатга война през 1853-1856 г. Той участвал в делегация от българи, които под-
несли адрес на император Александър ІІ при неговото коронясване през 1856 г.

Заради заслугите му към руската армия Цани Вачев Калянджи е удосто-
ен с правото на почетен гражданин на гр. Кишинев. Той имал трима синове –
Иван, Павел и Стоян. Иван и Павел са били издържани в учението им от лични-
те средства на императора. Те получили солидно образование в Русия – в Ри-
шельовския лицей и университета. По време на Освободителната война (1877 -
1878 г.) Иван Калянджи е бил генерал – губернатор в Сливен, Пловдив и Русе.
Павел Калянджи е известен учител и книжовник преди Освобождението. Тре-
тият син Стоян Вачев Калянджи е баща на проф. Цани Калянджиев. Той се
учил в прочутото на времето Свищовско училище на Христаки Павлович. Сто-
ян Калянджи останал в гр. Лясковец да управлява бащиния си имот и се зани-
мавал със земеделие. Съпругата му Ивана Върбанова е била ученолюбива и
обаятелна личност.

В такава среда на видни сродници, грамотни и заможни родители (бащин
имот около 300 декара) на 15 октомври 1866 г. се ражда професор Цани Калян-
джиев. Той е първороден син. След него семейството се увеличава с още чети-
ри братя и две сестри. Малкият Цани се научил от майка си да чете и пише и на
5-годишна възраст, през 1871 г., бил записан ученик в училището при църквата
„Св. Димитър”. В гр. Лясковец го заварва Освобождението на България.

През 1880 г. идва във Варна при чичо си Павел Вачев и постъпва в мъжка-
та гимназия. Този период от жизнения път на Калянджиев е описан в спомените
му за учението в гимназията. В тях е осветлена атмосферата в учебния процес,
но и оценките за гимназиалното образование тогава.
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Стремежът към знания е стимулирал активно поведение на учениците. „В
класа се чувстваше господстващия дух на интерес, прилежание и работоспо-
собност”, за който положителна роля са играли добрите взаимоотношения меж-
ду учителите и учениците. Отношенията между тях „се урегулирваха не толко-
ва от формални правила и инструкции..., а по-скоро от разумното човешко чув-
ство. Ние имахме учители, които ни канеха на гости у себе си, гдето ни даваха
напътствия в нашата учебна работа и всякакви бащински съвети”.

На учениците се преподавали математически, естествени и хуманитарни
науки. Голямо е било увлечението към литературата и знанията си учениците
придобивали не само по учебниците, но и с четене на други източници. Сред
тях са били Цариградските издания: „Книжниците”, „Читалище”, „Гайдата на
Славейков”, Браилското периодично списание, преводите на Ст. Михайловски,
повестите на Ил. Блъсков, творбите на В. Друмев, „Знание” на Л. Каравелов,
излизащото в Пловдив списание „Наука”.

Значително въздействие върху учениците оказвали разказите, повестите и
стихосбирките на Ив. Вазов „Поля и гори”, „Епопея на забравените”, „Един кът
на Стара планина”, „Чичовци” и др. Тези литературни произведения се четели и
учели наизуст, като образци по словестност и литература.

В класа се уреждали конкурси по декламация върху „Паисий”, „Бенковс-
ки”, „Бр. Миладинови”, „Раковски” и др., които се знаели наизуст от всички
ученици. „Тези стихотворения, отбелязва Калянджиев, при бедната тогава наша
литература, бяха цели откровения за нас. Те ни разкриваха нови езикови форми
и внасяха в душата ни нови емоции и чувства”. От българските литературни
произведения се преминавало към руски автори, които благодарение на препо-
даването на руски език учениците четели успешно. Сред тези автори са били
Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Белински, Добролюбов, с чиито произведения е
разполагала училищната библиотека1.

Жаждата за самообразование е намирала израз в публичните сказки, при-
дружени с разисквания, под ръководството на учители. Тия сказки са довели до
обособяване на ученически кръжоци, в които по-изявените ученици четели ре-
ферати на литературни и научни теми. Особен интерес се развил и към народ-
ните песни и любознателни ученици, между които бил и Ц. Калянджиев. Те
ходели в провадийските села, за да записват народни умотворения.

При гимназията е имало ученическо дружество „Развитие”, в което Ка-
лянджиев участвал активно. През 1885 г. за отпразнуване на хилядагодишнина-
та на Св. Методи, вече ученик в VІІ клас, по решение на учителския съвет, Ц.
Калянджиев е държал сказка за Св. Кирил и Методи, която била възторжено
аплодирана от слушателите и другарите му.

Калянджиев отдава дължимото признание на обучението в гимназията. На
нея се дължи не само усвоените знания, но и културното влияние върху психиката

1 Калянджиев, Ц. Спомени. Варненска държавна мъжка гимназия Фердинант І. Юбилеен лист
послучай 50-годишнината от отварянето на училището 1879-1929. Печатница и Хромолитогра-
фия „Просвещение” П. Зенгинов – Варна, 1930, с. 8.
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на учениците, развитите способности да усвояват материалната и духовната
култура. Голямо, искрено, сърдечно е уважението към учителите. „Като абиту-
риент от първия випуск на Варненската гимназия, изтъква Калянджиев, аз се
прекланям пред образите на всички мои учители... Всеки от тях беше оня малък
Паисий, който пося в нашите глави зародишите на европейската наука”2.

Това влияние и апостолска жар Калянджиев ще претвори в полезни дела
на попрището на българското образование.

През 1885 г. Ц. Калянджиев завършил с отличен успех курса на първия гим-
назиален випуск. Неговите роднини – чичовците Иван и Павел Калянджи – му
издействали руска стипендия, за да следва в Московското Императорско учили-
ще, специалност „техническа химия”. Във висшето училище Калянджиев се
включва в кръжока на народниците, изповядващи либерални възгледи за решава-
не на аграрния въпрос в полза на селяните и демократизиране на обществено-
политическия живот. В четвърти курс от следването си е избран за секретар и
библиотекар на нелегалната библиотека на кръжока. Студентските години на Ц.
Калянджиев са запълнени с интензивно четене – запознава се със съчиненията
на писателите народници, изучава трудовете на английския социолог Х. Спенсър,
интересува се от произведенията на Чарлс Дарвин и други автори.

В Русия Ц. Калянджиев се изгражда не само като специалист химик, но и
като свободомислещ общественик демократ, интелектуалец с висока култура3.
Полицията разкрива нелегалния кръжок, конфискува библиотеката и разпръсква
членовете му. Ц. Калянджиев трябвало да напусне страната, като неудобен за
полицията. До тогава той успял да издържи изпита си за ІV-та година и се
завръща през м. септмеври 1889 г. в България.

От Варна подава заявление до Министерството на просветата за учител-
ско място. Назначават го в Бургаското класно училище. Тук започва своята
книжовна дейност. Под псевдоним „Млад книжовник” печата статии (свои и
преводи) в пловдивския ежедневник „Балканска зора” и участва в обществе-
ния живот на учителите в Бургас. За изказани на гимназиално тържество рево-
люционно-демократични мисли за Христо Ботев, в края на учебната 1891 г.,
Калянджиев е уволнен в „интерес на службата”.

След уволнението напуска България и отива в Швейцария. Постъпва като
студент в последния курс по техническа химия в Цюрих. През 1892 г. се оженва
за руската студентка по медицина Мария Осиповна Гросман. През август същата
година успешно завършва висшето си образование и със съпругата си замина-
ват за САЩ. Младата двойка пристига в Ню-Йорк и то по време, когато сто-
панската криза от 90-те години изхвърля на улицата стотици хиляди безработ-
ни. Дълго двамата съпрузи обикалят по предприятия и работилници, за да търсят
2 Пак там, с. 10-11.
3 За формиралите се възгледи на Ц. Калянджиев по време на следването му в Москва свидетел-

стват неговите статии „Господстващи идейни и литературни течения в Русия през ХІХ в., които
влияли  върху нашето духовно развитие” (Архив за стопанска и социална политика, кн. 2, 1941
г., с. 11-24); „Обществени фактори в Царска Русия до освобождението на селяните и в епохата на
Александър ІІ” (Архив за стопанска и социална политика, кн. 1, 1942, с. 116-130).
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работа. Година и половина живеят в Ню-Йорк и две и половина – във Филадел-
фия. Цани Калянджиев намира работа като химик във фабрика за производство
на киселини, бои и лакове. Достига до длъжност началник на лаборатория. Тук
се движи в руска среда. Става секретар на руското дружество, което субсиди-
ра руските задгранични издания. Четиригодишното пребиваване в САЩ пома-
га на Калянджиев да израстне като добър химик-практик. Той жадува за България
и през септември 1896 г. се завръща в Родината. Назначен е за първостепенен
учител по химия в Средното търговско училище – гр. Свищов. Тук урежда учи-
лищна химическа лаборатория, която става център за стоковеден анализ на стоки,
изпращани от Министерството на търговията. В Свищов Калянджиев ръководи
и първия у нас курс по стокознание за митничари. След две години учителства-
не е изпратен в чужбина да се запознае с методите за откриване на фалшифи-
кациите на хранителни продукти и с уредбата на съответни лабораторни и търгов-
ски музеи. В тримесечната си командировка посещава университети, заводски,
митнически и други лаборатории в Австрия, Франция, Германия.

През 1990 г. Ц. Калянджиев напуска търговската гимназия в Свищов и
постъпва като химик в Министерството на търговията, а от август 1901 г. е
химик по хранителните продукти в лабораторията на Дирекцията на народното
здраве. Тук той въвежда новия „френски” метод за изследване на ракии, коняци
и ликьори, даващ възможност за бързо откриване на изкуствените спиртни на-
питки. Със своите изследвания, с доклада си в Химическото дружество и спе-
циалната статия в списанието на Икономическото дружество, Ц. Калянджиев
предизвиква изработването и приемането на закона за контрол на петрола. Като
химик в Дирекцията на народното здраве, той изследва варненските води. За
резултатите изнася доклад пред варненските градски власти и варненци. Въз
основа на този доклад се осъществява водоснабдяването на града.

През м. юни 1904 г. при Ц. Калянджиев се явили представители на Вар-
ненската търговско-индустриална камара: Я. Найденов – председател, П. Пет-
рович – подпредседател и Ж. Димов – секретар. Те го помолили да дойде във
Варна, и да заеме директорска длъжност и уреди проектираното от камарата
средно търговско училище. Обосновали се пред него, че Свищовското търгов-
ско училище не може да задоволи порастналите нужди на страната, а Варна,
като първо морско пристанище е оживен търговски център, се нуждае от млади
търговски деятели, повече нагодени за практическа дейност. За уредба на но-
вото училище му давали пълна свобода на действие. Калянджиев приел пока-
ната. През м. септември 1904 г. станало откриването на училището с изработен
правилник и програма. Освен директорска длъжност, през първите години е
трябвало Калянджиев да преподава химия и стокознание, търговска география,
търговска история, политическа икономия, финанси, немски и английски езици.

Калянджиев организира и допринася за добре обзаведената библиотека и
химическа лаборатория на Средното търговско училище. По негова инициати-
ва към това училище се открива и първото в България вечерно училище за
допълнително търговско образование. Най-напред в него се провеждали крат-
косрочни курсове, а по-късно се развило в тригодишно допълнително училище,
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в което се учили задължително служащи в банки и търговски кантори, нямащи
подходящо за длъжността им образование.

През 1908 г. Варненската търговско-индустриална камара командирова ди-
ректора Калянджиев в странство за да проучи европейския опит при подготовка-
та на търговско-икономически кадри. След завръщането си, той поставя въпроса
за построяване на собствена сграда на средното училище, изграждането на което
започнало през 1911 г. и завършило през 1914 г. Укрепването на средното училище
и наличието на самостоятелна учебна сграда насърчава Калянджиев да пред-
стави доклад през ХХІІ редовна сесия на камарата (1914 г.) и да предложи откри-
ване на Висше търговско училище във Варна. Предложението на Калянджиев се
приема, но не е могло да бъде изпълнено поради неблагоприятни външни причини
– разразилата се Първа световна война. Едва след завършването на войната, на
ХХV редовна сесия за камарата, отново по предложение на Калянджиев, е взето
решение (14 май 1920 г.) за откриване на Висше търговско училище, което Мини-
стерството на търговията утвърждава със заповед № 7177 от 28 септември 1920
г. През м. януари 1921 г. Ц. Калянджиев е командирован в Австрия, Германия и
Чехия за да се запознае с уредбата на висшите търговски училища и потърси
преподаватели за създаденото Висше търговско училище. След продължилата
няколко месечна подготовка, на 2 октомври 1921 г. тържествено се открива учеб-
ната година на първото Висше търговско училище в България4.

Проф. Ц. Калянджиев е назначен за ректор. До 1923 г. е извънреден про-
фесор, по-късно, въз основа на научен труд, е избран за редовен професор (1928
г.) по Стокознание. До края на 1933 г . непрекъснато е ректор на ВТУ. Чете
лекции по Стокознание и Организация на образованието – българско, чуждо,
общо и търговско. Печели симпатиите и уважението на студентите и колегите
си не само със своята ерудиция, педагогическо майсторство, но и със своите
човешки добродетели. Той е наследник на възрожденските народни будители,
демократичните традиции, на които свято пази и насажда сред младото подра-
стващо поколение. Когато властите се опитват да се вмесват в обществения
живот и проявите на студентите в училището, ректорът Калянджиев, като се
позовава на училищните правилници и традиции на академичното образование,
не допуска представителите на полицията в сградите на ВТУ.

В стремежа си за подбиране на добър преподавателски колектив, проф.
Калянджиев успява да привлече способни преподаватели, като Н. Долински, О.
Андерсон, Ф. Белмер, В. Гериловски, Г. Свраков, Ст. Чолаков, Б. Бойчев и др.,
някои от които добиват и международно признание.

Проф. Ц. Калянджиев полага основите на българското стокознание още в
началото на ХХ век. Той е и първият наш хабилитиран преподавател по тази
учебна дисциплина, автор е на изследователски трудове по стоковедни пробле-

4 Неуморната дейност и роля на Ц. Калянджиев за създаването на Висше търговско училище във
Варна подробно е представена в статиите: Ковачев, Здр. Начало на висшето икономическо образо-
вание в България. Сп. Известия, ИУ – Варна, кн. 1, 2009, с. 7-17; Началото с европейски критерии
във висшето икономическо образование. Сп. Известия, ИУ – Варна, кн. 3, 2010 г., с. 9-19.
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ми. В изследванията си той отделя най-голямо внимание на силните спиртни
напитки. Особено ценни научни приноси съдържат публикациите му върху
българските ракии. По тая тематика започва да работи още през 1902 г., като
най-значителна е монографията „Принос към изучаване състава на български-
те ракии и към опознаване фабрикацията и химията на силните спиртни питие-
та”. Интересна и плодоносна насока на неговите изследвания е и разкриването
на химията и биохимията на българския тютюн, което той прави на основата на
общите показатели за химията и биохимията на тютюна въобще. Не отбягва
от научните интереси на Ц. Калянджиев и другия важен за българската иконо-
мика продукт на родното производство – розовото масло.

В областта на стоковедните знания Ц. Калянджиев написва и публикува и
учебни помагала: „Записки по стокознание с химическа технология” (Варна,
ВТУ, 1929 г., 435 с.) и „Практическо ръководство за печете на гипс” (Държавна
печатница, 1899, 29 с.).

Проф. Ц. Калянджиев не се изявява само като специалист стоковед-хи-
мик. Не се затваря в своята лаборатория. Неговите научни интереси са много
по-широки. Работи и публикува по актуални обществено-икономически пробле-
ми, отнасящи се до нашето стопанско и обществено развитие, учебното дело,
чиновнически въпроси и държавното развитие, курортното дело и търговията,
развитието на нашата индустрия, кооперациите и мястото им в стопанския жи-
вот на България и др.

През 1909 г. Ц. Калянджиев започва да редактира списанието „Ново учи-
лище”, което излиза във Варна. Привързаността му към въпросите на обучени-
ето е отразена и в неговото научно творчество – 22 заглавия по проблемите на
общото образование и 19 – по професионалното5. Той е един от пионерите на
трудовото обучение в нашите училища и е сред най-добрите познавачи на спе-
циалното търговско образование. В свои статии, с необходимата научна аргу-
ментация, отстоява обществените основи на народното образование у нас и за
да подчертае неговата роля приема за мото в свои трудове мисълта на амери-
канския деец Рузвелт „Образованието не може да създаде една нация,
обаче всяка нация би пропаднала без него”6.

През целия си живот проф. Цани Калянджиев се интересува от обществени-
те въпроси и дейно се включва в живота на много организации. Той е активен
член на Учителския съюз, един от основателите на Химическото дружество в
София, (на което отначало е и подпредседател), член е на Българското икономи-
ческо дружество, един от основателите на Чиновническото взаимоспомагателно
дружество, на Кооперативната централа „Напред”, на Учителската каса, на Чи-
талищното дружество във Варна, на което е дългогодишен председател и др.

5 Вж. Заглавията на публикациите му в Алманах на ВИНС 1921-1971, Варна, 1972, с. 107-109.
6 Калянджиев, Ц. Професионалното образование у нас. Варна, Печатница и Хромолито-графия

„Просвещение”, П. Зенгинов, 1925.
Калянджиев, Ц. Активността в обучението и във възпитанието. Сборник от статии, Хемус-А.Д.
за книгопечатане и издателство, 1936.
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В съзнанието на проф. Цани Калянджиев будна е мисълта за просперитета
на ВТУ. До каква степен той живее с болките и нуждите на своята Търговска
академия показва фактът, че на 22 февруари 1944 г., малко преди смъртта си
(28 март с. г.) той изпраща от родния си град Лясковец до Академичния съвет
на Висшето търговско училище „Изложение относно положението на предмета
стокознание”. Далновидност и голяма любов има в това изложение. Със загри-
женост проф. Калянджиев пише за необходимостта от „стокознанието да се
даде онова място, на което се радва в другите висши училища”. За да се осъ-
ществи мечтата му – създаване на научно-изследователски институт със за-
дача да изследва стопански и технологични въпроси от нашата действител-
ност, проф. Калянджиев разпорежда в завещанието си да се отделят средства
от наследството му и да се предадат на ВТУ. През учебната 1944-1945 г. за-
ветът му е изпълнен от наследниците.

Проф. Цани Калянджиев е всеотдаен деец на българското образование,
демократ, общественик, родолюбец. Неговата неуморна, безкористна дейност
е посветена на благороден идеал – изграждането на модерно средно и висше
икономическо образование с висок ефект за националната икономика. Поколе-
ния преподаватели и възпитаници на училището високо ценят неговите заслуги
на първи ректор за организацията, развитието, установяването на академични
традиции и утвърждаване престижа на училището като учебна и изследовател-
ска институция с национално значение.

Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев

Проф. Стефан Цонев

PROFESSOR  TSANI  KALYANDZHIEV  FIRST  RECTOR
OF  THE  HIGHER  SCHOOL  OF  COMMERCE

Prof. Dr Ec. Sc. Zdravko Kovachev

Prof. Stefan Tsonev

Abstract

The article is a short biographical outline about Prof. Tsani Kalyandzhiev, the initiator of
the creation of the first Higher School Of Commerce in Bulgaria. He is also its first rector, who
has rendered a great service for the organization of the activities, its development, for
establishing the academic traditions and affirming the reputation of the school as an educational
and research institution of national importance. Prof. Kalyandzhiev is a dedicated educator, a
democrat, public figure and patriot, an edifying example to follow.
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ПРОФЕССОР  ЦАНИ  КАЛЯНДЖИЕВ – ПЕРВЫЙ РЕКТОР
ВЫСШЕГО  КОММЕРЧЕСКОГО  УЧИЛИЩА  В  ВАРНЕ

Проф. д-р эк. н. Здравко Ковачев

Проф. Стефан Цонев

Резюме

Статья является кратким биографическим очерком о профессоре Цани Калянджи-
еве, инициаторе создания первого в Болгарии высшего коммерческого училища. Он был
и первым его ректором, и ему принадлежат исключительные заслуги в организации дея-
тельности, развитии, установлении академических традиций, в утверждении престижа
училища как учебной и исследовательской институции национального значения. Про-
фессор Калянджиев – всепреданнейший деятель образования, демократ, общественник,
патриот, подавший поучительный пример, адресованный поколениям.
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СТАТИИ

УДК – 330
Econ Lit – A 110

ФУНДАМЕНТ НА СИСТЕМАТА
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев

Исторически ролята на фундамент на системата на икономическите зна-
ния принадлежи на политическата икономия. След Адам Смит, нейното разви-
тие се съпровожда с появата на различни направления и школи. Те се отличават
с нееднозначно определяне на предмета и метода на изследване на техния обект
– икономиката, но обогатяват разбирането за фундаменталното предназначе-
ние на политическата икономия в системата на икономическите знания.

В подготвителната проучвателна работа по създаването на Висшето търгов-
ско училище в гр. Варна Цани Калянджиев внимателно изучава учебните програ-
ми и планове на чуждестранните висши търговски училища и установява голямо-
то значение на преподаването на политическата икономия, поради което за целта
се определя повече учебно време. Учебният курс обхващал теорията и история-
та на политико-икономическите идеи и практическа политическа икономия, тре-
тираща стопанската и социална политика1. Ето защо той взема под внимание
чуждестранния опит и в съставената от него Първа програма на ВТУ е отредено
подобаващо място на учебния курс по Политическа икономия. От всички дис-
циплини по икономика най-висок хорариум е определен за преподаването на поли-
тическата икономия: лекции по 4 часа през І и 4 часа през ІІ семестър; политико-
икономически семинар  по 2 часа седмично през ІІІ и ІV семестър. Наред с
теоретичните и нормативните (икономически и социални) проблеми, програмата
включва и знания по история на политическата икономия2.

1 Във ВТУ, гр. Аахен (Германия) политическата икономия се преподава по 4 ч. през зимния, 3 ч.
през летния семестър, и по 2 часа семинарни занятия през двата семестъра. Във ВТУ, гр. Милано
(Италия) лекциите по политическа икономия са по 3 часа седмично през І и ІІ семестър. В
Московския комерчески институт лекциите са по 4 часа седмично през І и ІІ семестър, семинар-
ните занятия – по 2 часа седмично през ІІІ и ІV семестър, курс по История на икономическите
учения – по 2 часа седмично през І и ІІ семестър. ВТИК. ХХІ и ХХІІ редовни сесии. Стенограф-
ски протоколи. Варна. Печатница „Зора” на Д. Костакев. 1914, с. 301, 307, 321-322.

2 Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХV редовна сесия 12-
19 май 1920 г. Варна. Печатница „Светлина”, 1920, с. 177-178.
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За организиране на учебния процес, с Протокол № 14 от 3 май 1923 г.,
Академичният съвет на ВТУ утвърждава пет комисии по: икономически, търгов-
ски и правни науки, чужди езици, педагогика и материалознание. Те са праобраз
(предшественици) на бъдещи катедри. В тях преподавателите се групират по
сродни научни дисциплини. Комисията по икономически науки се оглавява от
доц. Наум Долински. Нейни членове са доц. д-р Георги Петков – преподавател
по Финансова наука и доц. Иван Стоянов с лекционен курс по Стопанска исто-
рия3. На 8.ХІІ.1925 г. е назначен първият асистент по Политическа икономияя.
Той е Георги Константинов Свраков (р. на 12.ХІ.1901 г. във Варна), следвал
държавни науки (политическа икономия в гр. Гисен и столицата Берлин), къде-
то слушал лекции на професорите Валтер Ойкен, фон Дитц, Карл Дил и др. В
Берлин, под научното ръководство на изтъкнатия проф. д-р Вернер Зомбарт,
подготвя дисертация на тема „Възпроизводство на капитала, за която през м.
януари 1925 г. е удостоен с научната степен „доктор”4.

Изградените комисии създават творчески климат сред преподавателите,
сплотяват усилията им за поддържане на високо равнище на учебения процес.
Преходът от тях към  катедрената структура се съгласува с учебните планове
и  тяхното обновяване, щатния състав на преподавателите, броя на студентите
и специалностите. Изграждането на катедрите е легитимирано с решение на
Академичния съвет, Протокол № 409 от 13 март 1937 г.5

Създадената на 13 март 1937 г. катедра „Политическа икономия” е един-
ствената дотогава катедра по тази научна дисциплина във висшето икономи-
ческо образование в България. В произведението „История на икономическата
мисъл в България” проф. Любен Беров отбелязва, че до закриването му през
1938 г., Софийският свободен университет „нямаше катедри и някакъв вътре-
шен организационен живот на преподавателите-икономисти, чиято основна ра-
бота обикновено бе другаде” и още „Самата организация на учебните занятия
в Свободния университет (занятия само по няколко часа вечерно време при
сбит хорариум, умора на масата слушатели от работния ден и не особено висо-
кото равнище на изпитна взискателност) ... даваше отражение и върху равни-
щето на преподаването”6.
3 Окръжен държавен архив – Варна. Ф. 122, оп. 1.а.е.1. Г. Петков получава висше образование в

Мюнхен и Ерланген (Германия) и през 1906 г. е провъзгласен за доктор по държавни науки. Бил
е учител в търговските гимназии във Варна и Бургас. Иван Стоянов завършва история в Софий-
ския държавен университет. Преди постъпването във ВТУ преподава в Средното търговско
училище – Варна.

4 След приключване на висшето си образование Г. Свраков се връща в родния си град. През
периода 1.V. - 7.ХІІ.1925 г. е стажант-книговодител в Българснката народна банка, клон Варна.
Макар и непродължителна по време, работата в банката се оказала полезна за наблюдение и
анализ на стопанската практика (Свраков, Г. Автобиография, с.1).

5 Окръжен държавен архив – Варна. Ф. 122, оп. 1.а.е.6, л. 220. Освен катедра Политическа иконо-
мия, с посоченото решение се създават катедрите Стопанска политика, Финансова наука, Стати-
стика, Счетоводство, Учение за стопанските предприятия, Финансова математика, Стокознание и
химическа технология, Публично право, Частно право, Германски езици, Романски езици.

6 История на икономическата мисъл в България. Том ІІ. С. „Наука и изкуство”, 1963, с. 50-51.
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С формирането на катедрената структура се повишават изискванията за
ръководство на катедрите. Предимство имат преподавателите с професорско
звание. Уважаваният и авторитетен проф. Наум Долински, успешно ръководил
до 1937 г. комисията по Икономически науки, единодушно е избран  за завеж-
дащ катедра „Политическа икономия”, която оглавява до края на 1944 г., когато
напуска училището. В следващите години ръководители на катедрата са проф.
Петър Велинов, проф. Марко Вълканов, доц. д-р Милуш Милушев, проф. д-р ик.
н. Здравко Ковачев, доц. д-р Владимир Владимиров, доц. д-р Зоя Младенова и
от 2007 г. проф. д-р ик. н. Ивона Якимова.

* * *
Дейността на катедрата се осъществява през относително обособени пери-

оди, разграничаването на които са етапите в развитието на образователната ин-
ституция. С решение на Академичния съвет (протокол № 440 от 20 юни 1938 г.),
одобрено със заповед на Министерството на народната просвета № 1861 от 22
юни същата година от учебната 1938/1939 г. се въвежда четиригодишен курс на
учение. Едновременно с това се приема нова програма за четиригодишното след-
ване, одобрена с министерска заповед № 2962 от 7.Х.1938 г.7 Увеличаването на
срока на обучението на студентите у нас е синхронизирано с подобни промени в
чуждестранните висши търговски училища, тъй като ВТУ неотклонно се придържа
към европейските стандарти на висшето икономическо образование.

За да има съгласуваност между названието на училиището и съдържанието
на неговата програма, Академичният съвет решава да го преименува във Висше
училище за стопански и социални науки. За патрон на същото се провъзгласява Св.
Кирил Славянобългарски. Официално решението влиза в сила след одобрения от
Министерството на просветата (14.ХІ.1944 г.) нов Общ правилник на училището.
Честването на патронния празник на 27 февруари, денят на Св. Кирил Славянобъл-
гарски, по решение на АС (протокол 481 от 14.І.1941 г.) става още през 1942 г.8

През 1945 г. Висшето училище за стопански и социални науки е преобразу-
вано във Варненски държавен университет, който наследява неговото име и се
настанява в сградата му. Структурно университетът се състои от три факулте-
та: Факултет за стопански и социални науки, Технически факултет, Строителен
7 Годишник на ВТУ – Варна. Том ХІІ. Печатница „Изгрев”, 1940, с. 3. До 1925 г. учението във

ВТУ е двугодишно, след това – тригодишно и от 1 октомври 1938 г. – четиригодишно.
8 Годишник на ВТУ. Том ХVІІ. Варна, 1944, с. 8. Намерението за обявяването на ВТУ във Висше

училище за стопански и социални науки е изложено най-напред от Академичния съвет на 30
декември 1936 г. (протокол  № 405). Мотивите за реорганизирането на ВТУ са продиктувани
от „развоя на социално-икономическите науки и назрелите нужди на нашия стопански живот”,
както и от необходимостта наименованието на училището да обхване всички цикли учебни
дисциплини (Държавен архив – Варна. Ф. 122, оп. 1, а.е.6, л. 213). През следващата 1937 г., на
13 март (протокол 409), Академичният съвет приема проект за Наредба-закон за Висшето
училище за стопански и социални науки – гр. Варна, която предлага за одобрение от Министер-
ството на просветата. В този документ е записано, че Висшето училище за стопански и социални
науки е под върховния надзор на Министерството на народната просвета (Държавен архив –
Варна. Ф. 122, оп. 1, а.е.6, л. 220).
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факултет. В този вид университетът просъществува 8 години. От 1953 г. Факул-
тетът за стопански и социални науки отново приема предишния си статут на
самостоятелно училище под наименованието Висш институт за народно  сто-
панство, преименуван през 1990 г. с решение (18.V.1990 г.) на Общото събрание
на ВИНС на Икономически университет,  утвърдено (ДВ, бр. 68, 1.VIII.1995г.).

През всеки етап учебната и изследователската работа отразява духа на
времето и характера на социално-икономическите възгледи. Затова развитието
на катедрата трябва да се разглежда през призмата на обществено-икономи-
ческата среда, в която е функционирала или ако си послужим с гениалната мисъл
на Васил Левски, „Времето е в нас и ний сме във времето”9. Всички поколения
преподаватели са работили през различните етапи от развитието на катедрата
в обективни социално-икономически условия, т.е. времето е било в тях и те са
били във времето. Такава позиция ни предпазва от едностранност на оценките,
позволява по-обективно да разберем съпричастността им към едни или други
научни школи, еволюцията на тяхната учебна и изследователска работа.

До 1945 г. се откроява фигурата на Наум Владимирович Долински (1890 –
1968). Той е роден в Петербург. Завършва икономическото отделение на Петер-
бургския политехнически университет. По-късно учи в Прага, където до 1903 г. в
немския университет преподава проф. Фридрих Визер – един от основателите на
Австрийската (субективна) школа в политическата икономия. В интелектуална-
та и научната атмосфера на Прага Долиински изучава в оригинал произведенията
на австрийсктите класици, запознава се със съчиненията на други западноевро-
пейски икономисти и с европейската концепция на висшето образование. С науч-
на степен „Кандидат на икономическите науки” и научно звание „Доцент” е в
академичния състав на Петербургския политехнически университет, където е
плодотворна учебно-педагогическата и научната му дейност. Има опит в социал-
ната практика – бил е началник на отделение в Руското министерство на земеде-
лието и анкетьор по руското земеделско стопанство10. Във ВТУ е избран за из-
вънреден професор (1926) и за редовен професор (1931). Преподавал е Полити-
ческа икономия, История на икономическите доктрини, Учение за стопанската
конюнктура, Аграрна политика, Увод в стопанската политика, Статистика.

За постигане на по-голям образователен ефект, във ВТУ се обръща голя-
мо внимание на методиката на преподаването, нейната детерминираност с пе-
дагогиката и психологията на висшето образование. Чрез формите на учебно-
преподавателската дейност се цели възможно най-добър резултат от използва-
нето на учебното време. Подобен резултат предполага определени изисквания
към лекциите и семинарните занятия и тяхната роля за възбуждане на интелек-
туална активност на студентите.

Наред с ректора проф. Цани Калянджиев, проф. Долински разработва въпро-
сите на методиката и дискутирането им във Висшето търговско училище. През

9 Левски, В. Народе ???? С. „Захари Стоянов”, 2002, с. 79.
1 0 ВТИК. Стенографски протоколи на ХХІІ редовна сесия, 26 юни – 5 юли 1922. Печатница Д.

Тодоров, 1923, с. 102.
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1926 г. той изнася реферат на тема „Преподаване на икономическите науки във
връзка с българското народно стопанство11. По онова време застъпените в ре-
ферата възгледи имат програмно значение. Долински изяснява същността на
учебния процес във висшето училище, особеностите на университетските лек-
ции и  семинарните занятия, техните цели, задачите на преподавателя и студен-
та, взаимоотношенията между тях. За Долински лекцията е не само трансфер
на знания. В нея преподавателят излага, както своя предмет, така и своите
виждания, съмнения, оценки за решени и нерешени научни проблеми, безспорни
и спорни теоретични положения, резултати от собствени научни изследвания.

Долински допринася за прилагането и разграничаването на две форми на
извънлекционни занятия: просеминари и семинари. На едните – просеминарите
– се разглеждат отделни въпроси на изнесените лекции, на другите – семинари-
те – от студентите се изисква много по-голяма инициатива и активност, много
по-самостоятелна работа. На тези семинари всеки студент получава да разра-
ботва отделен въпрос предимно из областта на българското народно стопан-
ство. „Подготвените доклади стават обект на разискване, което приключва с
резюме на преподавателя, ръководител на семинарните занятия. Този тип се-
минарни занятия, подчертава Долински, ... много допринася за научната култу-
ра на студентите, като ги приучава към по-самостоятелна научна работа, към
запознаване с литературата по съответния въпрос и към защита на своето на-
учно становище във възникналите спорове и разисквания”. С тези учебни фор-
ми се преследва и педагогическа цел – създаване интерес на студентите за
запознаване с главните извори на статистиката, научаването им да „четат циф-
рите” и усвояват техниката на преработване на първичните данни. Долински
обобщава, че „само по този път студентите се приобщават към активна научна
дейност” и тя е една от големите заслуги на ВТУ, което „с това запазва своето
положение на научен институт”12.

Проф. Долински установява колегиални и приятелски отношения със сту-
дентите, основани на пълно доверие и взаимно уважение. Още през първата
учебна година е изявена неговата доброжелателност. За улеснение на студен-
тите в подготовката на изпитите предоставя на студентското дружество два
негови курса лекции по политическа икономия и статиистика, отпечатани съот-
ветно през 1922 и 1923 г. „Те, отбелязва Н. В. Долински, улесниха студентите не
само като учебни помагала, но и финансово подпомогнаха студентското друже-
ство, защото предоставих ръкописите си на дружеството без всякакъв хонорар
и това трая през повече от 15 години”13.

Тази постъпка на Долински е оценена достойно от ръководството на ВТУ
и студентите, служи за пример на академично поведение и взаимоотношение
между преподавателите и възпитаниците на училището.
1 1 Долински, Н. В. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно сто-

панство. Списание на българското икономическо дружество, 1926, кн. 6.
1 2 Долински, Н. В. Първите ми спомени за училището. Сборник в чест на проф. Цани Калянджиев.

Варна, 1942, с. 62-64.
1 3 Пак там, с. 62-63.
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През 1937 г. проф. Долински публикува своя учебник „Курс по политичес-
ка икономия”, който се състои от 5 части: увод – основна характеристика на
науката за стопанството; учение за производството; учение за обръщението;
учение за дохода; общото движение на стопанския жиивот – учение за конюнк-
турата14. Съдържанието на учебника е доказателство, че неговият автор е за-
познат по това време с постиженията на политико-икономическото знание в
странство. Категориите на политическата икономия се разглеждат в контекста
на историическото развитие на тяхното познание. Отделните проблеми се изла-
гат позитивно, но и в дугх на критицизъм, без който, според Долински, не може
да съществува научно знание. Споделя разбиране за уважение към чуждите
схващания, търпимост спрямо чуждата идеология, които приема за необходимо
условие на научно съревнование.

Проф. Долински извършва интензивна изследователска работа. Освен в
изданията на ВТУ, публикува в други издания у нас и зад граница. В областта
на теорията има постижения с трудове за стопанската конюнктура, конюнктур-
ната политика и учението за предприемача15. Постижения са и неговите трудо-
ве по аграрните проблеми. На такава тематика са публикувани над 40 труда, в
които са изследвани конкретни проблеми на селското стопанство в България.
Те са получили оценката, че между двете световни войни аграрноикономичес-
ката  мисъл има най-големи постижения в София начело с проф. Янаки Моллов
и във Варна – с проф. Долински.

След проф. Долински преподаването на политическа икономия се води от
д-р Иван-Асен Ранков, но вече в преобразуваното Висше училище за стопанс-
ки и социални науки във Варненски държавен университет, в който през 1945 г. е
избран за извънреден професор. Иван Ранков завършва държавано-стопанския
отдел на юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент
Охридски”, специализира стопански науки  (1936-1939 г.) в гр. Бон, Германия.
Там защитава дисертация на тема „Представяне и критика на теорията на меж-
дународната търговия. Хаберлер и Олин”. Учебно-педагогическата му дей-
ност датира от 1941 г. като редовен асистент по политическа икономия в Со-
фийския държавен университет, където дългогодишен водещ в преподаването
на тази дисциплина е проф. С. Демостенов, най-голям привърженик на субек-
тивната школа в България. В лекциите проф. Ранков излага частично класичес-
ката политическа икономия и най-вече възгледите на субективната школа. Няма
собствен учебник; издал е неголям труд „Класическата политическа иконо-
мия” (1946, 70 с.). На студентите препоръчва учебника на проф. Демостенов
„Теоретична политическа икономия”. През 1946 г. проф. Ранков публикува мо-
нографичното съчинение „Учението за идеалния тип” (ВДУ, 1946, 163 с.).
1 4 Долински, Н. В. Курс по Политическа икономия. Варна, 1937, с. 641.
1 5 Долински, Н. В. Теория на конюнктурата като обособена проблема в теоретичната политическа

икономия (нейната постановка в трудовете на G. Cassel). Год. на ВТУ. Том Х, 1938, с. 1-63; Към
въпроса за конюнктурната политика. Год. на ВТУ. Том ХVІІ, 1944, с. 3-170; Учение за стопанс-
ката конюнктура. В. 1944, с. 346; Някои основни въпроси, свързани с учението за предпиремача.
Год. на ВТУ. Том ХV, 1943, с. 1-92.
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През уч. 1946-1947 г. паралелно с учебния курс на проф. Ранков се въвеж-
да четене на лекции по политическа икономия на марксизма. За тях е ангажи-
ран Марко Вълканов, постъпил на преподавателското поприще през 1946 г. През
уч. 1947-1948 г. проф. Ранков не приема да преподава марксистка политическа
икономия, прехвърля се в катедра „Статистика” и през 1950 г. по собствено
желание прекъсва академическата си дейност.

Преподаването  на нов учебен курс по политическа икономия на марксизма
е неотделимо от името на Петър Велинов (1897-1982). Той също вписва своята
личност в историята на катедрата. През първата половина на миналото столетие
завършва висше икономическо образование в Ленинград (Санкт-Петербург) и
поема пътя на университетски преподавател във Воронежкия университет. От
1934 г. с професорско звание води занятия в Одеския педагогически институт.
През 1938 г. се завръща в България. При тогавашните обществено-политически
и икономически условия не може да преподава икономическото учение на марк-
сизма. Едва през 1947 г., след участие в конкурс, отново е на преподавателска
работа във Факултета за стопански и социални науки на Варненския държавен
университет, където  е и ръководител на катедра „Политическа икономия”.

Със солидна подготовка по марксистка политическа икономия проф. Ве-
линов допринася за разработване съдържанието на програмата по тази учебна
дисциплина. В  основата на неговите лекции са трудовете на Карл Маркс, най-
вече „Капиталът”, „Към критика на политическата икономия”, икономическите
съчинения на Фридрих Енгелс и произведенията на В. И. Ленин за монополис-
тическия капитализъм. За да подпомогне студентите, проф. Велинов публикува
„Теория на политическата икономия” – курс по методология (1947) и кратък
курс под заглавие „Капитал и принадена стойност” (1949 г.). В двата курса е
застъпено положението на Енгелс за политическата икономия в широкия и в
тесния смисъл. Предметът, методът и категориите на политическата икономия
на марксизма са разгледани обстоятелствено, на места се съпоставят възгле-
ди на марксизма, английските класици и субективната (австрийската) школа.

В „Теория на политическата икономия” проф. Велинов застъпва неортодок-
сални възгледи за диференциацията на доходите след национализацията на сред-
ствата за производство и превръщането им в обществена собственост. Своето
становище по този въпрос проф. Велинов излага чрез сравнително съпоставяне
на формите и съдържанието на диференциацията. „Дребната частна собстве-
ност, пише той, не предполага чувствителна диференциация на разпределението.
Обратното, в една или друга степен, тя предполага разпределение основано на
количеството и качеството на труда ... Едрата частна собственост винаги пред-
полага диференцирано разпределение. Дали тя ще бъде робовладелческа, фео-
дална или капиталистическа, тя създава диференцирано разпределение. Имуще-
ственото неравенство е тук така голямо, че материалното положение на соб-
ствениците: робовладелци, феодали, капиталисти, в никой случай не може да се
сравни с материалното положение на непосредствените производители: роби, кре-
постни селяни, наемни работници, дребни производители...
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Национализацията на средствата за производство премахва получаване
основано на частна собственост. Основни атрибути на разпределението тук
остават: функционалното обществено положение и количеството и качеството
на труда. Диференциацията на разпределението остава само на тези два мо-
мента”16. В тези мисли има и подтекст. Национализацията на средствата за
производство не изключва класови различия на доходите, които, обаче, приемат
друг социален облик, определян повече от „функционалното обществено поло-
жение” на индивида и мястото му в социалната структура на обществото, а не
толкова от количеството и качеството на труда. През 50-те години на ХХ век
по-ясно и недвусмислено възгледи за класовите различия при обществената
собственост бяха развити от бившия политически деец в Югославия Милован
Джиласт, автор на книгата „Новата класа”17.

През 1953 г. проф. Петър Велинов се премества в Минно-геоложкия ин-
ститут в София. Титуляр на курса по политическа икономия става доц. Марко
Вълканов (1920-1985 г.), с втора хабилитация за професор през 1962 г. Той чете
лекции по История на икономическите учения. Проф. Вълканов е надарен с
ораторска дарба. Приковава вниманието на аудиторията, обаянието му на уни-
верситетски преподавател се пренася извън ВИНС. Търсен е от стопански дейци
за консултации, канен е да изнася беседи в предприятия, желан гост-професор е
и в други висши училища.

В научните изследвания проф. Вълканов излага и възгледи излизащи от
коловоза на официални постановки. Такива се съдържат в труда „Обществено-
икономическата стимулация” (1955). Този труд е написан във времето, когато
се надценява моралното стимулиране в трудовата дейност в ущърб на матери-
алната заинтересованост и повсеместно се прилага уравниловката в разпреде-
лителните отношения. „Във всяко общество, пише М. Вълканов, съществуват
обективни форми на въздействие върху хората (естествени стимулатори), из-
ползват се различни методи на въздействия (изкуствени стимулатори), като в
резултат на едните и другите се увеличава производствената и трудовата ак-
тивност на хората”. От гледище на сегашното научно звание, тезата за есте-
ствените стимулатори, детерминирани от формата на собственост върху сред-
ствата за производство, се вписва в позитивната теория, а за изкуствените сти-
мулатори – в нормативната теория. Идеята за изкуствените стимулатори (пред-
мет на стопанската политика) бе намек за потенциала и двигателната сила на
личните интереси, които не бива да се размиват в обществените и колективни-
те интереси.

През пролетта на 1964 г. проф. М. Вълканов премина на работа в Научния
институт по корабостроене – Варна, където продължи да се занимава с иконо-
мически проблеми на корабостроителната индустрия. Преподаването на воде-
ния от него учебен курс е възложено на доц. д-р Анна Балтаджиева и доц. д-р
Станка Добрева.

1 6 Велинов, П. Теория на политическата икономия. Университетска печатница. Варна, 1947, с. 15.
1 7 Джилас, М. Лицо тоталитаризма. Новый класс. Москва. Новости, 1992, с. 159-360.
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От уч. 1952-1953 г. се въвежда курс по Политическа икономия на социа-
лизма. Лекции по този курс четат доц. Ив. Ненов, доц. д-р Милуш Милушев и
ст. преп. Гено Гутев.

За висшето икономическо образование са определени единни програми за
лекции и семинарни занятия. По тях се издават единни учебници за висшите
училища. Първият и вторият семестър се отреждат за политическа икономия
на капитализма, третият и четвъртият – за политическа икономия на социализ-
ма. В катедрата се разработват методики на лекциите и семинарите. В помощ
на студентите се издават методически пособия. Учебната работа на студенти-
те се подпомага и от катедрения Учебно-методически кабинет. Обменя се
опит с взаимно посещение на лекции и семинарни занятия. На студентите се
препоръчва допълнителна литература. Семинарните занятия преминават под
форма на активна беседа с обсъждане на теми от лекционния курс, произведе-
ния на наши и чужди автори, статии, статистически обзори, информация за но-
воизлязла литература, проведени научни конференции и др.

Катедрата следва политика на откриване на талантливи студенти, включ-
ването им в кръжока по политическа икономия и индивидуализиране на учебно-
изследователската работа с тях.

Квалификацията на преподавателите се повишава чрез докторантурата,
задграничните и вътрешните специализации. Такава цел имат и срещи на ка-
тедрения колектив с представители на БНБ – клон Варна, индустриални пред-
приятия, с учени от чуждестранни висши училища. Семестриалните изпити са
устни с диалог между преподаватели и студенти. Получените от тях преки впе-
чатления за нивото на овладяната методология и теория, способността на сту-
дентите за аналитично мислене, се обсъждат и оценяват за резултатите от че-
тените лекции и семинарните занятия. Студентите приключват следването с
държавен изпит, подчертаващ ролята на политическата икономия във висшето
икономическо образование.

Изследователската дейност на катедрата е обърната към реални актуални
проблеми на икономиката. В тях се разглеждат явления, процеси, закономернос-
ти на съвременния капитализъм; модернизацията на българската икономика чрез
индустриализацията; икономическото натрупване, възпроизводствената структу-
ра на капиталните вложения; динамиката, структурата и пропорциите на годиш-
ния обществен продукт; интензификацията и  ефективността на производството;
непроизводствената сфера; сферата на услугите; икономическите връзки на Бълга-
рия в общността на Съвета за икономическа взаимопомощ и др.

Ориентирането на научните изследвания към реални проблеми се отразя-
ва положително и върху преподавателската работа. С използването им в учеб-
ния процес, лекциите и семинарите придобиват по-голяма стойност, оживява се
връзката на теорията с целите и лостовете на стопанската политика.

През 1953-1989 г., наред с плюсовете, преподаването не беше застрахова-
но от слабости като цитатничество, в отделни случаи робуване на догми в про-
тиворечие с позицията на Маркс относно разбирането на взаимоотношението
между предмета и метода в неговото икономическо учение, тъй като то има
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научен смисъл в контекста на фактора време, а съобразяването с него задъл-
жава снемане на статиката в предмета и метода на познанието, т.е. изключва
догматизиране на възгледите на Маркс.

Необосновано се абсолютизира и лениновата квалификация за западните
учени, че „на нито един професор по политическа икономия, способен да дава
най-важни работи в областта на фактическите, специалните изследвания не
трябва да се вярва нито дума, щом заговори за общата теория на политическа-
та икономия”18. Подобна оценка неправомерно игнорира приемствеността в
развитието на политическата икономия, тъй като големите идеи не се създават
изведнъж, техните кълнове поникват върху почвата на предшествениците. „На
пръв поглед, отбелязва Алфред Маршал, някои най-добри трудове на съвре-
менните автори влизат в противоречие с техните предшественици, ... но в дей-
ствителност те не нарушават приемствеността на развитие на науката. Новите
доктрини само допълват старите, разширяват, развиват, понякога ги изправят,
често придавайки им нова тоналност, по нов начин поставят акцентите”19. Сле-
дователно, дори и тогава, когато новите идеи се развиват в полемика и излагат
противоположни схващания на старите, те неизбежно се основават на тях, т.е.
без опора на старите не може да има нови идеи, нови течения. Такава е логика-
та на приемствеността в икономическата теория.

Тези и други минуси не бива да се отминават. Но главното в преподаване-
то на политическата икономия бе изясняването на анатомията и физиологията
на икономиката, очертаването на нейните методологични, познавателни, про-
гностични, аналитични и практически функции.

* * *
След 1989 г. страната навлезе в нова идейна, политическа, културна и

външноикономическа обстановка. Реформата на социално-икономическата си-
стема обхвана и висшето образование. От учебната 1990-91 г. вместо полити-
ческа икономия се въведе учебната дисциплинаа „Обща икономическа теория”
с нова система категории, принципи и методология на познание. Отпадна цент-
рализираната регламентация на учебната програма. Отговорността за нейното
съставяне пое катедреният колеектив. С удовлетворение може да се отбележи,
че той се справи с тази нелека задача, подготви и публикува в началото на 1993
г. един от първите учебници по Обща икономическа теория, приет с интерес в
Университета и извън него. Дейността на катедрата включва и курс по Исто-
рия на икономическите учения.

За членовете на катедрата беше полезно и участието в лятната школа по
Икономикс (1991 г.), организирана във Варна от Делауерския университет - САЩ.
Те имаха възможност да се запознаят и с опита от преподаването на Иконо-
микс в американските висши училища, предаден от проф. Джеймс Ангресано,
гост-професор към катедрата през учебната 1991-1992 г. Доброжелателен, с

1 8 Ленин, В. И. Материализъм и емпириокритицизъм. Избр. съч. Т. 5, С. Партиздат, 1946, с. 296.
1 9 Маршал, А. Принципы политической экономии. М. Прогресс, Т. І, 1983, с. 45.
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демократични възгледи, открит за общуване, проф. Ангресано прочете пълен
курс лекции по микро- и макроикономика пред студенти и преподаватели, от-
кликна на предложението за участие с три теми в първото издание на нашия
учебник. Катедрата установи сътрудничество с ръководството на „Икономи-
ческа програма за напреднали – Коалиция Университет Делауер (САЩ) – Бълга-
рия”, представлявано от проф. Джефри Милър и проведе съвместно кръгла маса
на 20-21 май 1993 г. на тема „Икономическата реформа в България: опит, про-
блеми, перспективи”. Това е първата научна проява в Икономическия универ-
ситет с предмет на обсъждане проблеми на прехода от централноуправлявана
към пазарноориентирана икономика.

През деветдесетте години членове на катедрата преминаха през краткос-
рочни и дългосрочни специализации в Англия, САЩ, Ирландия, Гърция, Унга-
рия, а някои четоха избрани лекции в САЩ по програма „Ал. Хамилтън” и про-
грама „Фулбрайт”.

Осмислянето на лекциионния курс доведе до частична промяна на учеб-
ния план и годишната проверка на студентските знания. Анализът показа, че
четенето на единен курс по Обща икономическа теория в три части – микро-
икономика, макроикономика и световна икономика – и приключването на лекци-
ите с единен годишен изпит затруднява усвояването му от студентите. Ето
защо обучението по Обща икономическа теория се обособи в два относително
самостоятелни курса: по микроикономика през първия семестър, с изпит през
м. януари и по макроикономика през втория семестър с изпит през м. юни. В
съответствие с промяната на учебния план катедрата подготви второто (1996
г.) и третото разширено издание на учебниците по Микроикономиика (2001 г.) и
Макроикономика (2003 г.), допълнени със Сборници тестове задачи въпроси по
микро- и макроикономика, също преиздадени няколко пъти. С отпечатването на
учебник по Икономически теории – част първа (1999 г.) и част втора (2001 г.) –
катедрата осигури всички дисцииплини, по които провежда учебни занятия в
образователно-квалификационната степен бакалавър. През учебната 2005-2006
г. беше организирано обучение по „Междинна микроикономика” с лекции от
проф. Ан Фендър, гост-професор към катедрата.

На бакалавърското равнище членове на катедрата четат лекции по дис-
циплини, включени в учебните планове и на други катедри, а именно: Сравни-
телни икономически системи, Транснационални компании и световна икономи-
ка, Теория на парите и парична политика, Стопански кризи и цикли, Икономика
на социалната сфера. Активно е присъствието на катедрата в Магистърските
програми със специализирани учебни курсове по Икономика на публичния сек-
тор, Преки частни инвестиции и транснационални компании, Икономика на Ев-
ропейския съюз, Управление на държавния дълг и др.

Широкото участие на катедрата в обучението на студентите на Икономи-
ческия университет се дължи на много добрите професионални и  колегиални
отношения с катедрите на Университета – „Международни икономически от-
ношения” и други. В двустранните отношения катедрата е активен участник и
често предлага различни инициативи, но следва да се подчертае, че тя среща
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разбиране и подкрепа на колегите от другите учебни звена. Вследствие на това,
преподаватели на катедрата участват в разработването и обсъждането на учеб-
ни планове от различни специалности, включват се в държавни изпитни коми-
сии, осъществяват ръководство на дипломни работи.

Важна част от учебната работа на катедрата става участието в между-
народната преподавателска мобилност. В пределите на единното европейско
пространство на висшето образование такова участие ще придобива все пове-
че реални измерения. Първите стъпки са насърчителни. През учебната 2005 –
2006 г. трима членове на катедрата (проф. Якимова, доц. Мавров и гл. ас. Кало-
ян Илиев) са преподаватели в лектории по една седмица в Испания, Словения и
Полша по програма „Еразъм” с лекции на английски език. Тази практика продължа
и през следващите години.

Важно място в дейността на катедрата заема подготовката на докторанти,
за обучението на които нееднократно е акредитирана. Последната акредитация е
от 2005 г. с оценка „Много добър”. Сега катедрата има двама докторанти. Нейни
членове участват и в подготовката на докторанти от други катедри с цикли лек-
ции по Микро- и Макроикономика, Основи на научните изследвания, консултират
докторанти по теоретичната част на техните дисертации; участват при вътреш-
нокатедрени докторантски защити в разширени катедрени съвети.

Членове на катедрата са участвали  в ръководството на университета и
факултетите. Трима – проф. Марко Вълканов, доц. Иван Ненов, проф. д-р   ик. н.
Здравко Ковачев, са били ректори, действащ зам. ректтор – доц. д-р Зоя Младе-
нова; декани – проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов и доц. д-р Владимир Владимиров.

Катедрата има представители в редакционните колегии на университетс-
ките издания. Нейни членове са били в състава на Икономическата комисия на
ВАК и специализирания  Научен съвет на ВАК по Икономически теории, наци-
онално и световно стопанство.

Въпреки, че през 90-те години голяма част от времето на преподаватели-
те беше ангажирано в разработването на учебните планове, програми, лекцион-
ни курсове, писане на учебници и учебни пособия, те не допуснаха изоставане в
научноизследователската работа. В актива на катедрата са публикувани моно-
графии, студии, статии, научни доклади, рецензии. Тематично научните изслед-
вания разглеждат: прехода в западната икономическа литература; теоретични и
методологични въпроси на икономиката в преход; съчетаването на пазарните
методи с държавното регулиране на икономиката; алтернативните подходи при
оценка ролята на пазара; пазарен универсализъм и пазарно разнообразие; раз-
държавяването и приватизацията; цели, фактори и приоритети на структурното
преустройство на производството; връзката на производството и потребление-
то при прехода към пазарна икономика в България; макроикономически зависи-
мости на безработицата – теоретични аспекти и емпирично проявление в Бълга-
рия; регулиране и саморегулиране на икономическата система в условията на
паричен съвет; дефицитът по текущата сметка в българския платежен баланс;
потреблението на домакинствата в България; лихвеният процент и инвестици-
онната активност при валутния борд; социалната цена на структурната рефор-
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ма; фискалната политика и макроикономическата стабилизация; ентропийните
рамки на икономическите системи; транснационалните компании – основен су-
бект на глобализиращата се икономика; международната вътрешнофирмена
търговия; влиянието на преките чуждестранни инвестиции върху външната търго-
вия на България; социалните измерения на европейското пазарно стопанство;
неокласическата теория в края на ХХ и началото на ХХІ век.

Представители на катедрата имат публикации по История на икономичес-
кия университет.20

Глобализацията на световното стопанство, създаването на основите на ико-
номиката на знанието, членството на България в Европейския съюз показват век-
тора на научните изследвания на катедрата. При тези условия неизбежно е съблю-
даването на интеграционен принцип, който, според Питър Дракър, следва да на-
правлява икономическото поведение и на четири равнища: микроикономиката на
личността и фирмите; макроикономиката в рамките на националната държава;
икономиката на транснационалния бизнес; световното стопанство.21

Наред с това, на дневен ред е включване в учебната програма на икономи-
ческото образование у нас и на курс по Политическа икономия. Той би обогатил
знанията на студентите, по-обстоятелствено, би ги запознал с проблеми от соци-
ално-икономическо естество, които стават все по-актуални. Ще припомним писа-
ното от Адам Смит: „Няма съмнение, че не може да процъфтява и да бъде щас-
тливо едно общество, далеч по-голямата част от членовете на което са бедни и
нещастни”. Дори Алфред Маршал, прокарал пътя на неокласическото направле-
ние в икономическата теория пише: „Главната задача на икономическата наука в
наше време е да съдейства за решаването на социалните проблеми”.22

Тази задача е още по-належаща в ХХІ век и се осъзнава в научните среди.
В чужбина активно се обсъжда проблема за възраждане на политическата ико-
номия под различни форми, възстановяване на съюза между някога разделени-
те й части – икономика и политика.23

На този проблем бе посветена организираната от катедрата научна кон-
ференция на тема: „Политическата икономия: минало или бъдеще на икономи-
ческата теория” (10-11 май 2007 г.).24 Дискусията засегна редица въпроси на
2 0 Персонално публикациите на членовете на катедрата са библиографирани в периодично издава-

ния АЛМАНАХ на висшето училище (ВИНС, респективно Икономически университет) и Кни-
гопис на публикациите за поредни години в книжка първа на списание „ИЗВЕСТИЯ” на ИУ.

2 1 Дракър, П. Новите реалности. ИК „Хр. Ботев”, С., 1992, с.168.
2 2 Смит, А. Богатството на народите. С. Партиздат, 1983, с. 80-83; Маршал, А. Принципы полити-

ческой экономии. М. Прогресс, 1983. Т. І, с.100.
2 3 Коева С. Съвременната политическа икономия – традиционни подходи и нови насоки. Икономи-

ческа мисъл, кн. 1, 2007;
Младенова, З. Минало и настояще в интрепретацията на термина „Политическа икономия”, сп.
Икономически алтернативи, кн. 2, 2008;
Абалкин, Л. Возвращение в политическую экономию. ЭКО, кн. 1, 2009;
Коева, С. Икономика на политиката. Изд. Е-ЛИТЕРА. Варна. 2007, с. 245.
Современная политическая икономия. Под общей редакцией П. С. Лемещенко. Минск, 2005, с.470.

2 4 Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория. Сборник с доклади от
научна конференция. Изд. „Наука и икономика”. Икономически университет – Варна, 2007, с. 285.
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политикоикономическия подход към анализа на икономически проблеми и пре-
подаването на икономическата теория във висшите училища.

* * *
Катедреният колектив от всички поколения е извършвал плодотворна учеб-

но-педагогическа и изследователска дейност, служил е на делото за подготов-
ка на икономисти с висока квалификация. В преподаването на учебните дисцип-
лини участват професори доктори на икономическите науки (Ивона Якимова,
Здравко Ковачев, Пеню Михайлов), доценти доктори по икономика (Зоя Младе-
нова, Владимир Владимиров, Красимира Николова, Диана Карастатева, Хрис-
то Мавров, Ваньо Гаргов), главни асистенти доктори по икономика (Калин Гос-
подинов, Калоян Колев, Татяна Иванова), асистенти (Снежина Райнова, Вениа-
мин Тодоров, Силвия Господинова, Свилена Михайлова), хоноруван асистент
Кирил Милев.25

Оставайки верни на традицията, ценни за катедрения колектив могат да
бъдат поуките:

Първо, интернационалният характер на икономическата наука с нейното
ядро икономическата теория (политическа икономия и икономикс – Обща ико-
номическа теория) предполага преподаването на микроикономика, макроиконо-
мика, световна икономика да запознава студентите с общоикономическите прин-
ципи на пазарното стопанство, но ефектът от него ще е по-голям, ако то се
свързва с българското народно стопанство, ако се поддържа баланс между те-
орията и практиката.

Преподаването на историята на икономическите идеи неотклонно да се
придържа към правилото за приемственост на икономическите възгледи.

Второ, нито едно научно направление и школа не дава и не може да пре-
тендира за роля на всеобща и абсолютна истина. Преподаването е действено,
ако не отминава плурализма на възгледите и тяхната приемственост, ако е в
дух на критицизъм, не в смисъл на отрицание, а на изясняване трудностите в
стъпалата на научния възход. В това отношение полезно е да се има предвид
казаното от Джоан Робинсън, че школата на мисълта процъфтява, когато ней-
ните последователи преразглеждат и внимателно анализират идеите на основа-
теля, проверяват неговите хипотези, изправят неговите грешки; дори и да бла-
гоговеят пред него, те трябва да бъдат негови най-близки критици”.26

2 5 През периода 1947-1988 г. на преподавателска работа в катедрата са били доктори по икономика
(Виктория Николова, Иван Коларов, Никола Лазаров), асистентите (Стефан Ганев, Гинка Кожу-
харова, Христо Цветков, Свилен Тонев, Илиян Стефанов).

2 6 Същото критично отношение изграждат у себе си видни учени. Един от тях е Кенет Ероу, носител на
Нобелова награда по икономика през 1972 г. Като студент през 1941 г. в Икономическия факултет на
Колумбийския университет, Ероу изучава класическия труд на Джон Р. Хикс „Стойност и капитал”.
Обаче, безспорният авторитет на Хикс не му повлиява за критично отношение към прочетеното.
„Моето възхищение от „Стойност и капитал”, отбелязва Ероу, не е означавало отсъствие на критични
бележки по отношение на много детайли в книгата. (Аз считам, продължава той, че некритичното
отношение към всяка работа свидетелства за това, че не е твърде интересна)”. Ероу, К. Развитие
экономической теории с 1940 года: взгляд очевидца. Вопросы экономики, кн. 4, 2010, с. 11.
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Трето, няма основание за противопоставяне на политическата икономия и
икономикса, защото те имат един общ обект на познание – икономиката.

Разликата между двете науки отразява сложността на предмета и метода
на изучаването на икономическата действителност, възможността и необходи-
мостта явленията, процесите и тенденциите в нея да се изучават с различни
подходи.

Четвърто, необходимо е неотслабващо внимание към философските основи
на методологията на икономическата теория, към съгласуване на методиката на
преподаването с възможностите за широко използване на информационните тех-
нологии в учебния процес – лекции, семинари, текуща проверка на знанията, изпи-
ти – и за възбуждане на интереса на студентите към евристично мислене.

Пето, развиване на катедрени и междукатедрени връзки в научните из-
следвания, обусловени от нарастващото значение на интердисциплинарния под-
ход в научното познание, разгръщане на инициативи за участие в конкурси на
изследователски проекти, финансирани от национални фондове и фондове на
Европейския съюз.

Шесто, грижа за младите преподаватели, внимателно отношение към тях,
подпомагане на научното им израстване.

Качеството на висшето образование е неотменим, централен проблем. То
може да се поддържа, ако последователно се прилага принципът за единство на
преподаването и изследването, ако университетският преподавател вижда в себе
си призвание на изследовател. Такава позиция вдъхновява, с нея колективът на
катедрата влиза в новото десетилетие на ХХІ век и с благородна амбиция за
нови постижения в учебната и изследователската работа.

FOUNDATION   OF   THE   SYSTEM  OF  ECONOMIC  KNOWLEDGE

Prof. Dr Ec. Sc. Zdravko Kovachev

Abstract

The article is dedicated to the historic pathway of the teaching of economic theory –
Political economy. Within the 90-year-long history of University of Economics the author
distinguishes three periods: from the creation of the Higher School Of Commerce (the predecessor
of this University) until 1945, from 1945 till 1989, and after 1990 – with the transition to General
Economic Theory (Economics). There are given the views of leading lecturers. In each of the
three periods the author analyses the unity of teaching and research. His principal position is
that the beliefs that prevailed during the different historical periods must be viewed and assessed
in their respective historical context. There are systematized the lessons and formulated tasks
to the Department of General Economic Theory, including the need to revive political economy.
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ФУНДАМЕНТ  СИСТЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ

Проф. д-р эк. н. Здравко Ковачев

Резюме

Статья посвящается историческому пути преподавания экономической теории –
Политической экономии. В рамках 90-летней истории Экономического университета ав-
тор обособляет три периода: со времени создания Высшего коммерческого училища,
предшественника университета, до 1945 года; с 1945 до 1989 года; после 1990 года, период
перехода к Общей экономической теории (Экономикс).

Представлены взгляды ведущих преподавателей. По каждому из трех периодов ав-
тор анализирует единство преподавания и научные исследования. Его принципиальная
позиция в том, что доминирующие взгляды в различные исторические периоды следует
рассматривать и оценивать в соответствующем историческом контексте.

Систематизированы выводы, сформулированы задачи, стоящие перед кафедрой
Общей экономической теории, в том числе и необходимость возрождения политической
экономии.
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УДК – 339
Econ Lit – L810

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ТЕОРИЯТА
ЗА „ДЪЛГАТА ОПАШКА” В ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС

Доц. д-р Данчо Данчев

Въведение

Потребителските пазари се намират в ранния стадий от революционния
процес, предизвикан от новите информационни технологии, които създават
възможност за предлагане и закупуване на огромно разнообразие от продукти.
Приложението на дигиталните технологии в търговския бизнес оказва сериозно
влияние върху потребителите, мениджърите, икономиката и обществото. Фено-
менът „дълга опашка” (the long tail) отразява начинът, по който потребителите и
търговците извличат полза от редица важни характеристики на онлайн пазари-
те: възможността търговците да подпомагат потребителите при локализиране-
то, оценката и покупката на разнообразен асортимент от продукти, които не
могат да се закупят чрез традиционните канали за дистрибуция.

Терминът „дълга опашка” е отдавна известна характеристика на статис-
тическите разпределения, при които съвкупности с висока честота на проявле-
ние са последвани от съвкупности с ниска честота на проявление, като се осъ-
ществява асимптотично понижаване на съответните стойности. Събитията в
самия край на опашката имат много ниска вероятност за проявление. За разли-
ка от принципа на Парето, при разпределенията с „дълга опашка” най-често
проявяващите се 20% от изучаваните обекти предизвикват по-малко от 80% от
събитията.

Целта на тази статия е да се изясни същността на теорията за „дългата
опашка” и да се разгледат от концептуална гледна точка измеренията и послед-
ствията на този феномен в търговския бизнес. Постигането на посочената цел
изисква да се решат следните конкретни задачи: 1) Да се разкрие анатомията на
феномена „дълга опашка”; 2) Да се аргументира необходимостта от преосмисля-
не на търговския бизнес в съвременното информационно общество; 3) Да се ак-
центира върху измеренията на „дългата опашка” в търговския бизнес; 4) Да се
посочат и интерпретират някои недостатъци и ограничения на теорията за „дългата
опашка”, които поставят под съмнение нейния универсален характер.

1. Анатомия на „дългата опашка”

Идеята, че степенните закони за разпределение (power law distribution)
притежават „глава” (head) и опашка (tail), не е нова, но едва след пубикацията
на C. Anderson започва да се обръща по-голямо внимание на последствията за



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
3 4

бизнеса от бума на информационните технологии.1 Интелектуалните основи на
теорията за дългата опашка може да се открият в статията на Shirky от 2003 г.,2

посветена на уеб-блоговете, но, както признава самият Shirky, оригиналната
идея следва да се асоциира с Anderson, не само поради популярността на мета-
фората, но и заради областите на приложение на теорията в бизнеса, медиите,
културата и т.н. Основната заслуга на Anderson е в изразяването на идеята
„опашката” да се разглежда като нов пазар, което изисква смяна на погледа
към долната част от кривата в степенните закони за разпределение. Ядрото на
тази теза е съществуването на два пазара – един познат („главата”) и един
дълто време игнориран („опашката”).

В своите публикации Anderson и Shirky разглеждат специални случаи, в
които може да се модифицират определени отношения и да се оцени тяхното
влияние върху честотата на проявление на събитията. В тези случаи събитията
с ниска честота на проявление („дългата опашка”) – изразени като част от
кривата надясно от първите 20% – формират по-голямата част под кривата на
разпределение. Това показва, че вариациите в определен механизъм (напримир,
достъпът до Интернет) или взаимоотношения (например, разходи за дистрибу-
ция) може съществено да променят честотата на проявление на определени
събития в статистическото разпределение. В търговския бизнес това има важ-
ни последствия върху вероятността за осъществяване на продажби, както и
върху демографския профил на потребителите в електронната търговия.

Въведеният от Anderson термин „дълга опашка” детайлизира диференци-
ацията на потребителския пазар в резултат на демократизирането на производ-
стото, дистрибуцията и потреблението на потребителските продукти в съвре-
менните условия. Традиционният бизнес модел се характеризира с продажбата
преди всичко на сравнително малко на брой, но много популярни продукти, в
съответсвие с принципа на Парето. Появата и развитието на новите информа-
ционни технологии позволява производството и дистрибуцията на продуктите
да се осъществява съвместно с потребителите, което значително редуцира це-
ните и води до по-активно таргетиране към пазарните ниши, които взети заедно
генерират не по-малък пазарен дял, в сравнение с най-популярните продукти
(хитове, бестселъри или блокбъстери). Тази тенденция се изразява чрез степе-
нен закон за разпределение (фиг. 1 ).

От търговска гледна точка демократизирането на дистрибуцията намаля-
ва бариерите (т.е. разходите) за навлизане в пазарните ниши. Масовата специ-
ализация на потребителския пазар означава, че потребителите, които в минало-
то имаха малко опции за избор, в съвременните условия притежават широк
спектър от диференцирани алтернативи при изразходване на своите доходи за
покупка на продукти.

1 Anderson,C. The long tail. Wired, October 2004, достъпна и на www.wired.com.; По-късно Anderson
разширява своята теза в книга, преведена и на български език: Андерсън, К. Дългата опашка:
защо бъдещето на бизнеса е в продаването по-малко от повече. С., „Изток-Запад”, 2009.

2 Shirky,C. Power La Weblogs, and Inequality//http://shirky.com/February2003.
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Фиг. 1. Дългата опашка на търговския бизнес

Концепцията за „дългата опашка” илюстрира как появата и развитието на
електронната търговия и дигиталните продукти променят начина за генериране
на приходи в търговския бизнес. Докато в традиционните търговски обекти 20%
от продуктите реализират 80% от приходите (правилото на Парето), то онлайн
търговците предлагат практически неограничени възможности за избор, което
създава и неограничено търсене. „Реалните” търговци могат да предлагат пре-
допределен продуктов асортимент поради пространствени и разходни ограниче-
ния, свързани с доставката, съхранението и продажбата. По тази причина те пред-
лагат само „хитове”, т.е. продукти, които се продават най-добре и имат съще-
ствен принос към продажбите и печалбата. От друга страна, онлайн търговците
могат да предлагат реални или дигитални продукти с много по-ниски разходи и
без ограничение по отношение на търговските площи. Това създава възможност
да се предлагат малки количества от много разнообразни продукти и това се
осъществява поне толкова ефективно, колкото и при продуктите-хитове.

Следователно, терминът „дълга опашка” придобива популярност като
търговска концепция, описваща „нишова” стратегия за продажбата на голям
брой продукти в сравнително малки количества, която обикновено се използва
като допълнение към продажбата на малко на брой продукти в големи количе-
ства. Поради по-ниските разходи за дистрибуция и управление на запасите, ре-
дица търговци успешно прилагат тази стратегия, което им позволява да реали-
зират значителна печалба от продажбата на малки количества трудно достъп-

Продажби

„Дигитални”
търговци

„Хибридни”
търговци

„Реални”
търговци

Ограничение в размера
на запасите при

„реалните” търговци

„Глава”

„Дълга опашка”

„Хитови”
продукти

„Нишови”
продукти

Продукти
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ни продукти на много потребители, вместо да продават само големи количе-
ства от ограничен кръг популярни продукти. Общите продажби от този голям
брой „нехитови” продукти се нарича „дълга опашка”. Като се имат предвид
практически неограничените възможности за избор, големият брой потребите-
ли и незначителните разходи за дистрибуция и управление на запасите, то про-
дажбите може да се опишат със степенен закон за разпределение.

В своята провокативна и същевременно иновативна публикация Anderson
твърди, че продукти със слабо търсене и малък обем продажби могат съвмес-
тно да формират пазарен дял, който е съпоставим или надвишава този на отно-
сително малкия брой хитове, бестселъри или блокбъстери при условие, че ка-
налът за дистрибуция е достътъчно голям и обхватен, като използва продажби-
те на Amazon.com като пример, илюстриращ тази концептуална идея. „Дългата
опашка” създава сериозен пазарен потенциал, а възможностите за дистрибуция
и продажби в съответните канали, създадени от Интернет, позволяват успешно
навлизане и проникване на пазара.

Новият икономически модел, основан върху дигиталните технологии, оси-
гурява неограничен избор от продукти на потребителите. Анализът на продаж-
бените тенденции показва, че дигиталната икономика е радикално различна от
традиционните масови пазари. Много от предположенията относно потребител-
ските вкусове и предпочитания са изкуствено творение в резултат на недобро-
то съчетаване между търсенето и предлагането, т.е. това е пазарна реакция на
неефективното осъществяване на търговския бизнес. Става дума за тиранията
на най-малкия общ знаменател и за безпомощност при задоволяване потребно-
стите на потребителите.3

„Реалният” свят на търговския бизнес притежава две критични ограниче-
ния: първо, необходимостта да се се осигури достатъчен брой потребители, за
да се функционира ефективно; второ, наличие на пространствени, времеви, тех-
нологични, монетарни и други ограничения. Преодоляването на тези ограниче-
ния се осъществява чрез предлагане на продукти-хитове, които са малка част
от асортимента, но реализират огромна част от продажбите. Това е вплетено в
потребителската психология и отразява комбинирания ефект от комформизма и
персоналната комуникация. Но голяма част от потребителите желаят нещо по-
вече от закупуването и потреблението на най-популярните продуктови брандо-
ве, предлагани от търговците. Търговският бизнес, осъществяван чрез продаж-
ба само на продукти от мейнстрийма, не създава възможност за диференцира-
на продуктова селекция, предназначена за продажба в пазарните ниши. Това
Anderson нарича „икономика на недостатъчността” (scarcity), но с появата и
развитието на електронната търговия бизнесът навлиза в ерата на „изобилие-
то” (abundance). „Дългата опашка” е израз на икономиката на „изобилието” –
какво се случва, когато несъответствията между търсене и предлагане започ-
ват да изчезват и всичко става достъпно за всеки. В идеалния случай три са
ключовите елементи на „дългата опашка” в търговския бизнес: а) промяна от
3 Anderson, C. The long tail//www.wired.com.
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„хитове” към „ниши”; б) ефектът на „безкрайната” търговска площ; в) агреги-
ране на многобройни малки пазари, за да се формира един голям пазар за срав-
нително непопулярни продукти.4

Много пазари по традиция са доминирани от ограничен брой най-добре про-
давани продукти. В търговския бизнес често се използва принципът на Парето за
обяснение на феномена за концентрацията на продажбите. Появата и разпростра-
нението на Интернет и електронната търговия променя това съотношение. Anderson
въвежда термина „дълга опашка” за описание на феномена, при който продукти-
те, предназначени за пазарни ниши формират голяма част от общите продажби.
Промяната в баланса на силите се дължи на електронната търговия и се изразява
в прехода от малко на брой популярни продукти към много на брой малкоизвестни
продукти. В електронната търговия принципът на Парето се замества от теория-
та за дългата опашка, което е резултат от съществуването на среда, в която
продуктите се доставят или продават дигитално при много ниски разходи за съхра-
нение, дистрибуция и поддържане на взаимоотношенията с клиентите. В подобна
среда става ефективно да се продава на всеки потребител, независимо от тери-
ториалната локация, честотата на покупките, монетарните отношения и т.н. Нещо
повече, ниските разходи създават условия за ефективни продажби и на малки
количества нискорентабилни продукти.

Съществуват аргументирани доказателства, че продуктите извън зоната
на „хитовете” допринасят за увеличаване на приходите от продажби и форми-
рат специфичен нов пазар. В новите условия тези продукти се реализират пре-
димно чрез електронната търговия, което означава, че не изискват големи пло-
щи за съхранение, разходите за дистрибуция не са големи, но се продават със
същите надбавки като най-популярните продукти. С други думи, популярността
на продуктите и търговците губи своя монопол върху рентабилността на бизне-
са и отношенията с потребителите. В редица случаи потребностите на потре-
бителите не се познават добре и се изразява мнението, че продуктите, които не
се предлагат в обектите (реални или виртуални) на големите търговски вериги,
нямат голямо търсене и не изискват специално внимание от страна на менид-
жърите. Дигиталните технологии позволяват да се идентифицират действител-
ните потребителски предпочитания, които не са филтрирани от „икономиката на
недостатъчността”.

2. Необходимост от преосмисляне на търговския бизнес

Теорията за дългата опашка изразява тезата, че сумарните продажби на
по-малко популярните продукти формират пазар, който е сравним или дори пре-
вишава този на „хитовете”. Това изисква преосмисляне на някои от принципите
при осъществяването на търговския бизнес в следните направления:5

Първо, предлагане на възможно най-широк и най-дълбок продуктов асор-
тимент, който да съответства на индивидуализираното търсене на потребите-
4 Anderson,C. Definitions:Final Round! //http://longtail.typepad.com/January2005.
5 Anderson,C. The long tail//www.wired.com.
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лите. Информационните технологии позволяват да се премахне ограничението
на физическото пространство и да се реагира на търсенето, независимо от не-
говата пространствена локализация;

Второ, редуциране на цените за онлайн продуктите поради относително
ниските разходи за дистрибуция. Това повишава продажбите в „дългата опаш-
ка” и, въпреки по-ниските надбавки, масата на печалбата също се увеличава, а
конфликтите в каналите се елиминират.

Трето, подпомагане на потребителите при откриването на продуктите и
търговците чрез т.нар. „препоръчващи системи”. Във връзка с това е важно да
не се допусне изпадане в двете крайности: предлагане само на непопулярни
продукти или предлагане само на най-известните стоки и услуги. В първия слу-
чай се ограничават продажбите на продукти от мейнстрийма и не се привлича
вниманието на потребителите. Във втория случай потребителите нямат големи
възможности за избор, за да променят своето поведение. Следователно е необ-
ходимо да се обхванат и двата края на кривата на степенния закон за разпреде-
ление. Препоръчващите системи насочват потребителите към десния край на
„дългата опашка” и спомагат за индивидуализиране на предлагането. Освен
това, препоръчващите системи позволяват на малките търговци да открият
своята аудитория, а на потребителите създават чувството за проучване, търсе-
не и откриване, което потенциално удовлетворява техните изисквания за пре-
връщането на покупките на стоки и услуги в емоционално преживяване. От по-
широка културна гледна точка ползата е в по-голямото разнообразие от про-
дукти и търговци, ограничаване на „икономиката на недостатъчността” и пре-
махване на тиранията на „хитовете”.

Според Brynjolfsson, Hu and Smith, повечето от дискусиите относно полез-
ността на Интернет за потребителите са концентрирани върху ниските цени, но
потребителската полза (потребителският излишък) от достъпа до разнообра-
зен продуктов асортимент при електронната търговия е многократно по-голя-
ма, в сравнение с достъпа до ниски цени онлайн. Следователно, основната по-
лезност на електронната търговия за потребителите произтича от широката
достъпност до продукти в „дългата опашка”.6 Едно по-късно изследване на
посочените автори показва, че „дългата опашка” става все по-дълга с времето,
тъй като продуктите, насочени към пазарни ниши заемат все по-голяма част от
общите продажби (например, през 2008 г. подобни продукти заемат 39% от про-
дажбите на книги в Amazon.com). 7 Brynjolfsson, Hu and Smith в друга своя пуб-
ликация лансират тезата, че редуцирането на разходите (благодарение на нови-
те информационни технологии) създава възможност за повишаване на общия
дял на труднодостъпните продукти, като по този начин се формира по-дълга
опашка при разпределението на продажбите. Чрез анализирането на емпирични

6 Brynjolfsson,E., Hu Y. and M.Smith. Consumer surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of
Increased Product Variety at Online Booksellers. Management Science, vol. 49, No. 11,November 2003.

7 Brynjolfsson,E., Hu Y. and M.Smith. The Longer Tail: The Changing Shape of Amazon’s Sales
Distribution Curve//http://ssrn.com.
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данни авторите доказват, че електронните продажби са значително по-малко
концентрирани в сравнение с традиционните канали за дистрибуция.8

Редица изследвания фокусират върху обяснението на феномена „дълга опаш-
ка” от гледна точка на предлагането. Brynjolfsson, Hu and Smith показват по какъв
начин централизираното съхранение на стоковите запаси и електронният обмен
на данни между търговците и доставчиците позволяват рязко да се увеличи бро-
ят на предлаганите продуктови оферти.9 От друга страна, продуктовата селекция
на „реалните” търговци е ограничена от пространството, логистиката и разходите
при поддържането на необходимите запаси. От гледна точка на търсенето, също
съществуват фактори, които предизвикват феномена „дълга опашка”, най-глав-
ните от които са дигиталните инструменти за откриване на продуктите и функци-
онирането на препоръчващи системи, насочени към потребителите. Това значи-
телно редуцира разходите на потребителите за намиране и закупуване на продук-
тите, което от своя страна намалява равнището на концентрация на продажбите и
предизвиква ефекта на „дългата опашка” в търговския бизнес.

Върху търсенето оказват влияние хетерогенни и асиметрични фактори,
което кореспондира с необходимостта от използване на диференцирани страте-
гии и технологии, които могат бързо да се приложат за задоволяване на търсе-
нето в пазарните ниши. Във връзка с това са необходими коренно различни
компетенции и административен капацитет, които да съответстват на изисква-
нията за „масовата специализация”. Редуцирането на рисковете вече не озна-
чава инвестиране в ограничен кръг продукти, формати и платформи, които се
характеризират с висока вероятност за осъществяване на ограничена съвкуп-
ност от функции. В съвременните условия е необходимо рискът да се разпреде-
ли сред голям брой стоки, услуги, обекти и технологии, за да се реагира адек-
ватно на силно диференцираното търсене.

Трябва да се отбележи, че обясненията на ефекта на „дългата опашка” от
гледната точка на търсенето и предлагането се проявяват едновременно и вза-
имно се преплитат и препокриват. Търговската фирма може да реагира на ниски-
те разходи за потребителите (промяна в търсенето) чрез разнообразяване на про-
дуктовия асортимент (промяна в предлагането). От тази гледна точка е много
трудно интерпретирането на феномена „дълга опашка” да се осъществи само от
позициите на търсенето или предлагането. За търговците, които предлагат про-
дукти едновременно офлайн и онлайн, факторите, обуславящи предлагането, са
едни и същи по отношение на двата канала за дистрибуция, но факторите, свърза-
ни с търсенето се различават значително. Изследванията показват, че различия-
та в разпределението на продажбите между тези два канала са съществени като
онлайн търговията се характеризира с по-ниска концентрация на продажбите, т.е.
при нея се проявява с пълна сила ефектът на „дългата опашка”.10

8 Brynjolfsson,E. et al. Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail //http://digital.mit.edu/November2007.
9 Brynjolfsson,E., Hu Y. and M.Smith. Consumer surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of

Increased Product Variety at Online Booksellers. Management Science,vol.49,No.11,November 2003.
1 0 Brynjolfsson,E. et al. Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail //http://digital.mit.edu/November2007.
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Разбирането на механизмите, чрез които ниските разходи на потребители-
те при електронната търговия влияят върху концентрацията на продуктовите
продажби има важно приложение за търговските фирми, които предлагат раз-
нообразен асортимент от стоки и услуги на потребителите. Редуцирането на
дигиталните потребителски разходи позволява да се разшири и задълбочи про-
дуктовото разнообразие: потребителите вече не са ограничени до „ключови”
продукти, които са обект на мощни промоционални кампании и са широко попу-
лярни. Увеличаващите се продажби от продукти, предназначени за пазарни ниши,
водят до промени във функционирането на търговския бизнес и в корпоративни-
те стратегии, в т.ч. за предлагане, маркетинг и продажба на продуктите.

3. Измерения на „дългата опашка” в търговския бизнес

Феноменът „дълга опашка” в търговския бизнес засяга редица важни фак-
тори, драйвъри и последствия, някои от които са:

Първо, ключовият фактор от страна на предлагането, който детерминира
дали разпределението на продажбите има „дълга опашка”, са разходите за ди-
стрибуция и управление на запасите. Когато тези разходи са незначителни, то е
по-целесъобразно да се продават относително непопулярни продукти и обратно
– когато тези разходи са големи, се предлагат само общодостъпни продукти.
Традиционните търговски обекти притежават ограничено пространство за съхра-
нение и презентация на продуктите и стремежът към максимизиране на печал-
бата изисква поддържането на запаси само от най-популярните продукти, с цел
най-ефективно използване на търговската площ. Когато се използва дистрибу-
ционен център, разходите за съхранение са относително ниски, а разходите за
дистрибуция са еднакви за популярните и непопулярните продукти. Това позво-
лява да се предлага много по-широк и по-дълбок асортимент в сравнение с
bricks-and-mortar търговските обекти. Икономията на разходи позволява фор-
мирането на „дълга опашка” на продажбите; като общ обем продажбите на
непопулярни продукти са не по-малки от тези на популярните.

От гледна точка на предлагането, централизираното съхранение и елект-
ронните продажби позволяват да се разнообразят и разширят офертите на
търговците, за да се удовлетворят индивидуалните потребности на потребите-
лите. От гледна точка на търсенето, новите информационни технологии позво-
ляват на потребителите да откриват и закупуват продукти извън тяхната гео-
графска област. Това означава, че става възможно успешното прилагане на
търговски стратегии за задоволяване на търсенето в пазарните ниши.11

Второ, проявлението на ефекта на „дългата опашка” предизвиква промя-
на в бизнес моделите на търговските фирми в редица направления като: а) кра-
удсорсинг (crowdsoursing), чрез който фирмите аутсорсват определени дейнос-
ти на големи групи пазарни участници с помощта на съответните онлайн плат-
форми; б) краудкастинг (crowdcasting), който представлява процес на изграж-
1 1 Brynjolfsson,E. et al. From Niches to Riches: Anatomy of the Long Tail. Sloan Management Review,

Summer 2006, vol. 47, No. 4, pp. 67-71.
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дане на мрежи от потребители и отправяне на предизвикателства или задачи за
решаване с цел предлагане на иновативни идеи и ново знание.

Трето, с течение на времето характеристиките на „дългата опашка” се
променят и относителната популярност на продажбите на отделните продукти
започва да варира. Въпреки, че разпределението на продажбите може да из-
глежда едно и също за определен период от време, позициите на отделните
продукти се променят. Например, на пазара непрекъснато навлизат нови про-
дукти, което променя относителните продажби на определена съвкупност от
продукти. Анализът на моделите за потребителския избор показва, че дори за
„чистите” онлайн търговци оптималният размер на запасите може да бъде в
много случаи по-малък, в сравнение с огромното количество продукти, които те
потенциално могат да предлагат.

Четвърто, когато при електронната търговия разходите за съхранение и
дистрибуция намаляват, това позволява да се предложи широк спектър от про-
дукти. От своя страна, това предизвиква редуциране на търсенето на най-попу-
лярните продукти и насочването му в по-голяма степен към пазарните ниши.
Конкурентната сила на пазарните ниши е ограничена от разходите за тяхното
идентифициране, но това може да се трансформира успешно чрез съответния
софтуер.

Пето, в много случаи търговските фирми могат да разчитат на своите
потребители да вземат активно участие в иновативните процеси. Потребители-
те желаят и търсят продукти, които съответстват на техните потребности и
могат да направят много ценни предложения по отношение на продуктовите
характеристики и потреблението. Това изисква търговците да използват редица
интерактивни инструменти, за да предоставят на потребителите възможности
за иновативни предложения. Подобни действия на търговците са обосновани
поради незначителните разходи за комуникация и обмен на информация. Като
следват иновативната стратегия от типа „дълга опашка”, търговските компа-
нии използват модел за проникване в голяма група потребители, които са разпо-
ложени в нискоинтензитетната област на разпределението на продажбите.
Съвместните и агрегираните действия резултират в иновационни идеи, обмен
на информация, тестване и разпространение на продуктите и т.н. Този модел на
потребителски иновации се обозначава като „демократизирани иновации”, по-
ради свободното протичане на информацията и атакуването на главните струк-
тури на социалното разделение на труда.

Шесто, стремежът към по-голям пазарен дял и по-големи приходи с по-
мощта на „дългата опашка” насочва търговския бизнес към прилагане на серия
от адекватни маркетингови техники, повечето от които се основават върху изпол-
зването на дигиталните технологии, ниските разходи и възможностите за контрол
върху комуникациите. Най-често използваните маркетингови инструменти в това
отношение са: а) изграждане и управление на социални мрежи и онлайн общности,
за да се достигне по ефективен начин до нискочестотните, нискоинтензивните
потребители; б) стратегическо използване на персоналната комуникация и транс-
лиране на комерсиална информация в офлайн и онлайн среда; в) провеждане на
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„вирусен” маркетинг – преднамерено разпространение на маркетингови посла-
ния, като се използват съществуващите социални мрежи с акцент върху непред-
видимостта, несъзнателността и ниските разходи; г) фокусиране върху ключови
думи от „дългата опашка” на Интернет търсачките (Google,Yahoo), които прите-
жават по-голям потенциал за комуникация, в сравнение с ключовите думи от „къса-
та опашка” и могат да бъдат много рентабилни от гледната точка на по-ниските
разходи и по-високата възвръщаемост на инвестициите.

Седмо, концепцията за „дългата опашка” притежава и културно-политичес-
ки измерения. Когато разходите за съхранение и дистрибуция са високи, само
най-популярните и достъпни продукти се предлагат и продават от търговците. Но
когато е налице „дълга опашка”, става възможно да се задоволяват индивидуал-
ните вкусове и предпочитания, а на потребителите се предоставят широки възмож-
ности за избор. „Дългата опашка” създава възможност за търговците да предла-
гат продукти за пазарни ниши, което стимулира продуктовата диференциация.
Същевременно става възможно да се удовлетвори търсенето на много индиви-
дуални потребители, което увеличава дължината на „опашката”. В ситуации, в
които популярността е детерминирана от най-малкия общ знаменател, моделът
на „дългата опашка” може да доведе до повишаване културното равнище на об-
ществото. Това се дължи на обстоятелството, че търговците имат неограничени
възможности за задоволяване на търсенето с помощта на съвременните техно-
логии. В края на „опашката” конвенционалният модел, насочен към печалбата,
престава да съществува в традиционния си вид, а вместо това потребителите
купуват продукти не от гледна точка на монетарната полезност, а поради емоци-
онални причини, хедонистични преживявания или автентична креативност. Сле-
дователно, въпреки общоразпространеното мнение, че „дългата опашка” е фено-
мен, представляващ интерес само за електронната търговия, тази концепция при-
тежава много по-широки измерения и прави възможено проявлението на креатив-
ността във всички области на човешките усилия, дейности и отношения.

4. Критика на теорията за „дългата опашка”

Теорията за „дългата опашка” твърди, че съвременните информационни тех-
нологии насочват търсенето от „хитови” продукти с масова привлекателност към
търсенето на сравително непопулярни „нишови” продукти. Тъй като електронната
търговия улеснява дистрибуцията, а препоръчващите системи позволяват на по-
требителите да са осведомени за предлагането на сравнително непопулярните про-
дукти, то търсенето се пренасочва от най-популярните продукти, намиращи се в
„главата” на кривата на търсенето към агрегираната сила на „дългата опашка”,
характеризираща се с търсене на много различни „нишови продукти”.

Изследванията на учени от Wharton Business School показват, че ефектът
на „дългата опашка” се проявява в редица случаи, но масовите продукти запаз-
ват своето значение и продължават да доминират в продажбите. Сравнително
малко на брой търговски компании оперират в чисто дигитални дистрибуционни
системи, а повечето фирми претеглят разходите във веригата за доставка на
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„физическите” продукти с потенциалната изгода от задоволяването на търсе-
нето на отделни потребители на малкоизвестни продукти на непрекъснато раз-
ширяващия се потребителски пазар.12 Съществуват компании, чиято дейност е
основана върху предпоставката за ефекта от „дългата опашка”, които твърдят,
че реализират печалба чрез конценриране върху пазарните ниши. Но в реалния
бизнес нищо не е черно или бяло, а в повечето ситуации търговската дейност се
осъществява в зависимост от конкретните условия и от тази гледна точка
ефектът на „дългата опашка” няма универсален характер.

Основното различие между тезата на Anderson и изследванията на учени-
те от Wharton Business School се състои в дефинирането на „хитовете” и „ниши-
те”. Докато Anderson се фокусира върху абсолютните измерители, то Netessine
and Tan използват процентни величини при опита си да потвърдят или отхвърлят
съществуването на „дълга опашка”. От своя страна, Anderson приветства уси-
лията за научно изследване на феномена „дълга опашка”, но подчертава разли-
чията между неговите възгледи и тези на Wharton Business School по отноше-
ние на това къде започват”главата” и „опашката”. Според Anderson, дефинира-
нето на „главата” и „опашката” на търсенето в процентни величини е неподхо-
дящо за пазари с практически неограничени запаси, каквито са тези, обект на
електронната търговия. Тъй като потребителите избират между широк списък
от продукти като използват абсолютни величини, то използването на относи-
телни измерители е статистическа илюзия.

Netessine and Tan твърдят, че фокусирането върху абсолютната величина
на търсенето може да бъде подвеждащо, а дефинирането на „хитовете” и „ни-
шите” в електронната търговия трябва да се осъществява много внимателно.
В „реалния” търговски бизнес продуктовият асортимент е сравнително стаби-
лен и потреблението се осъществява съобразно определена мярка, което озна-
чава, че „хитовете” и „нишите” могат да се дефинират в абсолютни термини. В
Интернет пространството продуктовият асортимент е огромен, което означава,
че много продукти могат да останат незабелязани от потребителите или да
бъдат открити трудно и бавно.

В случай, че се отчете вариацията на продуктовата популярност в относи-
телни термини, тогава липсват достатъчно доказателства за ефекта на „дълга-
та опашка”. Нещо повече, търсенето на „нишови” продукти намалява с тече-
ние на времето, следвайки намалението в търсенето на „хитовите” продукти.
Изследването на учените от Wharton Business School показва, че отхвърлянето
на принципа на Парето от страна на Anderson е неправомерно, тъй като емпи-
ричните наблюдения показват точно обратното – търсенето на продукти от
първите 20% се повишава до 90%. От своя страна, Anderson също извършва
анализ на данните, използвани от Netessine and Tan, и разкрива намаляване на
търсенето на първите няколкостотин продукта и по-голям интерес към средна-
та част от кривата на търсенето. Той отбелязва също така, че „дългата опаш-

1 2 Rethinking the Long Tail Theory: How to define „hits” and „niches”//http://knowledge.wharton.
upenn.edu/September2009.
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ка” добавя 15% към общото търсене, което се дължи на нарасналия интерес
към по-голям брой малкоизвестни продукти.

Професор A.Elberse от Harvard Business School също отправя предизвика-
телктства към основните постановки на теорията за „дългата опашка” като под-
чертава, че „хитовите” продукти не загубват пазарен дял за сметка на „нишови-
те” продукти.13 Тя изразява съгласие, че онлайн пазарите притежават „дълга опаш-
ка”, но подчертава два други важи проблема: първо, с разширяването на продук-
товия асортимент „опашката” са удължава, но същевременно „изтънява”; второ,
потребителите от „дългата опашка” проявяват непропорционално силни предпо-
читания към „популярните” продуктови оферти. Според Anderson, различията в
мненията се дължат на различното дефиниране на „главата” и „опашката” и това
води до различни резултати: „главата” представлявя продуктовата селекция в
големите „реални” търговски обекти, а „опашката” са останалите продукти, кои-
то обикновено се предлагат онлайн без ограничения върху търговската площ.

В свой коментар, публикуван в The Wall Street Journal, L.Gomes изразява
тезата,че поне в близко бъдеще „нишовите” продукти не могат да доминират
над „хитовете”, като се аргументира с конкретни данни от Amazon, Rhapsody и
iTunes, които показват, че нараства броят на продуктите, които никога или мно-
го рядко се продават на потребителите от пазарните ниши, което поставя под
съмнение реализирането на печалба от „дългата опашка”.14 Gomes не твърди,
че теорията за „дългата опашка” е неверна, а оспорва нейната универсалност.
В своя отговор Anderson подчертава, че коментарът на Gomes всъщност не
засяга същността на неговата теория, а се основава на откъслечни пасажи,
които се интерпретират некоректно.

Изводът, който може да се направи е, че бизнес моделът, основан върху
ефекта на „дългата опашка”, е подходящ за компании, осъществяващи предим-
но дигитални продажби , поради ниските разходи за съхранение и дистрибуция,
които позволяват да се предлагат огромен брой продукти, които в „реалния”
бизнес не са достъпни за потребителите. При търговията с „физически” про-
дукти мениджърите претеглят разходите за съхранение и дистрибуция с веро-
ятността за генериране на приходи. Ако се поддържат запаси от продукти, кои-
то никой не търси и купува, това създава сериозни проблеми в бизнеса.

Интересен проблем е и начинът, по който потребителите разширяват сво-
ето търсене от „хитови” към „нишови” продукти. Примитивните препоръчващи
системи е по-вероятно да не са особено полезни и, за да се прояви ефектът на
„дългата опашка”, е необходимо потребителите да бъдат информирани за на-
личието на малкоизвестни продукти, таргетирани към пазарните ниши. Теория-
та за „дългата опашка” предполага, че потребителите гравитират към по-мал-
ко популярните продукти защото считат, че те по-добре задоволяват тяхното
търсене, в сравнение с масовите „хитове”. В контраст с твърдението на Anderson

1 3 Elberse,A. Should you invest in the long tail. Harvard Business Review, July/August 2007.
1 4 Gomes,L. It may be a long time before the long tail is wagging the Web. The Wall Street Journal, July

26, 2006.
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и независимо от това, какви метрики се използват, може да се изрази тезата, че
потребителите в много случаи са удовлетворени в по-ниска степен от „нишови-
те”, в сравнение с „хитовите” продукти. Много малка част от потребителите се
задълбочават в търсенето на уникални и малкоизвестни продукти, което в изве-
стна степен противоречи на теорията за „дългата опашка”.

* * *
В заключение може да се отбележи, че теорията за „дългата опашка” пре-

дизвиква силен импулс в теорията и практиката на търговския бизнес. Съществу-
ването на „дълга опашка” е фундаментален въпрос за търговските мениджъри,
които се сблъскват с бурната експанзия на електронната търговия, която предиз-
виква разширяване на продуктовия аосортимент и разработването на препоръчва-
щи системи, които да подпомагат нейното управление. Разбира се, емпиричните
изследвания могат да генерират противоречия за ефекта на „дългата опашка”, но
иновативният подход на тази теория е неоспорим и заслужава внимание.

THE „LONG TAIL” THEORY OF RETAIL BUSINESS
(CONCEPTUAL FRAMEWORK)

Assoc. Prof. Dr Dancho Danchev

Abstract

The article clarifies the nature of the theory of the „long tail” and discusses from a
conceptual viewpoint the dimensions and consequences of that phenomenon in retail business.
The object of study are the following key issues: clarifying the anatomy of the phenomenon
„long tail”; offering argumentation of the need to rethink retail business in the contemporary
information society; emphasizing the dimensions of the „long tail” in retail business; interpreting
some deficiencies and limitations of the theory of the „long tail”, which question its universal
character.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА ТЕОРИИ„ДЛИННОГО ХВОСТА”
В ТОРГОВОМ БИЗНЕСЕ

Доц. д-р Данчо Данчев

Резюме

В статье выясняется сущность теории „длинного хвоста”, рассматриваются с кон-
цептуальной точки зрения измерения и последствия этого феномена в торговом бизнесе.
Объектом рассмотрения являются следующие ключевые проблемы: выяснение анато-
мии феномена „длинный хвост”; аргументация необходимости переосмысления торго-
вого бизнеса в современном информационном обществе; акцент на измерениях „длин-
ного хвоста” в торговом бизнесе; интерпретация некоторых недостатков и ограничений
теории „длинного хвоста”, которые ставят под сомнение ее универсальный характер.
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ПРОСТРАНСТВЕНА АСИМЕТРИЯ ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА
СМЪРТНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Станка Жекова

Въведение

Изследванията, свързани със смъртността на дадена популация1, могат
да се осъществят в различни аспекти – общобиологичен, медицински, социа-
лен. Социалният аспект се реализира чрез анализ на връзката между условията
на живот на популацията, нейния здравен статус и характеризиращото я равни-
ще на смъртност. Разликите в жизнените условия на отделните популации или
на техни подсъвкупности намират израз в проявяващи се различия в равнището
на общата и на възрастовата им смъртност.

Ако разглеждаме смъртността като процес със социално-биологичен ха-
рактер, неговата интензивност на популационно равнище кореспондира с конкрет-
ните жизнени условия на популацията. Тези условия имат комплексен характер,
което дава основание да ги определим като съвкупност от фактори, имащи разно-
родна природа и действащи с различна сила, посока и продължителност. В този
смисъл, наличието на разлики във възрастовата смъртност в значителна степен
кореспондира с различното проявление на факторите за смъртност при отделните
популации. То е израз на различните условия на живот на популациите или на
отделните подсъвкупности на дадена популация, формирани по териториален при-
знак. Открито проявяващите се пространствени разлики във възрастовата
смъртност са база за търсене на влиянията, детерминиращи тези разлики.

Проявлението на пространствените разлики във възрастовата смъртност
може да се изследва в различни аспекти. Възможно е анализиране на степента
на общата териториална вариация във възрастовата смъртност, произтичаща
от цялата съвкупност наблюдавани териториални единици. Интересът може да
е насочен и към неравномерността в проявлението на пространствените разли-
ки във възрастовата смъртност. Неравномерността произтича от възможност-
та високата степен на вариация да е свързана предимно с част от наблюдава-
ните териториални единици, които се отличават съществено от останалите по
равнища на възрастова смъртност на населението им. В такъв случай говорим
за пространствена асиметрия във възрастовата смъртност на изследваната
популация. Или, смисълът, който влагаме в израза „пространствена асиметрия
във възрастовата смъртност” е: съществени отклонения при част от наблюда-

1 Под популация се разбира съвкупността от индивиди, живеещи на територията на дадена страна
(бел. авт.)
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ваните териториални единици, по отношение на нормално съществуващата те-
риториална вариация около средните равнища на възрастова смъртност.

Целта на статията е да се представи и апробира един възможен подход за
отграничаване и анализ на детерминантите на пространствената вариация във
възрастовата смъртност, които имат водеща роля за формиране на простран-
ствената й асиметрия в Република България.

Резултатите от изследването могат да послужат като информационна и ана-
литична основа за формиране на регионално ориентирана политика в областта на
здравния статус и смъртността на населението в нашата страна. Ефективният
подход към проблемите на смъртността изисква отчитане на нейните особенос-
ти при отделни подсъвкупности от населението. В повечето случаи тези особено-
сти са свързани с различните измерения на външните детерминанти на смъртно-
стта при отделните групи население. В този смисъл диференцираният регионален
подход към проблемите на смъртността трябва да се основава на обвързване на
акцентите в пространствената вариация във възрастовата смъртност с различно
действащите фактори за смъртност (социално-икономически, поведенчески, би-
тови) в детерминиращите вариацията териториални единици.

Методологични основи на анализа на пространствената асиметрия
във възрастовата смъртност

Пространствената асиметрия във възрастовата смъртност произтича от
наличието на съществени отклонения при част от териториалните единици от
нормалната пространствена вариация на смъртността по възрастови групи. Аси-
метрията може да бъде разкрита чрез представяне на взаимното разположение
на териториалните единици в определено по размерност пространство, получено
въз основа на връзките между равнищата на възрастова смъртност в тях. Подо-
бен подход дава възможност да се изведат акцентите на пространствената вари-
ация във възрастовата смъртност на изследваното население. Тези акценти имат
две измерения. Достигането до тях означава, от една страна, отграничаване на
териториалните единици, които предимно формират пространствената вариация
във възрастовата смъртност, а от друга, определяне на основните възрастови
интервали, свързани в най-голяма степен с тази вариация.

Изследването на пространствената асиметрия във възрастовата
смъртност се базира на информация за броя на умрелите, групирани едновре-
менно по възраст на умиране и териториални единици. Изборът на първична
териториална единица на практика се свежда до избор на степен на агрегация в
йерархията на административно-териториалното деление на страната. Степен-
та на агрегация на териториалната единица трябва да сведе до минимум риска
за случайност на съвкупностите на умрелите. Рискът произтича от факта, че
обемът на тези съвкупности чувствително се намалява, когато се дезагрегират
по възраст. Това може да се компенсира чрез използване на формирани на по-
високо агрегационно ниво териториални единици на наблюдение. От тази гледна
точка, рационално е в основата на анализа да се заложат областите на страна-
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та, като базови административно-териториални единици. С приемането им като
първични единици на наблюдение се постига още един необходим ефект – неут-
рализират се в значителна степен разликите във възрастовата структура на
техните населения, тъй като всяка област обхваща смесено население – градс-
ко и селско (известно е, че разликите във възрастовата структура се проявяват
основно по отношение на тези две групи население).

Изходният масив от данни за териториалното разпределение на възрасто-
вата смъртност е с обем, който прави невъзможно директното му анализиране
и формулирането на обобщаващи изводи. Очертаването на пространствената
асиметрия в смъртността може да се постигне чрез подходящо структуриране
на данните, в резултат на което размерността на изходната информация се на-
малява, при задоволителна степен на запазване на връзката между възрастова-
та смъртност и териториалното й проявление. Чрез обобщената по този начин
информация, на преден план се извеждат акцентите в общата териториална ва-
риация на възрастовата смъртност, тоест елементите, допринасящи в най-голя-
ма степен за проявлението на тази вариация. Реализацията на този подход за
изследване на пространствената асиметрия във възрастовата смъртност може
да се осъществи чрез анализа на съответствието (correspondence analysis). За-
ложените в метода възможности за трансформация на данните, при удовлетво-
рително запазване на съществуващите връзки, и представянето на взаимното
разположение на категориите на изучаваните характеристики в трансформира-
ното информационно пространство кореспондират с целта на изследването и
могат да се използват успешно за нейната реализация.

Анализът на съответствието е метод, с помощта на който се изследва струк-
турата на информация, представена във вид на двумерна или многомерна групи-
ровка по категорийни или смесени признаци. Структурирането на информацията
се постига чрез представяне на съответното честотно разпределение в простран-
ство с възможно най-ниска размерност, в което удовлетворително се съхраняват
връзките и взаимоотношенията между изследваните признаци. Намаляването на
размерността на изходната информация се базира на разстоянията между кате-
гориите на признаците, представени като точки в многомерно пространство. Раз-
стоянията отразяват близостта (сходството) или различието между категориите
на определен признак. Идеята е да се стигне до пространство с неголяма размер-
ност, което да възпроизвежда удовлетворително разстоянията и структурата на
изходната информация, съхранявайки връзките между признаците. Това се пости-
га чрез „реконструкция” на разстоянията между категориите (разгледани като
точки в многомерното пространство) и представянето им в пространство с тол-
кова измерения, колкото са необходими и достатъчни за съответния анализ2.

Приложението на анализа на съответствието за изследване на простран-
ствената асиметрия във възрастовата смъртност изисква формиране на изхо-
ден масив от данни във вид на двумерно честотно разпределение на броя на

2 По-подробно за математическите и логическите основи на метода виж в „Теоретични и приложни
аспекти на анализа на съответствието, факторния и кластерния анализ”. Ст. Жекова, Стено, 2008.
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умрелите по възраст и по области на страната. Изискването на метода да се
работи с абсолютните честоти поражда необходимостта от определен вид стан-
дартизация на изходните данни. Това се налага поради факта, че съвкупностите
на умрелите се формират от различен брой население (съществуват разлики в
броя на населението в отделните области). С цел игнориране на влиянието на
тези разлики върху обема на съвкупностите на умрелите и привеждането им в
съпоставим вид, те са коригирани с коефициенти, получени като отношение
между броя на населението в приета за база административно-териториална
единица и всички останали. Като база за осигуряване на коментираната съпос-
тавимост е използван броят на населението в област София (столица).

Анализ на пространствената асиметрия във възрастовата смъртност
на населението в България (по данни за 2009 г.)

Чрез описания по-горе подход е осъществена групировка на общата съвкуп-
ност на умрелите през 2009 г. и са получени 504 подсъвкупности, обособени по
области и петгодишни възрастови интервали. Върху така създадения информа-
ционен масив е реализиран анализът на съответствието.

Проведеният χ2 анализ на разпределението на общия брой умрели по
възраст и по области позволява извода, че между двете променливи съществу-
ва статистически значима връзка. Основание за тази констатация са получени-
те статистически характеристики:

χ2 = 8620,6 обща инерция = 0,01622
степени на свобода = 459 αs=0,0000 α = 0,05

Стойностите на характеристиките дават основание за отхвърляне на хи-
потезата за независимост между смъртността по възраст и нейното простран-
ствено разпределение (наблюдаваното равнище на значимост αs е по-малко от
критичното равнище α). Наличието на статистически значима връзка между
двете променливи е мотив за продължаване на анализа, с цел достигане до
нюансите на формулирания общ извод.

Фиксирането на броя на измеренията, достатъчно точно възпроизвежда-
щи връзките между областите по отношение на възрастовата смъртност на
населението им се основава на приноса на всяко измерение в стойността на χ2

характеристиката (тоест на процента обяснена от измеренията инерция). В таб-
лица 1 са представени обобщените резултати от покомпонентната декомпози-
ция на χ2 характеристиката, отразяваща връзката между двата признака.

От поместените в таблица 1 резултати става ясно, че пет измерения обяс-
няват 83,36% от инерцията, което означава, че относителните честоти от изход-
ното двумерно разпределение, които се възпроизвеждат с пет измерения, имат
приблизително 83% принос в стойността на χ2 характеристиката. След петото
измерение процентът на обяснената инерция намалява до незначителни равни-
ща, което дава основание следващите измерения да се изключат от анализа
като недостатъчно информативни.
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Таблица 1

Стойности, получени в резултат на декомпозиране
на χ2 характеристиката, отразяваща връзката между възрастовата

смъртност и пространственото й проявление

За достигане до окончателното решение относно достатъчния брой на из-
меренията се използва графиката на собствените стойности на матрицата на
относителните честоти. Точката от графиката, след която намаляването на соб-
ствените стойности се забавя максимално, определя броя на достатъчните за
анализа измерения. В случая това е точката на четвъртото измерение (фиг. 1).
Четири измерения обясняват 78,34% от инерцията, което е напълно достатъчно
за провеждане на анализа.

На базата на приетия брой измерения се получават координатите на кате-
гориите на признаците, възпроизвеждащи връзките между тях в четириизмерно
пространство. Графичното представяне на получените координати улеснява
чувствително интерпретацията на резултатите от проведения анализ. Тъй като
точките са свързани с всяко от измеренията в различна степен, полезно за ана-
лиза е последователното им представяне на двумерни графики, отразяващи вза-
имното разположение на точките по всички комбинации от двойки измерения.

На фиг. 2. е визуализирано взаимното разположение на областите в рамки-
те на първото и второто измерение (на графиките единиците са представени

Измерение Собствени
стойности

Процент
инерция

Кумулативен
процент χ – квадрат

1. 0,008681 53,52 53,52 4613,711
2. 0,001638 10,10 63,62 870,493
3. 0,001424 8,78 72,40 757,074
4. 0,000963 5,94 78,34 511,689
5. 0,000816 5,03 83,36 433,527
6. 0,000593 3,66 87,02 315,406
7. 0,000409 2,52 89,55 217,569
8. 0,000397 2,45 91,99 211,000
9. 0,000353 2,18 94,17 187,807

10. 0,000227 1,40 95,57 120,773
11. 0,000206 1,27 96,84 109,522
12. 0,000177 1,09 97,94 94,338
13. 0,000103 0,63 98,57 54,484
14. 0,000090 0,56 99,13 47,927
15. 0,000070 0,43 99,56 37,337
16. 0,000042 0,26 99,82 22,507
17. 0,000029 0,18 100,00 15,455

Общо 8620,62
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Plot of Eigenvalues

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Total Inertia=.01622 Chi²=8620.6 df=459 p=0.0000
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Фиг. 1. Собствени стойности на матрицата на относителните честоти

2D Plot of Row Coordinates; Dimensions: 1 x 2

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles
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Фиг. 2. Разположение на областите в рамките на първото
и второто измерение
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Фиг. 3. Разположение на областите в рамките на второто
и третото измерение

2D Plot of Row Coordinates; Dimensions: 2 x 3

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles

Dimension 2; Eigenvalue: .00164 (10.10% of Inertia)D
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2D Plot of Row Coordinates; Dimensions: 3 x 4

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles
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Фиг. 4. Разположение на областите в рамките на третото
и четвъртото измерение
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със съответстващите им номера във файла с изходните данни). Центърът на
тежестта (пресечната точка на двете оси) съответства на средния профил на
областите по отношение на възрастовата смъртност на населението им. Съсре-
доточаването около този център е израз на близостта между областите в рам-
ките на двете измерения. На фона на съществуващото нормално разсейване
прави впечатление, че няколко териториални единици са по-отдалечени от оста-
налите. Това са областите Видин, Сливен, Благоевград, Разград, Добрич и до-
някъде Ловеч (съответно номера 5, 20, 1, 17, 8 и 11).

В рамките на второто и третото измерение (фиг. 3), отдалечени от основно-
то съсредоточаване на териториални единици са областите Сливен, София (сто-
лица), Ямбол, Благоевград и Кюстендил (съответно номера 20, 23, 28, 1 и 10).

Взаимното разположение на областите в границите на третото и четвър-
тото измерение е показано на фиг. 4. Като отдалечени по тези две измерения се
очертават областите Ямбол, Силистра, Търговище, София (столица) и Кърджали
(съответно номера 28, 19, 25, 23 и 9).

Второто и четвъртото измерение (фиг. 5) отграничават като отдалечени от
основното съсредоточаване на единици областите Сливен, Силистра, Търговище,
Благоевград, Кюстендил и Кърджали (съответно номера 20, 19, 25, 1, 10 и 9).

Фиг. 5. Разположение на областите в рамките на второто
и четвъртото измерение

Анализът на разположението на областите и по останалите комбинации от
измерения позволява да се отграничат териториалните единици, които детер-
минират пространствената асиметрия във възрастовата смъртност на населе-

2D Plot of Row Coordinates; Dimensions: 2 x 4

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles
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нието в страната (графиките на останалите комбинации от измерения не са по-
казани в изложението поради ограничения обем на статията). Систематизира-
нето на резултатите позволява обобщението, че се формират четири групи об-
ласти с различна степен на отдалеченост от основната маса. Първата група
обхваща две области – Сливен и Благоевград. Те се различават в най-голяма
степен от останалите области по отношение на възрастовата смъртност на насе-
лението им. Съществено различаваща се от останалите е и област Силистра,
която може да се обособи в самостоятелна втора група. Третата група обхва-
ща териториални единици с по-слабо изразени разлики от останалите. Това са
областите Видин, Кюстендил, София (столица), Ловеч, Търговище, Добрич и
Разград. Областите с най-малка отдалеченост – Кърджали и Ямбол – форми-
рат четвъртата група териториални единици.

Важен елемент на смисловата интерпретация на получените резултати е
достигането до основните детерминанти на така очертаните разлики между
областите. Това означава да се намери отговор на въпроса кои от възрастовите
групи имат определящ принос за наблюдаваната пространствена асиметрия във
възрастовата смъртност. Една възможност за достигане до възрастите, преи-
муществено свързани с проявяващата се асиметрия, е осъществяване на ана-
лиз на съответствието и по отношение на тях. Съвместната интерпретация на
резултатите от анализа на двата признака позволява обвързване на простран-
ствената асиметрия в смъртността с възрастовите групи, които допринасят в
най-голяма степен за нейното формиране.

Графичното представяне на възрастовите групи се основава на получените
координати за всяка от тях в четириизмерното пространство. На фигури 6, 7, 8 и 9
визуално са представени разположенията на възрастовите групи в част от комби-
нациите от двойки измерения. В рамките на първото и второто измерение (фиг. 6)
по-голямата част от възрастовите групи са разположени в рамките на нормална-
та териториална вариация на смъртността по възраст. Чувствително отдалечени
от останалите са възрастовите интервали 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14 и 80 и повече години
(съответно номера 1, 2, 3, 4 и 18). Комбинацията от второто и третото измерение
(фиг. 7) определя като най-отдалечени от основното съсредоточаване възрасто-
вите групи 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14 години (съответно номера 1, 2, 3 и 4 ). Третото и
четвъртото измерение определят като отдалечени възрастовите интервали 1 - 4,
5 - 9, 10 - 14, 65 - 69, 70 - 74, 75 - 79 и донякъде 15 - 19 години (съответно номера
2, 3, 4, 15, 16, 17 и 5). Като отдалечени в рамките на второто и четвъртото изме-
рение (фиг. 9) се обособяват възрастовите интервали 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14 и
донякъде 15 - 19 години (съответно номера 1, 2, 3, 4 и 5).

Обобщаването на резултатите и от останалите двумерни разположения
дава основание да определим възрастовите интервали 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 -
19, 70 - 74, 75 - 79 и 80 и повече години като детерминиращи пространствената
асиметрия във възрастовата смъртност на населението в България.

Пространствената асиметрия във възрастовата смъртност намира коли-
чествен израз в съществените отклонения на смъртността в отдалечените об-
ласти от средните й равнища, под въздействие предимно на смъртността в оп-
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2D Plot of Column Coordinates; Dimension: 1 x 2

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles
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Фиг. 6. Разположение на възрастовите групи в рамките
на първото и второто измерение

2D Plot of Column Coordinates; Dimension: 2 x 3

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles
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Фиг. 7. Разположение на възрастовите групи в рамките
на второто и третото измерение
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Фиг. 8. Разположение на възрастовите групи в рамките
на третото и четвъртото измерение

2D Plot of Column Coordinates; Dimension: 3 x 4

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles

Dimension 3; Eigenvalue: .00142 (8.782% of Inertia)D
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2D Plot of Column Coordinates; Dimension: 2 x 4

Input Table (Rows x Columns): 28 x 18

Standardization: Row and column profiles
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Фиг. 9. Разположение на възрастовите групи в рамките
на второто и четвъртото измерение
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ределените като водещи възрастови групи. Отклоненията при всяка от отдале-
чените териториални единици могат да се различават по отношение на посока-
та на отклонението и на доминиращите го възрастови интервали. Конкретиза-
ция на резултатите от анализа в посочените две направления се осъществява с
помощта на равнищата на смъртност в различаващите се области, за възрасто-
вите интервали, детерминиращи разликите (табл. 2). Представените в таблица-
та равнища на възрастова смъртност позволяват следните изводи:

1. В двете най-силно различаващи се от останалите области – област Бла-
гоевград и област Сливен, отклоненията от средните за страната възрастови
равнища на смъртност са разнопосочни. Област Благоевград е с най-ниско рав-
нище на детска смъртност (смъртност до навършване на едногодишна възраст)
и с чувствително по-ниски от средните за страната равнища на смъртност и в
останалите възрастови интервали (с изключение на възрастовия интервал 5 - 9
години). Позицията на област Сливен се определя от по-високи от средните за
страната равнища на смъртност във всички възрастови интервали, с доминира-
ща роля на изключително високото равнище на детска смъртност и високата
смъртност във възрастовия интервал 1 - 14 години.

2. Позицията на област Силистра по отношение на формирането на про-
странствената асиметрия във възрастовата смъртност се определя от по-висо-
ки от средните равнища на смъртност във всички възрастови интервали (с из-
ключение на интервала 5 - 9 години). Доминираща роля за обособяването на
област Силистра като различаваща се териториална единица имат възрастови-
те интервали 1 - 4, 15 - 19 и 75 - 79 години, където равнищата на смъртност са
значително по-високи от средните за страната.

3. Обособяването на София (столица) като съществено различаваща се
от останалите области се дължи на по-ниските равнища на смъртност почти
във всички възрастови групи, с доминираща роля на високите възрасти – 70 и
повече години. Съществен принос за формиране на разликата има и детската
смъртност, която в област София (столица) е една от най-ниските в страната.

4. Позицията на област Видин се определя от разнопосочно отклоняващи
се от средните равнища на смъртност. По-ниска от средната е смъртността в
началните възрасти – от 1 до 14 години. Като доминанти на позицията на обла-
стта, обаче, се открояват възрастовите групи 15 - 19 и 75 и повече години,
където смъртността е значително по-висока от средната за страната. Домини-
ращо е и високото равнище на детската смъртност.

5. Основно значение за отдалечеността на област Търговище от остана-
лите има високото равнище на детска смъртност и ниските равнища на смъртност
във възрастовия интервал от 1 до 19 години.

6. Отдалечената позиция на област Добрич се дължи предимно на висока-
та детска смъртност и на високите равнища на смъртност във възрастовите
интервали 15 - 19 и 70 - 74 години.

7. Водеща роля за обособяване на област Разград като различаваща се терито-
риална единица имат високите равнища на смъртност във възрастовите интервали 5
- 9 и 70 и повече години, и ниското равнище на смъртност в интервала 15 - 19 години.
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8. Разнопосочно различаващи се от средните равнища на смъртност опре-
делят позицията на област Ловеч. Тя се доминира предимно от сравнително
ниска смъртност във възрастовите интервали 1 - 4 и 70 - 79 години и от високи
равнища на смъртност във възрастите 0 и 15 - 19 години.

9. Ниска детска смъртност и сравнително ниски равнища на смъртност
във възрастите от 5 до 19 години детерминират позицията на област Кюстен-
дил като различаваща се териториална единица.

10. Разнопосочно различаващи се от средните са възрастовите равнища
на смъртност в двете най-малко отдалечени териториални единици – области-
те Кърджали и Ямбол. Позицията на Кърджали се определя като цяло от по-
ниски равнища на смъртност, с доминираща роля на ниската смъртност в ин-
тервала 1 - 9 години. Смъртността в област Ямбол като цяло е по-висока от
средната, с подчертано високи стойности за възрастите 1 - 4 и 70 - 74 години.
Принос за позицията на областта има и ниското равнище на смъртност в интер-
вала 5 - 9 години.

Таблица 2

Коефициенти на смъртност във възрастовите интервали, детермини-
ращи разликите между областите (‰)

Възрастови интервали, детерминиращи разликитеОтдалечени
области 0 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 70 - 74 75 - 79 80+

Благоевград 4,96 0,31 0,66 0,14 0,34 37,88 57,55 124,40

Сливен 22,80 0,87 0,33 0,55 0,52 40,68 69,11 139,10

Силистра 12,20 0,89 0,17 0,35 1,17 41,20 74,32 149,37

София-столица 5,89 0,29 0,25 0,27 0,42 34,27 55,50 131,78

Видин 12,55 0,30 0,01 0,23 0,87 38,42 73,92 163,38

Търговище 12,22 0,20 0,01 0,16 0,24 42,20 65,82 142,83

Добрич 13,44 0,26 0,33 0,23 1,44 43,32 71,96 145,35

Разград 11,46 0,21 0,47 0,30 0,23 47,87 73,58 149,27

Ловеч 13,80 0,01 0,14 0,30 1,30 36,81 59,70 148,88

Кюстендил 6,13 0,43 0,01 0,01 0,39 40,90 62,66 140,28

Кърджали 9,51 0,15 0,13 0,58 0,50 38,89 55,55 137,86

Ямбол 9,83 0,93 0,01 0,33 0,50 43,20 66,58 143,93

Средно за
страната 9,52 0,44 0,25 0,27 0,54 39,28 61,74 138,59
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SPATIAL ASYMMETRY IN THE AGE-RELATED MORTALITY RATE
OF THE POPULATION IN BULGARIA

Assoc. Prof. Dr Stanka Zhekova

Abstract

In the article there is presented and approbated an approach to the analysis of the
determinants of the spatial variation of age-related mortality rate of the population in Republic
of Bulgaria. There has been used a specific method, which allows for the transformation of the
starting information and its structuralization in a space with the lowest possible dimensionality,
in which there have been sufficiently preserved the connections between the indications
under study. Based on the conducted analysis there are differentiated the territorial units,
which determine the spatial asymmetry in age-related mortality rate, as well as the age intervals,
predominantly contributing to its manifestation. There are formulated generalized conclusions
about the force and direction of the deviations of age-related mortality rate in the territorial
units determining the spatial asymmetry in mortality rate.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АСИММЕТРИЯ ВОЗРАСТНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ СМЕРТНОСТИ В БОЛГАРИИ

Доц. д-р Станка Жекова

Резюме

В статье представлен и апробирован подход к анализу детерминант пространствен-
ной вариации возрастного показателя смертности населения в Республике Болгарии.
Использован специфический метод, позволяющий трансформацию исходной информа-
ции и ее структурирование в пространстве с возможно наиболее низкой размерностью, в
котором удовлетворительно сохраняются связи между исследуемыми признаками.
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На базе проведенного анализа обособлены территориальные единицы, которые
детерминируют пространственную асимметрию возрастного показателя смертности, а
также и возрастные интервалы, преимущественно способствующие ее проявлению. Сфор-
мулированы обобщающие выводы относительно силы и направления отклонений возра-
стного показателя смертности в детерминирующих пространственную асимметрию в
смертности территориальных единицах.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТИПА НА БРАШНОТО
И НЯКОИ ДОБАВКИ ВЪРХУ СТАРЕЕНЕТО НА ХЛЯБА

Гл. ас. д-р Денка Златева,
проф. д-р инж. Гроздан Караджов

Въведение

При съхраняването на хляба в хлебохранилищата на производствените
предприятия, в търговските обекти или в домашни условия протичат редица
процеси, които се отразяват върху качеството му. Хлебната кора губи крехкос-
тта си и става жилава и твърда, средината постепенно се втвърдява, намалява
еластичността си и става ронлива, а приятните и ясно изразени вкус и аромат
на пресен хляб отслабват. При стареенето на хляба се изменят хидрофилните
свойства на средината, намалява способността й да набъбва и да поглъща вода,
намалява общото количество на водоразтворимите вещества.

По безспорен начин е доказано, че стареенето на хляба е свързано с про-
мени в нишестената фракция. В брашното и тестото нишестето има кристална
структура. По време на изпичането нишестето клейстеризира и преминава в
аморфно състояние, характерно за пресния хляб. При стареенето започва об-
ратният процес – аморфното нишесте започва постепенно да възвръща първо-
началната си (изходна) кристална структура, т.е. настъпва ретроградация на
нишестето1. Ribotta и съавт.2 посочват високата корелация между продължи-
телността на съхранение, ретроградацията на амилопектина и втвърдяването
на хлебната средина. Ретроградацията на нишестето по време на съхранение е
съпроводена с влошаване на сензорните характеристики на хляба3.

Независимо, че ретроградацията на нишестето е основният процес, обус-
лавящ промените по време на съхранение на хляба, значение за втвърдяването
на средината имат и други фактори – миграцията на влагата4, промените в амор-
фната фаза5, промените в глутеновата фракция6 и др.
1 Вангелов, А. Технология на хляба и тестените изделия. С., Земиздат, 1989.
2 Ribotta, P., S. Cuffini, A. Leon, M. Anon. The staling of bread: an X-ray diffraction study // European

Food Research and Technology, 2004, 218 (3), pp. 219-223.
3 Yao, Y., J. Zhang, X. Ding. Retrogradation of starch mixtures containing rice starch // Journal of Food

Science, 2003, 68 (1), pp. 260-265.
4 Thorvaldsson, K., C. Skjoldebrand. Water diffusion in bread during baking // Lebensmittel-Wissenschaft

und Technologie, 1998, 31, pp. 658-663.
5 Hallberg, L., P. Chinachoti. A fresh perspective of staling: The significance of starch recrystalization on

the firming of bread // Journal of Food Science, 2002, 67 (3), рр. 1092-1096.
6 Kulp, K., J. Ponte, B. D’Appolonia. Staling of white pan bread: fundamental causes // Critical Rev. of

Food Technology, 1981, 15, рр. 1-48.
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Стареенето на хляба се забавя, когато използваните суровини и добавки
водят до повишаване на хидрофилността на тестото и хлебната средина, до
увеличаване на процента и степента на оклейване на нишестето при изпичане-
то; когато спомагат за увеличаване на обема и шупливостта на хляба и забавят
ретроградацията на нишестето7. Правени са различни опити за забавяне на ста-
реенето на хлебопекарната продукция посредством използване на добавки, про-
мени в рецептурата8; в технологичния процес9 или в условията за съхранение10.
Използването на различни добавки с цел подобряване на качеството и съхраня-
емостта е широко застъпена практика в хлебопроизводството. Първоначално
най-масово приложение за забавяне на стареенето на хляба са намирали реди-
ца ензимни препарати.11 Впоследствие е проучено влиянието и на редица други
добавки: малтодекстрини, пентозани, повърхностно – активни вещества и др.

До голяма степен свойствата и съхраняемостта на хляба се определят от
химичния състав на брашното, използвано като суровина за производството.
Kim и D’Appolonia12 изтъкват, че белтъчното съдържание на брашното е един
от важните фактори, които имат връзка със стареенето на хляба. Те установя-
ват обратнопропорционална зависимост между протеиновото съдържане и ско-
ростта на стареене. При увеличаване на белтъчното съдържание водоразтво-
римостта на нишестето и неговите фракции намаляват, коагулацията на белтъ-
чните вещества протича по-бавно, шупливостта и специфичният обем на хляба
са по-високи, а свиваемостта на хлебната средина е по-голяма. Поради това се
смята, че по-високото белтъчно съдържание на брашното забавя процеса на
стареене на хляба.

Количеството на белтъчините в пшеничното брашно не е постоянна вели-
чина и се влияе от ботаническите и сортови особености на зърното, от услови-
ята на отглеждане, степента му на зрелост и др. Би било логично типът на
брашното да даде отражение върху количеството на белтъчините, като се има
предвид, че белтъчните вещества не са разпределени равномерно в отделните
анатомични части на пшеничното зърно. От тази гледна точка представлява
интерес да се разкрие взаимната връзка между белтъчното съдържание на
произвежданите в нашата страна пшенични брашна и скоростта на процесите
на стареене на хлебопекарната продукция.

7 Вангелов, А., Цит. изт.
8 Ludewig, H. Methods of prolonging storage life of yeast-raised bakery products // Brot und Brotwaren,

1988, 36, рр. 256-259.
9 Salovaara, H., T. Valjakka. The effect of fermentation temperature, flour type and starter on the

properties of sour wheat bread // Inst. Journal of Food Science, 1987, 22, pp. 591-597.
1 0 Knor, D., R. Tomlins. Effect of carbon dioxide modified atmosphere on the compressibility of stored

baked goods // Journal of Food Science, 1985, 50, рр. 1172-1176.
1 1 Morgan, K., J. Gerrard, D, Every, M. Ross, M. Gilpin. Staling in starch breads: the effect of anti staling

alpha-amylase // Starch-Starke, 1997, 49 (2), рр. 54-59. Ogoshi, Y., R. Kurosaka. Prevention of bread
from staling with enzyme // Gekkan Fudo Kemikaru, 1995, 11 (12), рр. 27-31.

1 2 Kim, S., B. D’Appolonia. Bread staling studies. I. Effect of protein content on staling rate and bread
crumb pasting properties // Cereal Chemistry, 1977, 54 (2), pp. 207-216.
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Целта на тази разработка е да се проучи влиянието на типа на пшеничното
брашно и някои добавки върху скоростта на стареене на хляба.

За реализиране на целта са поставени следните задачи:
1. Проучване влиянието на типа на брашното и някои добавки върху влаж-

ността и хидрофилните свойства на хлебната средина.
2. Изследване влиянието на типа на пшеничното брашно и някои добавки

върху деформационните характеристики на хлебната средина.
Обект на изследване в тази разработка е интензивността на протичане на

процесите на стареене на хляба, а предмет на изследване е влиянието на рецеп-
турния състав на хляба върху скоростта на стареенето.

Материал и методи

Опитен материал

В хода на експерименталните изследвания за приготвяне на контролната про-
ба хляб е използвано пшенично брашно тип 700, което удовлетворява изискванията
на БДС 1879:79, а за опитната проба – пшенично брашно тип 650. Те се характери-
зират със следните стойности по по-важните качествени показатели (табл. 1):

Таблица 1

Качествени показатели на пшенично брашно тип 650 и тип 700

За замесване на тестото се използва питейна вода от водопроводната
мрежа, удовлетворяваща изискванията на БДС 2823:92. Готварската сол се при-
бавя при замесване на тестото в количество 1,3 kg на 100 kg брашно. Тя съот-
ветства на изискванията на БДС 628:77 и се характеризира с бял цвят, чисто
солен вкус и пълна разтворимост във вода. Като разбухващо средство се из-
ползва пресувана мая, съгласно изискванията на БДС 483:72. Маята притежава
плътна, умерено твърда, слабо трошлива консистенция; светло кремав цвят без
разнотония и тъмни участъци и специфичен мирис. Използваната мая се харак-
теризира със следните стойности по по-важните физико-химични показатели:
киселинност – 2,26о; подемна сила – 64 min.

Установени резултати
№ Качествени показатели

Брашно тип 650 Брашно тип 700

1 Влажност,% 13,1 13,6

2 Титруема киселинност, оН 1,78 1,94

3 Пепелно съдържание,% 0,620 0,688

4 Съдържание на белтъчни в-ва,% 14,2 9,8

5 Добив на мокър глутен,% 38,2 26,6

6 Отпускане на глутена, mm 5,5 6,4
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Като добавки при приготвяне на опитната проба се използват:
• малцово брашно – 1%;
• аскорбинова киселина – 0,005%;
• слънчогледово масло – 3%.
Тестото се приготвя по еднофазния метод. От суровините, предвидени по

рецептурата за съответната проба, се замесва тесто с маса 700 g, което фер-
ментира при температура 30оС в продължение на 3 часа, като на всеки час се
премесва. След това тестото се подлага на окончателна ферментация при тем-
пература 35оС за 90 min. Хлябът се изпича в пещ тип конвектомат, модел
„Aroma” на фирма „Lainox” – Франция, при температура 230оС.

Методи на изследване

Методи за определяне качествените показатели на брашното:
• влажност, в % – аналитично претеглената проба (около 5 g) се изсу-

шава в сушилен шкаф до постоянна маса при температура 105оС, съгл.
БДС 754:80;

• съдържание на белтъчни вещества, в % – количеството на белтъч-
ните вещества се определя по метода на Келдал;

• добив на мокър глутен, в % – добивът на мокър глутен се определя
съгл. БДС 754:80;

• отпускане на глутена, в mm – отпускането на мокрия глутен се опре-
деля посредством разликата (в mm) между началния и крайния диа-
метър на глутеново топче след 60-минутен престой при температура
30оС;

• пепелно съдържание, в % – пробата (2 - 3 g) се овъглява, след което се
изгаря (с използване на ускорител) в муфелна пещ при температура 700оС,
съгл. БДС 754:80;

• титруема киселинност, в оН – за определяне на титруемата кисе-
линност брашнена суспензия се титруват с 0,1 N NaOH при индикатор
фенолфталеин, съгл. БДС 754:80.

Методи за определяне стареенето на хляба:
• влажност на хлебната средина, в % – влажността на хлебната сре-

дина се определя по арбитражен метод, чрез изсушаване на пробата в
сушилен шкаф при температура 105оС до постоянна маса, съгл. БДС
3412:79;

• хидрофилност на хлебната средина, в cm3 – методът се основава
на обстоятелството, че при стареене на хляба намалява хидрофилност-
та на хлебната средина; прилага се методика, съгл. Вангелов и Карад-
жов13;

1 3 Вангелов, А., Гр. Караджов. Технология на хляба и тестените изделия, ръководство за лабора-
торни упражнения, Пловдив, 1993.
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• преснота на хляба – преснотата на хляба се определя посредством
измерване на деформационните характеристики на хлебната средина.
За целта се използва автоматичен пенетрометър тип AP-4/2. Измерват
се обща, пластична и еластична деформация на хлебната средина, като
резултатите се представят в пенетрометрични единици (п.е.). Измерва-
нето се прави върху къс от хлебната средина (от централната част на
хляба) с дебелина 40 mm.

Използваните методи са съгласно действащите нормативни документи,
те са общоприети и са подходящи за реализиране на целта и задачите на из-
следването. Експерименталните изследвания по горепосочените показатели са
провеждани 3; 24; 72; 120 и 168 h след изпичане на изделието.

Резултати и обсъждане

Резултатите от определяне влажността на хлебната средина на опитната
и контролната проба хляб са представени на фиг. 1.

Както се вижда от експерименталните резултати, и при двете изследвани
проби влажността на хлебната средина намалява по време на съхранението.
Темповете на изменение са най-интензивни в началото – до 24-ия час, а след
72-ия час снижението е несъществено.

Фиг. 1. Изменение на влажността на хлебната средина
по време на съхранение

При контролната проба, приготвена от пшенично брашно тип 700, три часа
след изпичането на хляба влажността на средината е 44,5%, а след съхранение
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в продължение на едно денонощие измерената стойност е 42,2%, т. е. влажнос-
тта е намаляла с 5,16% спрямо базисната. 72 часа след изпичането на контрол-
ната проба хляб намалението на влажността на средината е с 8,31% спрямо
първоначалната.

При опитната проба, замесена от брашно тип 650 и добавки, след 24-часо-
во съхранение влажността на средината намалява с 2,97%, а след 72 часа – с
4,21% спрямо първоначалната влажност. Това доказва, че при контролната про-
ба хляб темповете на изменение на влажността са много по-динамични, а по-
интензивната загуба на влага води до по-бързо втвърдяване на хлебната сре-
дина. Le-Bail и колектив14 установяват, че има тясна връзка между загубата на
влага от средината и стареенето на хляба, проучвайки кинетиката на образува-
не на кристалите на амилопектина. Това доказва, че опитната проба, приготве-
на от брашно тип 650 и добавки, старее по-бавно от контролната и запазва за
по-дълго време преснотата си.

Хидрофилните свойства на хлебната средина също характеризират проце-
са на стареене на хляба. На фиг. 2 са представени резултатите от определяне
хидрофилните свойства на средината на опитната и контролната проба хляб.

Фиг. 2. Изменение на набъбваемостта на хлебната средина
по време на съхранение
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1 4 Le-Bail, A. ,K. Boumali, V. Jury, F. Ben-Aissa, R. Zuniga. Impact of the baking kinetics on staling rate
and mechanical properties of bread crumb and degassed bread crumb // Journal of Cereal Science, 2009,
50 (2), рр. 235-240.
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От фигурата става ясно, че хидрофилността на средината на хляба нама-
лява по време на съхранението, като тази тенденция се проявява и при двете
изследвани проби. Прави впечатление, че в началото на съхранението стойнос-
тите се изменят по-бавно, но след 24-часово съхранение намалението е скоко-
образно. В началото на съхранението (3 часа след изпичането) хидрофилността
на средината при хляба, приготвен от брашно тип 650 и добавки, е с 9,27% по-
висока от тази на контролната проба. В процеса на съхранение намалява спо-
собността на хлебната средина да поглъща вода и да набъбва. При контролна-
та проба измерените стойности в рамките на експериментално проведеното
съхранение се изменят от 18,6 до 2,4 cm3, а при пробата с добавки – от 20,5 до
5 cm3. Това показва, че през целия период на съхранение хлябът от брашно тип
650 се отличава с по-висока хидрофилност на средината.

Стареенето предизвиква съществени промени в хлебната средина – нама-
ляване на еластичността и мекотата. Ето защо деформационните характерис-
тики на средината могат да дадат обективна представа за процеса на стареене
на хляба. С тази цел преснотата на хляба беше определена посредством пенет-
рометрично измерване на деформационните характеристики на хлебната сре-
дина – обща деформация (Но), пластична деформация (Нп) и еластична дефор-
мация (Не).

На фиг. 3 са представени стойностите (в пенетрометрични единици), които
характеризират общата деформация на хлебната средина на изследваните про-
би хляб.

Фиг. 3. Изменение на общата деформация на хлебната средина
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При двете изследвани проби с увеличаване на продължителността на съхра-
нение числените стойности, характеризиращи общата деформация на средината,
намаляват. Графичното изображение на резултатите показва, че през целия срок на
съхранение средината на опитната проба хляб от брашно тип 650 е имала по-голя-
ма свиваемост и следователно – по-голяма мекота. Три часа след изпичането об-
щата деформация при контролната проба е 105 пенетрометрични единици, след
което постепенно намалява, което говори за втвърдяване на хлебната средина. В
края на съхранението (168 h след изпичането) общата деформация на средината на
контролната проба е 26 пенетрометрични единици (п.е.), т.е. е намаляла 4 пъти в
рамките на периода на съхранение. При хляба от брашно тип 650 общата деформа-
ция на средината намалява 2,05 пъти, т. е. тя съхранява мекотата си в по-голяма
степен. Освен това прави впечатление, че при контролната проба между 24-и и 120-
я час на съхранение свиваемостта намалява рязко, докато при опитната проба през
целия срок на съхранение стойностите се изменят по-плавно. Свиваемостта на сре-
дината на контролната проба хляб (от брашно тип 700) след 24-часово съхранение
има стойности, каквито при хляба от брашно тип 650 и добавки са измерени след
съхранение в продължение на 120 часа. Получените от нас резултати се подкрепят
и от изследванията на други автори – Svec и Hruskova15 установяват, че при по-
високо белтъчно съдържание на брашното, използвано като суровина, са измерени
по-високи стойности на пенетрация на хлебната средина.

На фиг. 4 са представени резултатите, които отразяват изменението на
пластичната деформация на изследваните проби хляб.

Фиг. 4. Изменение на пластичната деформация на хлебната средина
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1 5 Švec, I., M. Hrušková. Evaluation of wheat bread features // Journal of Food Engineering, 2010, 99 (4),
рр. 505-510.
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Средината на хляба от брашно тип 650 се отличава с по-добре изразени пла-
стични свойства, в сравнение с контролната проба, като тази закономерност се
проявява през целия период на съхранение. В началото на изследването (3 часа
след изпичането) стойността, характеризираща пластичността на средината на хляба
от брашно тип 650, е 1,32 пъти по-висока от тази за хляба от брашно тип 700.

След съхранение в продължение на 168 часа двете стойности се различа-
ват по-съществено – 2,2 пъти. Това показва, че използването на брашно тип 650
и добавката на аскорбинова киселина, слънчогледово масло и малцово брашно
води до подобряване на пластичните свойства на хлебната средина и до съхра-
няването им за по-дълго време.

Еластичността на средината на хляба е едно от най-важните свойства,
характеризиращи преснотата му. Фигура 5 позволява да се проследи изменени-
ето на стойностите на еластичната деформация, получени в хода на експери-
менталното изследване.

Фиг. 5. Изменение на еластичната деформация на хлебната средина

Експериментално установените резултати показват, че с увеличаване
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на намалява, като тази тенденция се проявява при двете проби, подложени на
изследване.
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изделието. Това се обяснява с промените, настъпващи в нишестената фракция
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тето. Стареенето на хляба е неизбежно свързано с влошаване на структурните
свойства на хлебната средина – с намаляване на мекотата и еластичността й.

Пробата, приготвена от брашно тип 650 с добавки, се отличава с по-висо-
ка еластичност на средината. При нея в началото на съхранението стойността,
характеризираща еластичната деформация, е с 14 пенетрометрични единици
по-висока от тази за контролната проба. Числените стойности намаляват с удъ-
лжаване срока на съхранение, като по-интензивно снижение се отчита в начало-
то на съхранението (между 3-я и 24-я час). В края на съхранението стойности-
те, измерени при двете проби, се различават с 55%, което показва, че хлябът от
брашно тип 650 значително превъзхожда контролната проба хляб по отношение
на еластичните свойства на средината.

Получените в хода на експерименталните изследвания резултати катего-
рично показват, че използването на пшенично брашно тип 650 и влагането на
аскорбинова киселина, малцово брашно и слънчогледово масло води до забавяне
на втвърдяването на хлебната средина и респективно – до забавяне процеса на
стареене на хляба. В случая освен по-високото белтъчно съдържание на браш-
ното, от което е приготвена опитната проба, влияние върху процесите на стареене
оказват и добавките. Аскорбиновата киселина способства за заздравяване на
структурата на тестото. Посредством малцовото брашно в тестото (и респек-
тивно в хляба) се внасят амилолитични ензими, които хидролизират нишестените
молекули и така забавят процеса на ретроградация и втвърдяването на средина-
та на хляба. Goesaert и съавт16 посочват, че добавянето на мазнини води до уве-
личаване на обемния добив и шупливостта на хляба, а това, от своя страна, е
фактор за забавяне на стареенето. Освен това е установено, че мазнините взе-
мат участие в структурните преобразувания в хлебната средина по време на
съхранението на хляба, способствайки за съхраняване на еластичността й.

Заключение

Резултатите от проведеното изследване показват, че хлябът, приготвен от
пшенично брашно тип 650 с добавка на аскорбинова киселина, малцово брашно
и слънчогледово масло, съхранява преснотата си за по-дълго време, в сравне-
ние с контролната проба хляб от брашно тип 700. По време на съхранение влаж-
ността и хидрофилните свойства на хлебната средина намаляват и при двете
проби, но темповете са много по-интензивни при контролната проба. Физичните
свойства на хлебната средина също се променят. Общата деформация на сре-
дината при хляба от брашно тип 700 намалява 4 пъти в рамките на периода на
съхранение, а при хляба, замесен от брашно тип 650 и добавки, стойността
намалява 2,05 пъти. Експерименталните резултати доказват, че опитната проба
хляб запазва за по-дълго време еластичността и мекотата си, което свидетел-
ства за по-бавното протичане на процеса на стареене на хляба.
1 6 Goesaert, H., K. Brijs, W. Veraverbeke, C. Courtin, K. Gebruers, J. Delcour. Wheat flour constituents:

how they impact bread quality, and how to impact their functionality// Trends in Food Science &
Technology, 2005, 16 (1-3), рр. 12-30
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В заключение може да се посочи, че посредством използването на браш-
но с по-високо белтъчно съдържание и подходящи промени в рецептурния състав
(влагане на добавки) може да се постигне забавяне на процеса на стареене на
хлебопекарната продукция. Стареенето на хляба е причина за значителни ико-
номически щети, както за хлебопекарната индустрия, така и за крайните потре-
бители. Ето защо, изясняването на механизма на стареенето на хляба и разкри-
ването на възможности за забавянето му е проблем с приоритетно значение за
нашата страна.

В случая много важно е да се има предвид, че производството на хляб от
пшенично брашно тип 650 с добавка на малцово брашно, аскорбинова киселина
и слънчогледово масло не изисква промени в технологичния режим и техноло-
гичното оборудване, т.е. не са необходими допълнителни капиталови вложения
и разходи за труд, за промяна в технологията, за закупуване на ново или усъвъ-
ршенстване на наличното оборудване в хлебопроизводствените предприятия.
Подобряването на съхраняемостта на хляба се постига единствено благодаре-
ние на промени в рецептурата.

Считаме, че подобни научни изследвания имат практическа полезност и
са особено необходими на съвременния етап, предвид засиления обществен и
медиен интерес към въпросите, свързани с качеството на хляба. Въвеждането
в производство на изследвания опитен образец хляб би се вписало в съвремен-
ните тенденции за здравословно и рационално хранене, защото по-добра съхра-
няемост на продукта се постига единствено посредством промени в рецептура-
та, без да е необходимо използването на подобрители или консерванти. Това би
допринесло за гарантиране по-високо ниво на безопасност на храните и защита
на потребителските интереси в нашата страна.

A STUDY  ON  THE EFFECT  OF  THE   FLOUR  TYPE
AND  SOME  ADDITIVES  ON  THE  STALING  OF BREAD

Chief Assist. Prof. Dr Denka Zlateva,
Prof. Dr Eng. Grozdan Karadzhov

Abstract

The staling of bread is the cause of considerable economic losses both for the baking
industry and for end consumers. That is why identifying possibilities for its deceleration is an
issue of primary importance. The use of various additives in order to improve the quality and
shef life is a widely used practice in bread-making. The conducted study showed that the bread
made from wheat flour type 650 with the addition of ascorbic acid, malt flour and sunflower-
seed oil remains fresh for longer periods of time in comparison with the bread made from flour
type 700. It is also distinguished by greater elasticity and softness of the bread crumb throughout
the entire period of storage, which is proof of the slower staling of the bread.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА МУКИ
И НЕКОТОРЫХ ДОБАВОК НА СТАРЕНИЕ ХЛЕБА

Гл. асс. д-р Денка Златева,
проф. д-р инж. Гроздан Караджов

Резюме

Старение хлеба является причиной значительных убытков как для хлебной индуст-
рии, так и для конечных потребителей. Вот почему выявление возможностей его замедле-
ния составляет проблему приоритетного значения.

Использование различных добавок с целью улучшения качества и срока хранения –
довольно распространенная практика в производстве хлеба. При проведенном исследо-
вании было установлено, что хлеб, изготовленный из пшеничной муки типа 650 с добав-
кой аскорбиновой кислоты, солодовой муки и подсолнечного масла, сохраняет свою
свежесть дольше по сравнению с хлебом из муки типа 700. Он отличается более высокой
эластичностью и мягкостью хлебного мякиша в течение всего срока хранения, что свиде-
тельствует о более медленном протекании процесса старения хлеба.
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УДК – 338
Econ Lit – D 230

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ – СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Иван Желев

Въведение

Важно значение за икономическото развитие на нашата страна има, от
една страна, строителството на нови сгради и съоръжения, а от друга, тяхното
поддържане в добро експлоатационно състояние. Ефективната експлоатация
на нови и съществуващи сгради и съоръжения на територията на България изис-
ква от техните собствениците да извършват управление, което да включва и
фасилити мениджмънт1.

Във връзка с това, целта на тази публикация е да изследва някои теорети-
ко-приложни аспекти на фасилити мениджмънта, с оглед на неговото приложе-
ние като съвременен подход за управление на сградите и съоръжения на тери-
торията на нашата страна.

Фасилити мениджмънт на сградите и съоръженията

Въвеждането на фасилити мениджмънта при управлението на сградите и
съоръженията у нас представлява интерес за теорията и практиката поради
следните основни причини:

- широко разпространена дейност в развитите икономически държави за
управление на сгради и съоръжения;

- прилага се от чуждестранните инвеститори, които оперират с недвижи-
ми имоти на българския пазар;2

- подход е за създаване на конкурентни предимства за даден собственик
на сгради и съоръжения;

1 Положителна стъпка у нас бе  стартирането на списание Фасилитис през май 2007 г. (вж. http://
www.facilities.bg/) и създаване на Българска  фасилити мениджмънт асоциация  на 14 септември
2007 г. (вж. http://www.facilities.bg/node/206 ). Приложението на фасилити мениждмънт може да
бъде,  както към жилищни сгради (в режим на етажна собственост и тези които не са в нейния
обхват), така и промишлени,  административни, търговски, болнични, училищни, университетс-
ки и други сгради.

2 Основание за това е проведената Пета международна конференция по фасилити мениджмънт –
устойчивост и ефективност. 14-15.10.2010.  (вж. http://events.uconomics.com/5th_FM_conference/
organizatori).
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- изучава се като дисциплина и е специалност от бакалавърска и магис-
търска степен в чуждестранни университети;3

- за ограничен брой български и чуждестранни компании е основен пред-
мет на дейност, който обхваща професионалното управление на сгради и
съоръжения.4

С оглед на посоченото, е целесъобразно да бъде изяснено понятието
„facility managemеnt”, което се използва в теорията и практиката на Англия,
Франция, Германия, Съединените щати, Канада и други икономически развити
държави. То се превежда като „управление на сградите и съоръженията” или
„управление на съоръженията”, но в българската теория и практика вече се
приема и използва терминът „фасилити мениджмънт”5. В различни източни-
ци се използват различни тълкувания на понятието „фасилити мениджмънт”
като някои по-съществени от тях са следните:

Преводът на български на думата „facility” означава: „благоприятни ус-
ловия, улеснения, облекчения; възможности; удобства, помощни средства и
други; на думата „managemеnt” – ръководство, управление, управляване, ди-
рекция, управа, манипулиране, справяне с работа, грижливо, умело отнасяне с
хора.6

Във Великобритания и други европейски страни вместо „фасилити ме-
нижмънт” се използва понятието „управление на съоръженията”. Определе-
нието на Европейския комитет за стандартизация (CEN), ратифицирано от Бри-
танските стандарти е: „Управление на съоръженията е интегриране на
процесите в една организация, която да поддържа и развива договорени-
те услуги, които подкрепят да се подобри ефективността на основната
им дейност”.7

3 В много европейски университети се предлагат бакалавърски и магистърски програми по специ-
алност „Фасилити мениджмънт”, например: Университета  Халам в Шефилд, Великобритания -
http://shu.ac.uk; Университета Саксион, Холандия – http://www.saxion.edu и други, а в  СУ „Св.Кли-
мент Охридски” от учебната 2008 г. се предлага магистърска програма по  „Икономика и управ-
ление на сгради и съоръжения”.

4 Вж. „Алфа Пропърти Мениджмънт” – http://apmbg.com/bg/; „Фърст фасилити” – http://
www.firstfacility.bg/; „Окин Фасилити БГ” – http://www.okinfacility.bg/bg/; „Фасилити оптимум
България” – http://www.foptimum.bg/; „Фасилити мениджмънт институт” – ЕООД –  http://www.fm-
institute.com.

5 Този случай е подобен и на други понятия, възприети у нас, примерно като „управление на
проекти (projects management)”, „управление на човешки ресурси (human resourse management)”
„корпоративно управление (corporate management)” и други.

6 Преводът на български на думата „facility” означава: „благоприятни условия, улеснения, облек-
чения; възможности; удобства, помощни средства и други; на думата  „managemеnt” –  ръковод-
ство, управление, управляване, дирекция, управа, манипулиране, справяне с работа, грижливо,
умело отнасяне с хора (вж. Английско-български речник. София: БАН, 1973, с. 101 и 517).

7 Вж. по-подробно: http://www.cen.eu – Европейски комитет за стандартизация (European Committee
for Standardization).
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Официалното разбиране на Британският институт за фасилити мениджмънт
(BIFM) е дефиницията на CEN8, която се допълва със следното определение:
„фасилити мениджмънтът е процес за интегриране на мултидисципли-
нарни дейности в рамките на архитектурната среда и управлението на
тяхното въздействие върху хората и работните места”.9

Според Института по фасилити мениджмънт (САЩ), фасилити ме-
ниджмънтът е: „Професията, която управлява и координира взаимно свърза-
ни въпроси и функции, отнасящи се до хора, процеси и физическо разпо-
лагане в пространството в рамките на една корпорация или организа-
ции”.10

Дефинирането на фасилити мениджмънта от Международната фасилити
мениджмънт асоциация е: „Това е дейност, която обхваща множество дис-
циплини, гарантиращи функционалността на архитектурната среда чрез
интегриране на хора, място, процеси и технологии.”11

По-широка дефиниция от същата асоциация (IFMA), използвана за фаси-
лити мениджмънта е: „Практиката по координирането на физическото
пространство, работните места с хората и работата на организация-
та, при която се обединяват принципите на бизнес администрацията,
архитектурата, поведенческите и инженерните науки.”

Според някои учени, „фасилити менидмънтът” представлява „дългосроч-
но управление на съоръженията, включващо финансово прогнозиране,
управление на недвижимите имоти, както и придобиване и разпорежда-
не с активи, планиране на пространството и алтернативен дизайн, кой-
то се фокусира върху хората и тяхното взаимодействие с новите техно-
логии и околната среда”12

Ясно е, че освен посочените има и много други дефиниции, които дават по-
широко или по-тясно тълкуване на понятието фасилити мениджмънт. За целите
на тази публикация може да се обобщи, че „фасилити мениджмънтът на
сградите и съоръженията е дейност, която представлява съвкупност от
процеси по осигуряване на комфортна среда за хората, с минимални екс-
плоатационни разходи и спомагаща за повишаване ефективността на
основната дейност на компаниите и организациите”.
8 В нашата страна също има действащи стандарти, свързани с управлението на сгради, като напри-

мер: БДС EN 14908-1:2006; Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията, регули-
рането и техническото управление на сгради; Протокол на мрежа за сградата. Част 1: Нива за
протокол (Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management –
Control Network Protocol – Part 1: Protocol Stack ) и други (вж. по-подробно:  http://www.bds-
bg.org/).

9 Вж. по-подробно:http://www.bifm.org.uk/bifm/home – Британски фасилити мениджмънт институт
(Britich Institute of Facilities Management).

1 0 Вж. по-подробно: http://www.appa.org/ – сайт на Институт по фасилити мениджмънт (Institute for
Facilities Management).

1 1 Вж. по-подробно:  http://www.ifma.org/ – сайт на Международна фасилити мениджмънт асоциа-
ция. (International Facility Management Association).

1 2 Cootts, David G. The Facility Management  Handbook. AMACOM, New York, NY, 2009, p. 3.
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Елементи на фасилити мениджмънта за ефективно управление
на сградите и съоръженията

В развитите икономически държави фасилити мениджмънтът е строго регла-
ментирана дейност. Например, в Германия съществува система от стандарти в
областта на фасилити мениджмънта, който според DIN 32 736 има следните цели:13

1. Осигуряване на функционално качество и дефинирана производителност
на инсталираната техника.

2. Висока надеждност на сградите и съоръженията.
3. Дълъг експлоатационен живот и запазване на цената.
4. Ниски разходи за електроенергия.
5. Документация, контрол и отстраняване на слабите места.
6. Опазване на околната среда (безопасни материали, ниски емисии, раз-

делно събиране на отпадъци).
Посоченият стандарт включва следните основни части на фасилити менидж-

мънта: технически, инфраструктурен и търговски (стопански) (вж. фиг. 1).

Фиг. 1. Основни съставни части на фасилити мениджмънта
на сградите и съоръженията

Технически
 фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт
на сградите и
съоръжениятаПерсонал

на собственика на
сградите и съоръж.

Аутсорсинг

Стопански
фасилити мениджмънт

Инфраструктурен
фасилити мениджмънт

 управление  на сградите
 експлоатация на

съоръжения
 инспекция
 поддръжка
 ремонт
 обновяване
 гаранционно

обслужване
 аварийни услуги
 денонощно обслужване
 енергийна оптимизация
 документация
 битови услуги
 отпадъци

 почистване на сградите
 охрана на сградите
 градинарски услуги
 поддръжка на

растителността
 услуги по обработване на

данни
 вътрешни пощенски

услуги
 управление на паркинги
 зимно почистване
 комуникационни услуги
 кетъринг
 логистични услуги
 други услуги

 управление на
сградите
 управление на проекти
 управление на

извънредни разходи
 планиране на

разходите и контрол
 бюджет за услуги
 бюджет за проекти
 поддържане  връзка с

клиенти
 усвояване на

пространства
 управление на

подизпълнители
 поддръжка

1 3 Вж. по-подробно: http://www.baufachinformation.de/
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Техническият фасилити мениджмънт включва: управление на сгради;
експлоатация на съоръжения; инспекция и ремонт на сгради и съоръжения; под-
дръжка и текущи ремонти; гаранционно обслужване; възлагане на оборудване;
инсталиране на оборудване; аварийни услуги; денонощно обслужващо звено; енер-
гийна оптимизация; поддръжка на документацията; модернизация и преустрой-
ство; обновяване и основен ремонт; битови услуги; изхвърляне на отпадъци.

Инфраструктурният фасилити мениджмънт се състои от: почиства-
щи услуги; охранителни услуги; градинарски услуги и поддръжка на растител-
ността; поддръжка на собствеността; услуги по обработване на данни; вътрешни
пощенски услуги; управление на паркинги; преместване и обновяване; стоки и
логистика; зимно почистване; централни телекомуникационни услуги; кетъринг;
логистични услуги; други услуги.

Търговският (стопанският) фасилити мениджмънт обхваща: управ-
ление на проекти/обекти; управление на извънредни разходи; строителни разхо-
ди; консултации за недвижими имоти; изготвяне на бюджет и управление; сче-
товодство; управление и събиране на наем; отдаване под наем на съоръжения;
установяване и поддържане на връзка с наематели и собственици; планиране
на разходите и контрол; усвояване на пространство; управление на подизпълни-
тели; поддръжка.

На основата на проучената специализираната литература и практиката в
изследваната област, съществуват няколко основни възможности за внедрява-
нето от собствениците на всички или на част от посочените части на фасилити
мениджмънта у нас, като съвременен подход за управлението на сградите и
съоръженията:

1. Приемане от собствениците на сградите и съоръженията на стандарти
за управление. Например, според DIN 3105114 поддържането в изправност на
сгради трябва да осигури поддръжка, инспекция, привеждане в изправност, по-
добрение, а при възникване на необходимост и аварийни ремонти. Всяка една
от тези дейности е подразделена на процеси и операции и за всички тях са
разработени стандартни изисквания и препоръки.

2. Определяне на основните дейности на фасилити мениджмънтът на сгра-
дите, свързани с разнообразни процеси по поддръжка на елементи и системи,
грижите за отопление и климатизация, електрическа енергия, водопроводни и
канализационни системи, почистване, сигурност и други. Някои или всички тези
дейности могат да бъдат осигурени от компютърни програми.

Посочените и други дейности могат да се считат като второстепенни или
поддържащи услуги, тъй като не са основна дейност на собствениците на сгра-
дите. Целесъобразно е оформянето на програма за намаляване на разходите за
различни дейности.

3. Решаване на типичните проблеми на управлението на сградите и съоръ-
женията, чрез средствата на фасилити мениджмънта. Събирането на информа-
ция, нейният анализ и приложение на техниките на фасилити мениджмънта е
1 4 Вж. по-подробно: http://www.baua.de/
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свързано със създаване на комфортна среда за потребителите в сградите и
съоръженията и допринася за намаляване на експлоатационните разходи.

4. Контролиране на безопасно, сигурно и комфортно пребиваване на посе-
тителите и работещите в сградите и съоръженията чрез фасилити мениджмънт,
осигуряващо ефективна експлоатация, ниски разходи и запазване и развитие
стойността на активите.

5. Планиране на дейностите от собствениците чрез фасилити мениджмънт,
е подобно на бизнес планирането на дадена фирма. Независимо, че и при двата
вида планиране целта е ефективно управление и изпълнение на ежедневните
процеси, при фасилити мениджмънта фокусът е върху възможностите за нама-
ляване (оптимизиране) на разходите чрез използване на специални техники.

6. Аутсорсинг на дейности, която е известна концепция в областта на фаси-
лити мениджмънта и е свързана със сключване на договор от собствениците на
сгради и съоръжения с външни доставчици за предоставяне на една или повече
услуги с определено качество и количество. Причините за избор на аутсорсинга
може да бъдат най-различни, включително липсата на вътрешни ресурси, липса-
та на опит и други, но основната причина е намаляване на разходите.15

7. Използване методите и техниките на фасилити мениджмънта на всеки
стадий от жизнения цикъл на сградите и съоръженията. Това представлява един
непрекъснат процес, продължаващ десетки години, на предоставяне на услуги
в подкрепа на основната дейност на собствениците на сгради и съоръжения.
Вземането на решения в началните стадии на инвестиционния процес при про-
ектирането на сградите и съоръженията, може да осигури достатъчно инфор-
мация за техните експлоатационни качества. Това ще позволи ефективно уп-
равление по време на експлоатацията, комфорт на потребителите и намаляване
на експлоатационните разходи.

Целесъобразно е въвеждането от собствениците на сгради и съоръжения
на фасилити мениджмънта като съвременен подход за тяхното управление, да
се реализира като процес, състоящ се от два етапа:

Първият етап е свързан с определяне на експлоатационните разходи на
сградите и съоръженията. По принцип, икономическото понятие „разходи” ви-
наги е представлявало интерес от страна на икономистите. Собствениците на
сгради и съоръжения трябва да познават и да анализират всички разходи (фак-
тори за намаляване) и всички възможни приходи (фактори за увеличаване), ко-
ето да повиши ефективността на основната им дейност.

На този първи етап се идентифицират източниците на разходи по отделни
групи, изяснява се връзката между отделните процеси. В нашето законодател-
ство разходите се разделят на: а) разходи по икономически елементи; б) разхо-
ди за дейността, финансови разходи и извънредни разходи. Структурирани по
този начин, не е възможно да се направи задълбочен анализ.

1 5 Вж. по-подробно: По-добре е фасили мениджмънт дейностите да се аутсорснат. Списание Фаси-
литис, София: Uconomics, брой 12, 2008, с. 36; Основни причини за аутсорсинг. Списание Фаси-
литис, София: Uconomics, брой 8, 2009, с. 23.
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Това налага необходимостта да се определят детайлно източниците на раз-
ходите при експлоатацията на сградите и съоръженията. Анализът на експлоата-
ционните разходи трябва да включва и показатели като „Структура на разходите
на единица натурален показател”, „Структура на разходите на 1 кв.м. разгъната
застроена площ” и други, което съвпада с принципите на фасилити мениджмънта.

Вторият етап е процесът по внедряване на отделни елементи на фасили-
ти мениджмънта. Определените процеси, видове и структура на разходите са
основата, на която се осъществяват управленските въздействия.

Внедряването на фасилити мениджмънт при управление на сградите и съоръ-
женията изисква да се набележат мерки за намаляване на разходите за следните
основни процеси: здраве и безопасност на околната среда; чистота; изхвърляне
на отпадъци; здравно обслужване; действия с опасни материали; управление на
механични системи; отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника;
качество на въздуха в сградата; автоматичен контрол на температурата;  пре-
вантивна поддръжка за да се предотврати прекъсване на система; интелигентна
поддръжка с използване на оборудване или тестове за да се предвиди кога ще е
необходим ремонт; поддръжка на асансьори; електрическа инсталация подстан-
ции; комутатори; аварийни енергийни системи; системи за непрекъсваемо зах-
ранване; режим на генератори; сградни автоматизирани системи; софтуер за уп-
равление на сгради; системи за видеонаблюдение (мониторинг); системи за си-
гурност и защита; системи за безопасност; спринклерни системи; пожароизвес-
тителни системи; пожарогасители; газообразни пожарогасители; електронни кар-
ти; пароли; плановете за евакуация; управление на пространството, мебелите и
друго обзавеждане, произведения на изкуството; озеленяване и други.

В подкрепа на сградните автоматизирани системи за управление се изпол-
зват информационните технологии, идентифицирани като компютърни системи
за управление и поддръжка на сгради и съоръжения (Computer Aided Facility
Management – CAFM). За целта се използват разнообразни компютърни про-
грами като FM Center – система за управление на недвижима собственост;
AutoCAD – софтуер за управление на данните на една сграда през целия и
жизнен цикъл (Building Information Modeling – BIM). 16

Благодарение на BIM е възможно виртуалният модел да бъде предаван към
всяко следващо звено, следвайки етапите на проекта, от проектантите до собстве-
ниците на хотела. Всяко от тези звена по „веригата” на изпълнението добавя в
информационния модел знание, което е специфично за съответната му компентен-
ция, която се натрупва поетапно в единия модел. Ползите за собствениците са:
осезаемо се намалява загубата на информация, която обичайно става факт при
преминаването на модела от един субект към друг; разполагат винаги с изчерпа-
телна информация за сградата, която е много по-точна от обичайната практика.

1 6 Вж. например: http://www.nemetschek.bg/ – сайт на Немечек разпространител на FM Center;
http://autodesk.com/ – сайт на Аутодеск, разпространител на аутотокад ;http://www.siemens.com
– сайт на Сименс, разпространител на сградни автоматизирани системи; http://rfid.bg/ – сайт на
фирма „Фрид” – разпространител на електронни  карти и други.
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Сравнителният анализ на експлоатационните разходи през различни пери-
оди ще покаже необходимостта от управленски въздействия, свързани с реше-
ния по подобряване на организацията на пространствата в сградите и/или про-
екти за обновяване на елементи или системи от сградите и съоръженията. Това
ще даде възможност на собствениците на сгради и съоръжения:

а) да сравняват равнището на разходите по отделни видове през текущата
година спрямо данните за предходната (базисна) година;

б) да отчитат дали има напредък (намаляване на разходи) или изоставане
(увеличаване на разходи) по видове, под влияние на планираните и из-
вършени въздействия за намаляване на разходите.17

Жизнен цикъл на сградите и съоръженията и обхват
на фасилити мениджмънта

Построяването, поддържането и подобряването на експлоатационното
състояние на сградите и съоръженията изисква прилагането на различни мето-
ди и подходи на управление.18 Фасилити мениджмънтът позволява да се опти-
мизират разходите през целия жизнен цикъл на сградите и съоръженията, а не
само на отделен етап.

Жизненият цикъл на сградите и съоръженията може да включва следните
стадии: концепция за сградата, планиране; проектиране; строителство; въвеждане в
експлоатация и ползване; физическо и морално остаряване; поддръжка и обновява-
не (основен ремонт и развитие); невъзстановимо физическо изхабяване, разруша-
ване; смяна на собственици.19 Жизненият цикъл на сградите и съоръженията об-
хваща два основни процеса – инвестиционен и експлоатационен процес (вж. фиг. 2):

През инвестиционния процес се построява нова сграда или съоръжение
или се извършва обновяване (основен ремонт, реконструкция и модернизация,
преустройство и др.). Този процес е свързан с планиране, осигуряване на финан-
сиране, проектиране и строителство, като стремежът на инвеститорите е да се
изразходват ефективно предвидените средства.

Както е известно, инвестиционният процес обхваща различни етапи като
„Инвестиционно проучване”, „Инвестиционно проектиране” и „Строителство”,
осъществявани от инвеститора или компании за управление на проекти и други
заинтересовани страни като специализирани държавни органи, проектантски
фирми, строителни компании, консултанти, доставчици и други.20

1 7 Полезни практики и възможност за сравнителен анализ на разходите за подобряване ефективно-
стта на сградите предоставя специализирания сайт с абонамент на Фасилити мениджмънт бенч-
маркинг – http://fmbenchmarking.com.

1 8 Трите дейности при управление на недвижимите имоти: „Ползване”, „Поддържане”, и „Подо-
бряване” са наречени от автора „Схема на трите П-та”, вж. по-подробно Желев, Ив. Подобрява-
не управлението на недвижимата собственост. Доклад на конференция на тема „Управление на
недвижимата собственост”. Варна: Геа-принт, 2002, с. 11.

1 9 Адаптирано от автора по  Горемыкин, В., Эл. Бугулов. Экономика недвижимости. Москва, Филинъ,
1999,  с. 34,  където са дадени четири  различни аспекти на жизнения цикъл на недвижимата собственост.

2 0 Вж. Желев, Ив. Управление на инвестициония процес. Варна, Наука и икономика, 2009, с. 57.
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По време на инвестиционния процес, фасилити мениджмънта изисква да
се извършват такива инвестиционните разходи (например, за енергийна ефек-
тивност и други), които да осигуряват ефективна експлоатация на сградите и
съоръженията.

През експлоатационният процес на сградите и съоръженията, освен за
създаване на материални условия за бизнес или публични услуги се извършват
дейности по: анализ на получените доходи или социални и други ползи, сравни-
телен анализ между проектните и фактическите показатели на възвръщаемос-
тта на вложените средства, поддръжка, обновление на елементи и системи и
други. Функциониращите сгради и съоръжения изискват, от една страна, раз-
лични ремонтни работи, а, от друга, страна проекти за обновяване, свързани с
подобряване на енергийната ефективност, модернизация и реконструкция, осно-
вен ремонт и др., съобразно интересите на собствениците.

По време на експлоатационния процес, фасилити мениджмънта на сгради-
те и съоръженията изисква да се извършват такива разходи за поддръжка и
подобряване на експлоатационно състояние, които да осигуряват ефективна
експлоатация.

Внедряването на фасилити мениджмънта от собствениците на сгради и
съоръжения ще им помогне да си поставят стратегически цели по ефективна
експлоатация още на етапа на инвестиционното проучване и тяхната реализа-
ция през целия жизнен цикъл на сградите и съоръженията. Фокусът през целия
този процес е свързан с осигуряване на ефективна експлоатация на сградите и
съоръженията, осигуряване на комфортна среда за потребителите (работещи и
посетители), постигнато с ниски експлоатационни разходи.

Реализацията на проекти от фасилити мениджърите е съпроводено с опре-
делени разходи, които запазват или увеличават стойността на недвижимия имот.
Фасилити мениджънтът може да се прилага към всякакви сгради и съоръже-
ния, независимо от тяхното предназначение и параметри.

Заключение

На основата на направените изследвания е целесъобразно да се посочат
няколко основни изводи и препоръки по отношение внедряването на фасилити
мениджмънта като съвременен подход за управление на сгради и съоръжения:

1. Фасилити мениджмънтът е съвременен подход за управление на сгра-
дите и съоръженията за ефективна експлоатация и осигуряване на ком-
фортна среда за хората, чрез ниски експлоатационни разходи.

2. В развитите държави има развита теория и практика на фасилити ме-
ниджмънта, която е целесъобразно да намери приложение в нашата стра-
на.

3. Съвременната практика е фасилити мениджмънта да се използва още
на етапа на проектиране, т.е. през целия жизнен цикъл на сградите и
съоръженията, което води до повишаване ефективността на основната
дейност на собствениците.
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4. Фасилити мениджмънтът обхваща точно определени части като техни-
чески, инфраструктурен и стопански, които включват определени дей-
ности и процеси с разработени стандартни изисквания за сградите.

5. Необходимо е да се изучават и прилагат от собствениците на сгради и
съоръжения на всички възможности за внедряване на фасилити менидж-
мънта.

6. Внедряването на подходящи практики на фасилити мениджмънта от да-
ден собственик, трябва да е съобразено с параметрите и предназначени-
ето на сградите и съоръженията, с оглед постигане на по-големи ползи.

Разглежданите аспекти по използването на фасилити мениджмънта като
съвременен подход за управление на сгради и съоръжения имат голям обхват и
очертаните възможности са начален опит, който може да бъде усъвършенстван.

FACILITY MANAGEMENT – A MODERN APPROACH TO THE MANAGEMENT
OF BUILDINGS AND FACILITIES IN BULGARIA

Assoc. Prof. Dr Ivan Zhelev

Abstract

In order to accomplish the process of efficient use of the buildings and facilities in this
country there is needed the type of management which includes facility management as well.

The article presents a study of some theoretical and applied aspects of facility
management, in view of its application as a modern approach to the management of the buildings
and facilities on the territory of this country.

There are revealed the nature, elements and coverage of facility management as are
pointed out the possibilities for the introduction of facility management in the administration
of buildings and facilities.

ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ В БОЛГАРИИ

Доц. д-р Иван Желев

Резюме

С целью осуществления процесса эффективной эксплуатации зданий и сооруже-
ний в стране необходимо управление, включающее также фасилити менеджмент.

В статье исследуются некоторые теоретико-прикладные аспекты фасилити менедж-
мента с учетом его применения в качестве современного подхода к управлению здания-
ми и сооружениями на территории страны.

Раскрываются сущность, элементы и охват фасилити менеджмента, указаны возмож-
ности внедрения фасилити менеджмента при управлении зданиями и сооружениями.
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БЪЛГАРСКИЯТ РЕЗЕРВЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – ЦЕЛИ
И ТЕНДЕНЦИИ

Гл. ас. д-р Христина Благойчева

Промените в демографската структура са общ проблем на пенсионните
системи от разходопокривен тип в почти всички развити страни по света. Зас-
таряването на населението води до необходимост от повече разходи за обез-
щетения, при намаляване (в относителен дял) на приходите в системата. Това е
индикация за един бъдещ дисбаланс на публичната пенсионна система и пред-
поставка за нейната дългосрочна финансова нестабилност.

В търсене на варианти за подпомагане стабилизацията на бъдещите пен-
сионни разходи, много държави по света (включително и България) преминаха
към частично въвеждане на капиталовия принцип в техните разходопокривно
финансирани пенсионни системи, чрез изграждането на публични пенсионни
резервни фондове.

В тази статия се очертават проблемите на българския фонд за гарантира-
не устойчивостта на държавната пенсионна система. Предлагат се някои
възможности за по-добро управление на неговите активи. За целта се прави
сравнение с група публични пенсионни резервни фондове с различен модел на
управление, които вече имат традиции в това отношение.

* * *
Подобни фондове съществуват в Белгия, Великобритания, Ирландия, Фран-

ция, Норвегия, Канада и др. Създаването им е предизвикано от стремежа на
тези страни да изградят предпазен механизъм срещу влиянието на демографс-
ките проблеми върху финансовата стабилност на пенсионните системи. Те са
гаранция, че правителствата ще могат да поддържат високо равнище на дохо-
дите на възрастните.

Белгийският „Силвър фонд” започва действието си от 2001 г. и представ-
лява създаден със закон пенсионен резерв, работещ на капитализационен прин-
цип. Акумулираните средства във фонда към 2005 г. са в размер на 12 млрд
евро. Изплащането на пенсии от него започва след 2010 г. Източници за финан-
сиране на фонда са излишъци от държавния бюджет, излишъци от други социал-
ни фондове, приходи от продажба на публична собственост, дарения и др., как-
то и приходи от инвестиране на средствата му (разрешени са инвестиции само
в ДЦК).

В Словения 1,9% от приходите в пенсионната система се осигуряват от
инвестиционен фонд (Kapitalska Druzha), изграден с част от постъпленията от
приватизацията на държавните предприятия. В Полша работи Демографски
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резервен фонд, който за момента има много малко участие при осигуряването
на плащанията в публичната пенсионна система, но се очаква, до 2050 г., той да
нарастне до 40% от БВП на страната1.

Публичните пенсионни резервни фондове най-общо могат да се причислят
в групата на т.нар. „Държавни фондове за благосъстояние” (Sovereign Wealth
Funds)2, акумулиращи активи, управлявани директно или индиректно от прави-
телството на капиталонатрупващ принцип и обслужващи национални цели. Ха-
рактеризират се с подпомагане на финансовата стабилност в страната, корпо-
ративно управление и политическа намеса и протекционализъм. Могат алтер-
нативно да бъдат наречени и „финансиращи фондове”3. Изграждат се обикно-
вено в период, когато правителството разполага със значителен бюджетен из-
лишък, който може да бъде инвестиран с цел натрупване на резерви, гарантира-
щи една бъдеща фискална стабилност.

От своя страна, групата на тези фондове се подразделя на два основни вида:
- Държавни (автономни) пенсионни резервни фондове (Sovereign

Pension Reserve Funds). Те не са част от схема за социална сигурност, а
са собственост на правителството. Финансират се чрез директни фис-
кални трансфери.

- Резервни фондове, собственост на социалноосигурителната сис-
тема (Social Security Pension Funds). Причисляванто им към групата на
Sovereign Wealth Funds се обуславя от специфичните нормативни усло-
вия по финансирането на бъдещите разходи на публичната пенсионна
система. Някои от тях, обаче, са независими от правителството и ба-
лансите им не са част от системата на националните сметки. Те се
ръководят от социалноосигурителната институция на страната или от
независим публичен орган. Финансират се основно чрез остатъчни при-
ходи от социални осигуровки, неизползвани за плащане на пенсии през
текущата година. В някои случаи като приходи постъпват и целеви транс-
фери от държавния бюджет.

В зависимост от модела на управление, посочените фондове могат да се
класифицират в още две групи – с интегриран модел на управление и със сегре-
гиран модел на управление4. Фондовете с интегриран модел на управление
са подчинени на дадена държавна институция и не са самостоятелни юриди-

1 Вж.: Славова, З. Белгийският „Силвър фонд”, Бюлетин на НОИ, брой 1/2005, с 26.; Natali, D.
Slovenia. The Reformed Pension System, Research Project „LA METHODE OUVERTE DE
COORDINATION (MOC) EN MATIERE DES PENSIONS ET DE L’INTEGRATION
EUROPEENNE”, 2004, p 54.; Statistical Trends in Social Protection Coverage and Public Social
Protection Expenditure in Poland, ILO. 2003, p 136.

2 Blundell-Wignall, A., H. Yu-Wei, J.Yermo. Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, OECD Working
Papers on Insurance and Private Pensions, № 14, 2008, pp.4-5.

3 Mitchell, O., J. Piggott,С. Cumru. Managing Public Investment Funds: Best Practices and New
Challenges, NBER Working Paper 14078, June 2008, p. 9.

4 Драганов, Д. Коментар по Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система. Бюлетин на НОИ, бр. 6/2008. с. 6.
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чески лица. Фондовете със сегрегиран модел на управление са самостоя-
телни юридически лица и имат собствено управление.

В табл. 1 са представени данни за публичните пенсионни резервни фондове
в някои страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Таблица 1

Размер на активите на публичните пенсионни резервни фондове
в някои страни от ОИСР през 2009 г.

(1) данните са за 2008 г.; липсва информация за процента на нарастване
на активите.

(2) данните са към юни 2009 г.
(3) среднопретеглени стойности за активите като процент от БВП и про-

цент на нарастване
Източник: OECD5

5 Laboul, A. Pension Fund Assets Struggle to Return to Pre-crisis Levels, OECD, Pension Market in Focus,
Issue 7, 2010, p. 12; Yermo, J. Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected
OECD Countries, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, № 15, 2008, pp 5-6.

Активи
Вид на
фонда Страна Име на фонда или

институцията
Основан

през Млрд
USD

% от
БВП

% на
нараст-
ване

Испания Social Security Reserve
Fund 1997 83,4 5,7 4,9

Канада Canadian Pension Plan 1997 108,6 8,5 13,8
Корея National Pension Fund 1988 217,8 26,1 17,9
Мексико IMSS Reserve - 3,6 0,3 3,3
Франция(1) AGIRC-ARRCO 1999 72,4 2,5 -
Полша Demographic Reserve Fund 2002 2,3 0,5 64,4
Португалия Social Security Financial

Stabilisation Fund 1989 13,1 5,7 12,8

САЩ Social Security Trust Fund 1940 2540,3 17,9 5,0
Швеция National Pension Funds

(AP1-AP4 and AP6) 2000 108,8 27,2 13,2

Социално-
осигурителни

резервни
фондове

Япония (1) Government Pension
Investment Fund 2006 1137,7 23,2 -

Австралия Future Fund 2006 51,6 5,9 11,0
Белгия Zilverfonds 2001 23,5 5,0 4,4
Ирландия National Pensions Reserve

Fund 2000 31,0 13,7 38,5

Нова
Зеландия

New Zealand
Superannuation Fund 2001 8,3 7,1 -6,7

Норвегия Government Pension Fund -
Norway 1990 19,0 5,0 32,9

Държавни
пенсионни
резервни
фондове

Франция Fond de Réserve des
Retraites (FRR) 1999 46,3 1,7 20,6

Общо за избраните страни от ОИСР (3) 4467,7 18,6 7,3
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Прави впечатление, че голяма част от фондовете вече имат почти 20-
годишен опит (а Фондът в САЩ – дори 70-годишен).

Таблицата представя осъзнатата необходимост на страните от такива
фондове. За 70 години сумата в американския тръст фонд е достигнала 2540,3
млрд. щ.д. Същевременно, въпреки, че фондът в Япония функционира само от
2006 г., той също е акумулирал внушителни резерви от 1137,7 млрд. щ.д. След-
ват ги фондовете на Корея, Швеция и Канада. Тук би следвало да включим и
Франция, тъй като тя има два резервни фонда (от двата типа). Общата сума,
акумулирана в тях е 138,7 млрд. щ.д.

Въпреки, че финансовата криза се отрази негативно на доходността на
голяма част от публичните пенсионни резервни фондове през 2008 г., през 2009
г. се забелязва сериозно възвръщане на позициите. Доходността, постигната
средно за посочените фондове, за 2009 г. спрямо 2008 г. е 7,3%. Изключение
прави само фондът на Нова Зеландия, но там данните не са към декември, а
към юни 2009 г. спрямо юни 2008 г. Най-висока е доходността на полския резер-
вен фонд (64,4%), следван от тези на Ирландия (38,5%), Норвегия (32,9%) и
Франция (20,6%). Създава се една оптимистична нагласа, че резервните фон-
дове ще могат да противодействат на напрежението в пенсионните системи,
породено от демографския фактор.

България също е една от страните, които са изправени пред значителен
демографски натиск. Според дългосрочните прогнози на ЕВРОСТАТ, тенден-
цията е намаляване на общия брой на населението, съпроводено с нарастване
на относителния дял на лицата в надтрудоспособна възраст. Очаква се населе-
нието на България от 7439 хил. души през 2010 г. да е 5094 хил. през 2050 г.
Същевременно броят на лицата над 65 г. се предвижда да се увеличи от 1322
хил. през 2010 г. на 1706 хил. през 2050 г.6

В допълнение, съчетаването на коефициента на зависимост (съотношение
между броя на пенсионерите и броя на осигурените лица) и коефициента на
заместване на доходите (съотношение на размера на получаваната пенсия спря-
мо доходите преди пенсиониране) води до дългосрочна тенденция на нараства-
не на разходите в първия стълб на пенсионната система. Конвергентната про-
грама на Република България (2008 – 2011 г.) предвижда нарастване на разхо-
дите за пенсии от 9,1% от БВП през 2010 г. на 10,8% от БВП през 2050 г.7

Като логичен отговор на проблемите в публичната пенсионна система,
освен реформите в нейните параметри, за подпомагане на бъдещата й стабил-
ност се потърси вариант и с изграждането на пенсионен резервен фонд.

За осигуряване на по-високи бъдещи доходи за пенсионерите, с параграф
7, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния
бюджет на Р България за 2006 г.8, се регламентира изграждането към първия

6 Lanzieri, Giampaolo, Long Term Population projections at National Level, Eurostat, Statistics in
Focus 3/2006.

7 Република България –Конвергентна програма (2008-2011 г.), ноември 2008, с. 63.
8 Закон за държавния бюджет на Република България. ДВ, бр. 105/2005, изм. ДВ, бр. 33/2006.
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стълб в пенсионната система на т.нар. „Държавен фонд за гарантиране устой-
чивост на държавната пенсионна система” (ДФГУДПС).

Самият Закон за устройството и управлението на фонда, обаче, се
забави с почти две години. Той влезе в сила на 14 ноември 2008 г.9 С него се
създаде правната регламентация на статута и дейността на Фонда. Изпълнени-
ето на Закона е възложено на министъра на финансите.

Съгласно посочените по-горе класификации, ДФГУДПС може да бъде
характеризиран като автономен фонд с интегриран модел на управление.

Фондът функционира като самостоятелно обособена част от централния
бюджет, а средствата са част от фискалния резерв. Те се съхраняват в специално
открита на името на фонда депозитна сметка в БНБ и се управляват от Мини-
стерството на финансите на капитализиращ принцип. Целта на създаването на
ДФГУДПС е подпомагане и гарантиране на устойчивостта на държавната пенси-
онна система. Предвидено е в него да се заделят определени допълнителни или
извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малък от 10 години,
които да се инвестират и да носят допълнителна доходност. Идеята е набраният
по фонда ресурс да помага за намаляване на натиска върху държавните пенсион-
ни разходи и ограничаване нивото на вътрешния пенсионен дълг при влошени
демографски условия. За целта е много важно правилното му управление.

Законът за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система регламентира фондът да се управлява от управителен съвет,
състоящ се от председател и 8 членове. Назначението на управителния
съвет на Фонда също се забави и то с почти четири години. УС беше
назначен с Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г., изменено с Реше-
ние № 729 на Министерския съвет от 2010 г. Първото заседание на управител-
ния съвет беше на 07.10.2010 г.

Постъпленията във Фонда се регламентират всяка година с Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на страната, поста-
новления на Министерския съвет, решения на НС и Закона за ДФГУПС. Сред-
ствата за финансиране се набират от приходи от приватизационни сделки, ли-
цензионни такси, реализирания бюджетен излишък и от фискалния резерв.

Първият трансфер е на 31.05.2007 г., когато в него са постъпили 25% от
приватизационните приходи и 50% от икономии в разходите на републиканския
бюджет за 2006 г. – общо 211,8 млн. лв. На 23.05.2008 г. във Фонда постъпват
превишението на отчетения към 31.12.2007 г. излишък по Консолидираната фис-
кална програма над 3% от БТВ за 2007 г. и 50% от икономиите на разходите на
републиканския бюджет за 2007 г. След влизане в сила на последните измене-
ния на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от 22.07.2008 г.,
във Фонда се трансферират и 90% от паричните постъпления от приватизация.
Общо трансферът от Централния бюджет е 841,5 млн. лв. През 2009 г. в транс-
фера на средства към Фонда влизат 25% от бюджетния излишък за 2008 г.,

9 Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. ДВ, бр.
98/2008.
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приходи от концесии (отчетени по Републиканския бюджет и по бюджета на
МФ) и 90% от отчетените за 2008 г. постъпления от приватизация, намалени
със сумата на отчисленията за фонда – общо 540,0 млн. лв. През 2010 г. транс-
ферираните средства включват приходи от концесии, отчетени по Републиканс-
кия бюджет за 2009 г. и приходи от приватизация. През тази година (2010 г.)
общият трансфер от Централния бюджет към Гаранционния фонд е само 57,2
млн. лв.( и то само за първо и второ тримесечие на годината. През третото и
четвъртото тримесечие трансфери няма.)

Изменението на приходните потоци за периода 2007 – декември 2010 г. е
представено в табл. 2.

Таблица 2

Източници на средства на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система

(млн. лв.)

Източник: Министерство на Финансите10

Най-голям е трансферът през 2008 г. Това е свързано с промяната в Зако-
на за приватизация и следприватизационен контрол, според която във фонда
започват да се превеждат не 50, а 90% от приходите от приватизация. След
2008 г. размерът на трансферите намалява. За това може да се намери обясне-
ние. От една страна, основната част от държавното имущество вече е привати-
зирана, което обуславя снижението в размера на този приходоизточник. От дру-
га страна, като причини могат да се посочат финансовата криза и проявилата
се в страната рецесия. Те рефлектират в намалени приходи на Републиканския
бюджет и липса на възможност за реализиране на бюджетен излишък.

За периода 2009 г. – в това число: 2010 г. – в това число:

2007 г. 2008 г.  I-во IІ-ро III-то IV-то  I-во II-ро III-то VІ-то
 общо три- три- три- три- общо три- три- три- три-

Източници  мес.  мес.  мес.  мес.  мес.  мес.  мес.  мес.

Източници - 216,1 858,2 549,0 83,8 429,5  1,9 33,8 60,3 0,6 57,7 0,6 1,7
общо

Трансфер 211,8 841,5 540,0 80,8 424,0  1,5 33,7 57,2 0,2 57,0 0,0 0,0
от центр.
бюджет

Лихви 4,3 16,7 9,0   3,0 5,5  0,4 0,1 3,4 0,4 0,7 0,6 1,7
по депозити

1 0 Министерство на Финансите. Отчетни данни за Сребърния фонд към декември 2009 г. и към
декември 2010 г. – www.minfin.bg
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Но въпреки, че общата акумулирана сума нараства, приходите от лихви са
все по-малко.

За 2007 г., върху 211,8 млн. лв., лихвите са 4,3 млн. лв., което е доходност
около 2,03%. За 2008 г., върху общо 1057,6 млн. лв. (216,1 +841,5), лихвите са 16,7
млн.лв., което е доходност от около 1,58%. За 2009 г., върху общата сума до
момента – 1614,3 млн. лв. (1057,6 + 16,7 + 540,0), лихвите са още по-малко – само
9 млн. лв., което е доходност от около 0,56%. Недоумение буди информация,
публикувана на страницата на Министерство на финансите: „За сумата от 1586,0
млн лв. са открити депозитни сметки в БНБ при лихвен процент на
централната банка към 30.09.2009 г. – 0,00%”11. За 2010 г. върху общата
сума до момента – 1680,5 млн.лв. (1614,3 + 9 +57,2), лихвите са 3,4 млн.лв., което
е доходност от около 0,2%. Очевидно е, че вложенията се правят при все по-
нисък лихвен процент, което е в противоречие с политиката за управление на такъв
фонд.

За да се постигнат набелязаните цели, и като се има предвид важната
роля, която фондът ще играе в публичната пенсионна система, е необходимо
натрупване на значителен финансов ресурс и осигуряване на пълна прозрачност
и строг контрол при управление на средствата. Процесът на приватизация в
страната е почти приключен, а и не се знае в какви размери ще са реализирани-
те бюджетни излишъци в бъдеще. Затова е необходимо да се търсят по-широки
възможности за инвестиции, носещи значително по-висока доходност.

Такава е ситуацията в разглежданите резервни фондове (табл. 3)

Таблица 3

Диверсификация на активите на някои публични
пенсионни резервни фондове от ОИСР през 2007 г.

(в% от общата алокация на активите)

Вид на фонда Страна Акции Обли-
гации

Парич-
ни

депо-
зити

Недви-
жима

собстве-
ност

Алтерна-
Тивни

инвести-
ции

Други

Испания - 100,0 - - - -
Канада 57,9 28,3 0,1 6,8 6,9 -
Корея 13,7 83,2 0,3 - 2,5 0,3
Португалия 20,8 70,1 2,2 3,6 - 3,3
САЩ - 100 - - - -
Франция 64,5 33,5 1,2 - - 0,8
Швеция 53,1 38,7 1,1 - 3,8 3,3

Социално
осигурителни

резервни
фондове

Япония 37,3 62,7 - - - -

1 1 Отчетни данни за сребърния фонд към септември 2009 г. – www.minfin.bg/bg/page/513
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Източник: OECD12

Само в Испания и САЩ липсва диверсификация на активите – вложения-
та са 100% в облигации. Но ако направим сравнение с табл. 1, ще забележим,
че това са и едни от страните с най-нисък процент на нарастване на активите за
посочения период. Във всички останали посочени страни активите са инвести-
рани в различно съотношение в акции, облигации, парични депозити, недвижима
собственост и други варианти.

Един също много важен аспект в стратегията за алокация на активите е
решението дали те всички да бъдат инвестирани в страната или е разрешено
тяхното допълнително диверсифициране чрез инвестиране в чужбина. На фиг. 1

Фиг. 1. Разпределение на инвестициите на някои
резервни пенсионни фондове в страната и в чужбина (2007 г.)13

Австралия 25,6 - 72,8 - - 1,6
Дания 0,7 26,4 67,0 - - 5,9
Белгия 24,2 62,9 9,5 - - 3,4
Ирландия 72,3 16,7 4,4 1,4 4,5 -
Нова
Зеландия 59,9 17,3 - 6,9 10,8 5,1

Държавни
пенсионни
резервни
фондове

Норвегия 48,3 51,3 0,4 - - -

1 2 Blundell-Wignall, A., Н. Yu-Wei, J. Yermo. Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, OECD Working
Papers on Insurance and Private Pensions, № 14, 2008, p. 11.

1 3 Public Scheme Reserve Funds: Helping Sustain PAYG Pensions, Survey Report of International Social
Security Assosiation, 2007, pp. 16-17.
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са показани различни варианти. В единия край на скалата са резервните фондо-
ве на САЩ и Полша, които инвестират само в страната. Обратно на тях е
фондът на Норвегия, чиито инвестиции са изцяло в чужбина.

При едно сравнение с табл. 3. се вижда, че повечето от фондовете, инве-
стиращи в чужбина са от типа „Социалноосигурителни резервни фондове”, т.е
от тези, които не са на директно подчинение на правителството, а на самата
осигурителна институция. Очевидно различните решения на инвестиране вътре
или извън страната зависят от няколко фактора:

- управление от специализирани институции, независими от правителството,
които да се фокусират върху управлението и инвестирането на активи-
те, и които имат капацитета да изследват и анализират потенциални
възможности за инвестиции в чужбина;

- използване на гъвкави регулации по отношение на вида и обхвата на
активите, в които се инвестира;

- значителна наличност на парични средства, които да инвестират, и съот-
ветно широка възможност за диверсификация в чуждестранни ценни
книжа (според изискванията на закона);

- възможно най-малък политически натиск за инвестиране в национални ак-
тиви (главно държавни ценни книжа), заради липса на директна връзка между
резервния фонд и схемата на финансиране на други правителствени проекти.

В България необходимостта от диверсификация на инвестиционните порт-
фейли също е заложена в Закона за държавния фонд за гарантиране устойчивост
на държавната пенсионна система. Съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона, за постигане
на по-висока доходност активите на фонда трябва да се инвестират в инвестици-
онни портфейли по реда на този закон. Принципите, при които трябва да се управ-
ляват инвестициите са надеждност, доходност, ликвидност и диверсификация. Но
някои от тях (доходност и диверсификация) не се спазват. В инвестицион-
ната дейност на ДФГУДПС са заложени следните ограничения14:

- депозити в БНБ – без ограничения;
- депозити в банки – не повече от 20 на сто;
- акции на дружества емитенти от държави-членки на ЕС – до 70 на сто;
- акции на дружества емитенти от трети държави – до 30 на сто;

(И в двата случая, обаче, акциите трябва да са приети за търговия на
регулирани пазари на ценни книжа или да са търгувани на многостранни
системи за търговия, както и да имат присъден от международно при-
зната агенция кредитен рейтинг за дългосрочните си задължения).

- облигации и други дългови ценни книжа, имащи присъден от международно
призната агенция кредитен рейтинг от инвестиционен клас – до 30 на сто;

- инструменти на паричния пазар – до 10 на сто;
- други прехвърляеми ценни книжа, даващи право за придобиване на ак-

ции – до 10 на сто от средствата.

1 4 Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, ДВ, бр
98/2008, чл. 13.
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Въпреки посочените нормативни параметри, в България активите на Фон-
да са само на депозитни сметки в БНБ (табл. 4).

Таблица 4

Инвестиционни инструменти на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система

(млн. лв.)

Източник: Министерство на финансите15

Ясно е, че до сега, практиката на инвестиране се разминава с предвидено-
то в Закона за ДФГУДПС. Законът, освен диверсификация на инвестиционните
портфейли, залага и на широки възможности за инвестиране в чужбина – в държа-
ви-членки на ЕС и трети държави. Но средствата на Фонда стоят само на депо-
зитни сметки в БНБ и то при много ниска норма на доходност (както видяхме
по-горе). Това е една твърде консервативна политика на управление. Тя до-
някъде е оправдана от гледна точка защита срещу икономическата криза в
България, но, от друга страна, след 2009 г. вече съществуват възможности за
доходоносни инвестиции в други европейски страни. Дори и едно влагане на 20
на сто от ресурсите по срочни годишни депозити в български банки, може да
им донесе доходност от 7-8% годишно.

На заседание на УС на Фонда от 26.11.2010 г., е взето решение средствата
му да бъдат вложени на срочни депозити (за два, три и шест месеца) в БНБ.
Към края на 2010 г. те са на безсрочни депозити и носят доходност от 0,11-0,15

Депозити към края на периода (с натрупване) по: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Банки: 216,1 1074,3 1623,3 1683,9

БНБ 216,1 1074,3 1623,3 1683,9

Други банки - - - -

Инструменти за управление: 216,1 1074,3 1623,3 1683,9

Депозити 216,1 1074,3 1623,3 1683,9

Други - - - -

Вид валута 216,1 1074,3 1623,3 1683,9

Лева 216,1 1074,3 1623,3 1683,9

Валута (левова равностойност) - - - -

1 5 Министерство на Финансите. Отчетни данни за Сребърния фонд към декември 2010 г. –
www.minfin.bg
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на сто, а с този план се очаква доходността да се повиши до 0,35 на сто на
годишна база. Това е някакъв вариант за повишаване на доходността, но все
още в твърде недостатъчни параметри..

Съществува предложение и за промяна в закона, която да разреши инвес-
тиране на Българска фондова борса. Идеята е да се подпомогне стабилността
на българския капиталов пазар. Като имаме предвид, обаче, че той все още не
е достатъчно добре развит и в страната не са преминали всички ефекти на
финансовата криза, това може да доведе до рискови вложения и насочване на
средствата към недостатъчно доходни инвестиции. Към м. октомври 2010 г.
стойността на всички акции, търгувани на борсата е 10,6 млрд. лв. Съществу-
ват опасения на анализатори, че навлизането на Фонда на БФБ с 1,6 млрд. лв.
може да доведе до „балон на цените”16. Не може да бъде подмината и опасно-
стта от появата на лобизъм или корупционен натиск.

Ролята на резервния фонд не е да подпомага стабилността на капиталовия
пазар, а единствено тази на публичната пенсионна система. Затова, от гледна
точка на голямото му значение за бъдещата устойчивост на пенсионното оси-
гуряване, е по-целесъобразно залагането на инвестиции на чужди капиталови
пазари. В крайна сметка, един от водещите принципи, освен доходността, е и
сигурността.

Повечето страни изискват резервния фонд да има писмено изложение на
инвестиционната си политика, което периодично да бъде разглеждано. То тряб-
ва да обхваща минимум следните критерии:

- стратегическото разпределение на активите (основните класове акти-
ви);

- степента, до която може да се използват външни мениджъри и как те да
бъдат определяни и наблюдавани;

- до каква степен и как ще бъде следвано инвестиционното управление
на активите;

- критериите за преценка на дейността на резервния фонд и различните
портфолио компоненти.

Очевидно е, че българският гаранционен фонд се нуждае от ясно дефини-
ране на мисия и измерими цели, които да очертаят неговото ефективно управ-
ление и да повишат отговорността на управляващото тяло. Всеки резервен фонд
изисква специфична инвестиционна цел, която обикновено се дефинира като
норма на възвръщаемост (и обвързан с нея риск) за определен времеви хори-
зонт. Въпреки, че чл. 23. от Закона за ДФГУДПС регламентира наличието на
дългосрочна инвестиционна стратегия на фонда, която ежегодно да се актуали-
зира, такава все още не е публикувана.

Като обобщение на изложеното до тук, може да се каже, че причините за
текущото състояние на българския гаранционен фонд са:

- влиянието на финансовата криза върху икономиката на страната, дохо-
дите на населението и бизнеса, и приходите на държавния бюджет;

1 6 „Дянков иска Сребърния фонд да инвестира в България”. В-к Дневник, 07 октомври 2010.
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- забавянето в изграждането на нормативна рамка и управленска струк-
тура (Фондът функционира почти 2 години без закон за устройството му
и почти 4 години без управителен съвет);

- пасивното управление на активите му – липса на диверсификация и вло-
жения с ниска доходност.

Като възможности за подобряване на финансовото му управление могат
да се предложат:

- създаване на политическа независимост на фонда, т.е. преминаване на
управлението му към НОИ или към специално създаден за целта неза-
висим публичен орган;

- разширяване на инвестиционния спектър в съответствие с нормативна-
та уредба – срочни депозити, акции на дружества-емитенти от ЕС или
трети страни и други ценни книжа или инструменти, посочени в Закона
за ДФГУДПС;

- разработване на дългосрочна инвестиционна стратегия за финансово уп-
равление на активите и конкретни измерения за норма на доходност,
очакван риск и др. в краткосрочен и дългосрочен период.

Тъй като предназначението на резервните фондове по принцип е да подпо-
могнат посрещането на бъдещи пенсионни задължения, съществува необходи-
мост от ясно декларирани цели, формирани чрез актюерни изчисления за бъде-
щите парични потоци на социалноосигурителната система.

Разбира се, изграждането и функционирането на ДФГУДПС не е един-
ствената гаранция за преодоляването на бъдещите проблеми в публичното пен-
сионно осигуряване. За целта са необходими още реформи, свързани със задъ-
лженията и правата на лицата, очакващи пенсионни обезщетения. Но при всич-
ки положения Фондът има своето важно място в системата като един буфер,
подпомагащ нейни бъдещи сътресения. Наличието на сребърен фонд означава
дългосрочен ангажимент по провеждане на политика, насочена към осигурява-
не на дългосрочна стабилност в публичната пенсионна система. Затова него-
вото управление трябва да е максимално ефективно, прозрачно и с ясни прави-
ла и отговорности.

THE BULGARIAN RESERVE PENSION FUND - OBJECTIVES AND TRENDS

Chief Assist. Prof. Dr Hristina Blagoycheva

Abstract

The article offers a study of the administration of the Bulgarian State Fund For Ensuring
The Stability Of The State Pension System (SFESSPS). The fund has been functioning since
2007 in response to the demographic crisis and in order to ensure the future stability of public
pension costs in Bulgaria. In 2008 there came into force the Law of SFESSPS, according to
which after 2018 the capital accumulated in the fund may already serve as a buffer for the
shocks in our public pension system.
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There is made a comparison between the management of public pension funds in some
OECD countries and that of Bulgaria. The practice of the majority of pension funds around the
world is flexible management, diversification of investment portfolios and the achievement of
high yield. Currently in Bulgaria there is observed passive management of assets, lack of
diversification and unduly low profitability. Having in mind the significance of the fund, there
is proposed a change in the way it is being administered.

БОЛГАРСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – ЦЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ

Гл. асс. д-р Христина Благойчева

Резюме

В статье исследуется управление болгарским Государственным фондом гарантии
устойчивости государственной пенсионной системы (ДФГУДПС). Фонд действует с 2007
года в ответ на демографический кризис и с целью обеспечения будущей стабильности
публичных пенсионных расходов в Болгарии. В 2008 году вступил в силу Закон о ГФГУГПС,
согласно которому после 2018 года средства, накопленные по фонду, должны уже служить
буфером, предохраняющим от сотрясений в публичной пенсионной системе.

Проводится сопоставление управления публичными пенсионными резервными
фондами в некоторых странах ОЭСР и фонда Болгарии. Практика большинства пенсион-
ных резервных фондов в мире состоит в гибком управлении, диверсификации инвестици-
онных портфелей и достижении высокого дохода. В Болгарии на настоящий момент на-
блюдаются пассивное управление активами, отсутствие диверсификации и неоправдан-
но низкие доходы. С учетом важного значения фонда предложено изменение способа его
управления.
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УДК – 620, 637
Econ Lit – L 660, D 180, Q 180

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЯСНО МЛЯКО,
ПРЕДЛАГАНО В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА НА ГРАД ВАРНА

Ас. Величка Маринова,
гл. ас. д-р Събка Пашова

Въведение

Млякото е продукт, отделян от млечните жлези на женските млекопитаещи.
В храненето си човекът използва краве, козе, овче, кобилешко, еленско, биволско
мляко1. Най-масово използвано и преработвано е краве прясното мляко.

Млякото заема важно място в хранителния прием на човека, тъй като е про-
дукт, съдържащ ценни за човешкия организъм хранителни и биологичноактивни
вещества, при това в добре балансирано съотношение и лесно усоима форма2. Точ-
но това определя и голямата му консумация в България. По данни на НСИ3 за 2009
г. потреблението на прясно мляко средно на лице от домакинството е 19.9 l.

Консумацията на млякото помага за нормалната работа на сърцето, бъбреци-
те, черния дроб, а образуваната в храносмилателния тракт млечна киселина под-
тиска развитието на гнилостна микрофлора4, 5. То е важен източник на калций, кой-
то се намира в оптимално съотношение с фосфора, което определя ефективното им
усвояване6 и е отличен източник на минерални вещества и витамини (табл. 1)7.

Високата биологична стойност на продукта се допълва от разнообразните
ензими, хормони, антитела, инхибиторни и други биологично активни
вещества. Това го прави незаменим хранителен продукт за всички възрастови
групи. С изключение на яйцата, няма друг хранителен продукт, в който така
сполучливо да е съчетан целият комплекс от необходими хранителни вещества,
както е при прясното мляко8. Енергийната му ценност е 650 – 680 kcal/l и съгласно
физиологичните норми, разработени от Института по хранене, всеки човек трябва
да приема дневна доза от 500 g мляко9, 10.
1 Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов. М., Академия, 2008.
2 Желязкова, М., Д. Златева. Проучване на промените в качеството на пастьоризирано краве

мляко по време на съхранение. Хранително-вкусова промишленост. 2004, 7, с. 33-36.
3 http: www.nsi.bg – Национален Статистически Институт.
4 Казанцева, Н. С. Товароведение продовольственных товаров. М., Дашков и К. 2010.
5 Симов, Ж. Технология на млякото и млечните консерви. Земиздат. 1989.
6 Казанцева, Н. С. Цит. изт.
7 Wattiaux, M. A. Milk composition and nutritional value. Dairy essential – Four Topics. Wisconsin. 1999.
8 Симов, Ж. Цит. изт.
9 Дончев, Хр., Д., Златева. Стокознание на хранително-вкусовите стоки – част I. Варна. Наука и

икономика. 2010.
1 0 Матюхина, З. П. Цит. изт.
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Таблица 1

Съдържание на минерални вещества и витамини в прясното млякото

1 µg= 0.001 gram
2 включва всички минерални вещества със съдържание под 10-3%.

Непрекъснато нарастващите потребности и изисквания към продуктите
от страна на потребителите и строгите изисквания за безопасност и контрол на
храните на всеки етап от тяхното производство, предявявани от Европейския
съюз, в чието икономическо пространство функционира и нашата икономика,
определя качеството като основен фактор за максимално задоволяване на
потребителското търсене и интереси и успешни пазарни практики.

Качеството, разбирано като степен, до която съвкупност от присъщи ха-
рактеристики удовлетворяват изискванията11, заедно с цената, определя потреб-
лението. Това налага необходимост от прилагане на различни методи за окаче-
ствяване на прясното мляко в съвременните условия за удовлетворяване на
потребителите в максимална степен.

Качеството на млякото се определя от вида и здравословното състояние
на лактиращите животни, хигиената на млекодобива, приложената технологич-
на обработка, допълнителното обсеменяване на млякото след термичната об-
работка, условията на съхранение на готовия продукт и др.12 Практическият
подход към окачествяването му е да се анализират различни проби, предлагани
в търговската мрежа за оценка на реално съществуващата ситуация на пазара
и гарантиране правата на потребителите.

Във връзка с това целта на тази разработка е да се изследва качеството
на прясно мляко, предлагано в търговската мрежа на град Варна.

Постигането на дефинираната цел изисква реализирането на следните за-
дачи:

1. Да се определи качеството на изследваното прясно мляко по сензорни
показатели.
1 1 БДС EN ISO 9000:2007. Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.
1 2 Желязкова, М., Д. Златева. Цит.изт.

Минерални
вещества

mg/100 ml Витамини µg/100 ml1

калий 138 A 30,0
калций 125 D 0,06
хлорид 103 E 88,0
фосфор 96 K 17,0
натрий 58 B1 37,0

сяра 30 B2 180,0
магнезий 12 B6 46,0

микроелементи2 < 0.1  B12
C

0,42
1,7
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2. Да се определи качеството на изследваното прясно мляко въз основа на
получените резултати от експериментално изследвани физико-химични показа-
тели и да се обвържат резултатите с оценката, дадена при прилагане на сензор-
ния метод.

Материал и метод

Обект на изследване са пет вида краве прясно мляко от различни произ-
водители, опаковани в различни опаковки:

• „Чех” – „Чех 99"ООД (полиетиленов плик ниска плътност);
• „MUH” – Германия (Tetra Brick Aseptic);
• „На баба” – „Данон Сердика”АД (Tetra Top);
• „Фитнес My Day” – „КОДАП” ООД (PET – бутилка);
• „Ханско” – Обединена млечна компания (плик от Ecolean).
Изследваните млека са с различно маслено съдържание от 0,1 до 3,2%.
За определяне на качеството на прясното мляко, предлагано в тръговска-

та мрежа на град Варна са използвани следните методи: сензорни методи –
определяне на показателите: вкус, мирис, цвят, външен вид и консистенция, състо-
яние на опаковката и маркировката; физико-химични методи – определяне на
показателите: масленост13, сух безмаслен остатък и плътност14; титруема ки-
селинност15; рефракционно число на млечния серум16; сухо вещество17.

Подбраните за анализа проби прясно мляко са изследвани от авторите
трикратно по различните показатели, като е изчислен средният резултат за все-
ки един от тях. Изследването е извършено в специализирана научно-изследова-
телска лаборатория при Икономически университет – Варна.

Сензорната оценка на прясното мляко е направена от 5-членна експертна
група, съгласно разработена 100-бална скала (табл. 2).

1 3 БДС EN ISO 1736:2001 Мляко. Определяне съдържанието на мазнини. Гравиметричен метод
(Сравнителен метод) (ISO 1736:2000).

1 4 Дончев, Хр., Д. Златева, С. Пашова, А. Иванов. Ръководство за лабораторни упражнения по
стокознание на хранително-вкусовите стоки, част I. Варна. Унив. изд., ИУ – Варна. 2001.

1 5 БДС 1111:1980 Мляко и млечни продукти. Определяне на киселиността.
1 6 БДС 1112:1973 Мляко. Метод за определяне на рефракционно число.
1 7 Дончев, Хр., Д. Златева, С. Пашова, А. Иванов. Цит. изт.
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Таблица 2

100-бална скала за сензорна оценка на прясно мляко

В зависимост от общия брой точки и оценката за вкус и мирис, получена
от 100-балната скала, е направено предложение прясното мляко да се приема
за стандартно по сензорните показатели, ако е получило обща бална оцен-
ка не по-ниска от 70 точки, в т.ч. по показателите „вкус и мирис” – не по-малко
от 39 точки.

Показател Отбив Оценка
1. Вкус
- специфичен за вида, слабосладникав, без наличие на

страничен привкус 0 – 4 30 – 26

- свойствен вкус, без наличие на страничен привкус, но
неизразен 5 – 10 25 – 20

- несвойствен вкус, със страничен гранив, кисел, солен, горчив
или друг несвойствен привкус 11 – 12 19 – 9

2. Мирис
- специфичен за вида, без страничен мирис 0 – 2 25 – 23

- слаб, неизразен аромат, без странични оттенъци 3 – 6 22 – 19

- несвойствен, със страничен мирис на граниво, кисело и други
нехарактерни оттенъци 7 – 12 16 – 13

3. Цвят
- специфичен за вида, еднороден за цялата маса 0 – 4 20 – 16

- еднороден за цялата маса, със слаб неспецифичен оттенък 5 – 10 15 – 10

- нееднороден, несвойствен цвят 11 – 12 9 – 8

4. Външен вид и консистенция
- еднородна течност, леко подвижна, без утайки, плаващи

частици и механични замърсявания 0 10

- еднородна течност, по-слабо подвижна или водниста 2 8

- нееднородна течност, трудно подвижна, точеща се, слизеста
или пихтиеста консистенция 5 5

5. Опаковка и маркировка
- чиста, запазена опаковка и пълна, четлива маркировка 0 15

- здрава опаковка с непълна или недостатъчно четлива
маркировка 1 – 4 14 – 11

- деформирана или замърсена опаковка и непълна маркировка 5 – 15 10 – 0

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 0 100
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Резултати и обсъждане

Резултатите от сензорния анализ на качеството на прясно мляко са пред-
ставени в таблица 3.

Таблица 3

Резултати от сензорната оценка на прясно мляко по 100-бална скала

От проведената сензорна оценка на пастьоризирано краве мляко „Чех” с
2% маслено съдържание се установи, че млякото е с несвойствен за продукта
вкус и слаб, неизразен аромат. Въз основа на това по показателите вкус и мирис
то е нестандартно – получава обща бална оцена 33,3 точки. Цветът му е едноро-
ден за цялата маса, без специфичен за вида кремав оттенък. Изследваната проба
е еднородна течност. Опаковката е здрав, добре затворен плик от полиетилен с
ниска плътност, като намалението с 0,5 точки от максимално допустимите по
този показател се дължи на недостатъчно добре четливата маркировка, особено
тази, отнасяща се до изписването на срока на съхранение на млякото.

Прясно мляко „Чех” получава обща бална оценка 71,4 точки.
В проучването на качеството на прясното мляко в търговската мрежа на град

Варна обект на изследване е стерилизирано краве мляко „MUH” с 0,3% масле-
ност. По изследваните показатели вкус и мирис млякото е стандартно, като полу-
чава 48,8 точки. Вкусът му е свойствен, без наличие на страничен привкус, но
неизразен, няма страничен мирис. Цветът е специфичен за вида и еднороден за
цялата маса с характерен кремав оттенък, като тук е дадена най-високата оценка
за този показател – 19,7 точки сред останалите изследвани млека. Млякото е леко
подвижна течност, без замърсявания. Опаковано е асептично по технологията Tetra
Brick Aseptic. Опаковката представлява чиста кутия от многослоен комбиниран
материал, добре затворена с пластмасова капачка. Маркировката е пълна и четли-
ва затова млякото получава максималните 15 точки по този показател.

ПРОБА МЛЯКО

ПОКАЗАТЕЛИ „ЧЕХ”
2%

„MUH”
0,3%

„НА
БАБА”

3,2%

„ФИТНЕС
”0,1%

„ХАНСКО”
1,5%

1. Вкус 16,0 25,3 27,8 23,5 25,8
2. Мирис 17,3 23,5 24,7 21,5 23,5
3. Цвят 14,8 19,7 18,0 17,2 17,5

4. Външен вид и
консистенция 8,8 9,5 10,0 9,3 9,3

5. Опаковка и
маркировка 14,5 15,0 15,0 15,0 14,8

ОБЩА БАЛНА
ОЦЕНКА 71,4 93,0 95,5 86,5 90,9
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Общата бална оценка на прясно мляко „MUH” е 93,0 точки.
С най-висока обща сензорна оценка от 100-балната скала – 95,5 точки е

високотемпературно пастьоризирано краве мляко „На баба” с маслено
съдържание 3,2%. Изследваното мляко е стандартно и напълно съответ-
ства на изискванията за тези показатели. Характеризира се със слабосладни-
кав вкус, специфичен за вида, без наличие на привкус и ясно изразен мирис.
Това мляко е с най-високи стойности за показателите вкус и мирис от всички
изследвани млека – 52,5 точки. Намалението от максималната обща бална оценка
се дължи на намаление на точките най-вече при показателя цвят, тъй като цветът
на млякото е еднороден и специфичен за вида, но със слаб неизразен кремав
оттенък. Това е единствената изследвана проба, която получава максимална
оценка по показателя външен вид и консистенция – 10 точки, тъй като пред-
ставлява напълно еднородна течност, леко подвижна, без утайки, плаващи час-
тици и замърсявания. Опаковката на млякото представлява здрава и чиста бу-
тилка, произведена по технологията Tetra Top на Tetra Pak, затваряща се с пла-
стмасова капачка, което улеснява и прави функционално използването на про-
дукта. Маркировката е пълна, подходящо и четливо нанесена.

Изследването посредством сензорни методи на качеството на високотем-
пературно пастьоризирано краве мляко „Фитнес My Day” – 0,1% масленост
показа, че пробата няма наличие на страничен привкус и мирис и то получава по
тези показатели 45 точки. Цветът е специфичен за вида, със слабо изразен харак-
терен оттенък. Млякото е еднородна течност, без плаващи частици и утайки. Лип-
сват отклонения по отношение на опаковката, която е чиста, запазена и удобна PET
– бутилка, затворена с пластмасова капачка. Маркировката е пълна и четлива.

Общата бална оценка на прясно мляко „Фитнес My Day” е 86,5 точки.
Изследваното пастьоризирано краве мляко „Ханско” с 1,5% масленост

по наблюдаваните показатели изцяло съответства на регламентираните в стан-
дарта изисквания. Пробата има свойствен вкус и специфичен за вида мирис, но
по-слабо изразен и получава общ брой точки по тези показатели – 49,3. Млякото
се характеризира с еднороден за цялата маса цвят със слаб кремав оттенък. То
е леко подвижна течност, без замърсявания, опаковано е в плик от полимерен
материал, разработен от шведската компания Ecolean Group. Опаковката тип
Ecolean представлява нова насока в опаковането на млякото. В унисон с т.нар.
„зелени” тенденции, тя притежава по-голяма биоразградимост, с това си свой-
ство спада към щадящите природата опаковки. Тя е лека и удобна. Това е един-
ствената опаковка от изследваните млека с вместимост от 0,950 l. Всички задъ-
лжителни реквизити от маркировката са налични и четливо нанесени.

Прясното мляко „Ханско” получава обща бална оценка 90,9 точки.
Резултатите от проведеното изследване на пресните млека по физико-хи-

мични показатели са обобщени в таблици с номера от 4 до 8.
При проучване на качеството на млякото по физико-химични показатели се

установи, че прясното мляко „Чех” не отговаря на изискванията, регламентирани
от стандарта за нито един от изследваните показатели. Установената много ниска
стойност за показателя киселинност и тази за показателя масленост донякъде обус-
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лавят установения несвойствен за продукта вкус и слаб, неизразен аромат при сен-
зорния анализ. В съчетание с понижената стойност на показателя за рефракция,
тези стойности биха могли да подкрепят подозрения за оводняване на млякото и
обясняват получената по-ниска обща бална оценка за това мляко – 71,4 точки.

Таблица 4

Резултати от изследване на краве прясно мляко „Чех”
по физико-химични показатели

Изследваното по физико-химични показатели прясно мляко „MUH” (табл.
5) отговаря на всички изисквания, отразени в нормативните документи, с из-
ключение на стойностите за показателя масленост – в млякото не бе установе-
но наличие на мазнини при обозначени на опаковката 0,3%. Това може да се
дължи на неправилно проведена нормализация на млякото.

Таблица 5

Резултати от изследване на краве прясно мляко „MUH”
по физико-химични показатели

1 8 БДС 11:1987 Мляко краве прясно за консумация. Общи изисквания.

Показатели
Регламентирани
изисквания по

БДС 11:87

Краве прясно мляко
„MUH”

1. плътност от 1,027 до 1,034 1,034
2. киселинност, оТ от 15 до 21 19,7
3. масленост,% от 0,1 до 6,0 0
4. рефракция, не по-ниска от 38 41
5. сух безмаслен остатък,%,

не по-малко от 8,5 9,2

6. сухо вещество,% - 7,62

Показатели
Регламентирани
изисквания по

БДС 11:8718

Краве прясно мляко
„Чех”

1. плътност от 1,027 до 1,034 1,018
2. киселинност, оТ от 15 до 21 9,1
3. масленост,% от 0,1 до 6,0 0,8
4. рефракция, не по-ниска от 38 29
5. сух безмаслен остатък,%,

не по-малко от 8,5 5,2

6. сухо вещество,% - 8,7
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При изследване на качеството по физико-химични показатели на прясно
мляко „На баба” (табл. 6) се установи, че то не отговаря на изискванията на
нормативния документ само за показателя сух безмаслен остатък, а маслено-
стта е с 0,1% по-висока от отразената на маркировката (3,2%). Последното не
ощетява потребителите.

Таблица 6

Резултати от изследване на краве прясно мляко „На баба”
по физико-химични показатели

Резултатите от физико-химичното изследване на млякото потвърждават
установения характерен вкус и изразен аромат на млякото, както и липсата на
отклонения по останалите сензорни показатели. Това обяснява получената най-
висока обща бална оценка – 95,5 точки за това мляко.

Таблица 7

Резултати от изследване на краве прясно мляко „Фитнес My Day”
по физико-химични показатели

Показатели
Регламентирани
изисквания по

БДС 11:87

Краве прясно мляко
„На баба”

1. плътност от 1,027 до 1,034 1,028
2. киселинност, оТ от 15 до 21 17,1
3. масленост,% от 0,1 до 6,0 3,3
4. рефракция, не по-ниска от 38 38
5. сух безмаслен остатък,%,
не по-малко от 8,5 8,3

6. сухо вещество,% - 12

Показатели
Регламентирани
изисквания по

БДС 11:87

Краве прясно мляко
„Фитнес My Day”

1. плътност от 1,027 до 1,034 1,030
2. киселинност, оТ от 15 до 21 14,3
3. масленост,% от 0,1 до 6,0 0
4. рефракция, не по-ниска от 38 38
5. сух безмаслен остатък,%,

не по-малко от 8,5 8,1

6. сухо вещество,% - 7,62
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Изследваното прясно мляко „Финес My Day” показа несъответсвие на
отразените на опаковката стойности за показателя масленост – такава не беше
установена, при налична информация на маркировката за 0,1% мазнини в мля-
кото. Бяха установени и отклонения от нормираните от стандарта стойности за
показателите киселинност и сух безмаслен остатък. Стойностите на показате-
лите са по-ниски от изискваните от стандарта, които заедно с резултата за по-
казателя сухо вещество кореспондират с неизразения млечен вкус и аромат и
липса на характерен кремав оттенък на цвета на млякото, установени при сен-
зорния анализ.

Таблица 8

Резултати от изследване на краве прясно мляко „Ханско”
по физико-химични показатели

При окачествяването по физико-химични показатели на прясно мляко „Хан-
ско” са установени отклонения от показателите масленост и сух безмаслен
остатък.

Получените резултати от проведеното изледване за качеството на пресни-
те млека по физико-химични показатели показват, че нито едно от изследвани-
те млека не удовлетворява напълно всички изисквания, регламентирани от нор-
мативно-техническият документ. Най-често отклоненията са при показателите
масленост и сух безмаслен остатък. Влияние върху стойностите на масленос-
тта могат да окажат: здравословното състояние, вида, породата и хранителния
режим на животното, от което се добива млякото. Ниските стойности на пока-
зателя сух безмаслен остатък навеждат на мисълта за оводняване на млякото.
Това кореспондира с по-ниски оценки за показателите вкус, мирис и консистен-
ция от сензорната оценка по 100-балната скала.

Ниските стойности, получени за показателя киселинност при млеката „Чех”
и „Фитнес My Day” биха могли да са следствие от здравословното състояние и
храната, с която е хранено животното, фазата на лактационния период и др. Те
обясняват ниската обща бална оценка, получена в резултат на по-малките оценки

Показатели
Регламентирани
изисквания по

БДС 11:87

Краве прясно мляко
„Ханско”

1. плътност от 1,027 до 1,034 1,028
2. киселинност, оТ от 15 до 21 15
3. масленост,% от 0,1 до 6,0 1,4
4. рефракция, не по-ниска от 38 38
5. сух безмаслен остатък,%,

не по-малко от 8,5 7,9

6. сухо вещество,% - 9,5
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за показателите вкус и мирис. Стойностите на показателя плътност и тези на
показателя рефракционно число на млечния серум дават представа за натурал-
ността на млякото – тяхното занижение доказва оводняване на млякото, което
се проявява във водниста консистенция и неизразен вкус и мирис. Те се допъл-
ват от резултатите, получени за стойностите на показателя сухо вещество, кой-
то също има значение за откриване на фалшификации на млякото, каквото е
оводняването му.

Заключение

Значимостта и актуалността на проблемите на качеството на стоките на
съвременния етап на развитие на широко отворено пазарно стопанство в Бълга-
рия и в световен мащаб се засилват все повече. Във връзка с това практичес-
ката полезност на сравнителните проучвания в областта на храните засяга по-
требители, производители, търговци и контролни органи.

Проведеното изследване и направените обобщения в тази разработка на-
сочват вниманието към проучване на качеството на пълноценен и лесно усвоим
продукт, заемащ важно място в хранителния прием на човека, какъвто е пряс-
ното мляко. Изследвано е качеството на пет вида пресни млека с маслено
съдържание от 0,1 до 3,2%, предлагани в търговската мрежа на град Варна,
опаковани в различни опаковки, от български производители и от внос.

От проведената сензорна оценка по 100-бална скала се установи, че с най-
ниска оценка от 71,4 точки е прясно мляко „Чех”. То е следвано от прясно мляко
„Фитнес My Day” с 86,5 точки. На трето място е прясно мляко „Ханско” – 90,9
точки, на следващо място – прясно мляко „MUH” – 93,0 точки, а най-висока
оценка получава прясно мляко „На баба” – 95,5 точки. Само прясно мляко „Чех”
не отговаря на изискванията за сензорните показатели.

Получените резултати от проведеното проучване за качеството на пресни-
те млека по физико-химични показатели показват, че нито едно от изследвани-
те млека не удовлетворява напълно всички изисквания, регламентирани от стан-
дарта. С най-малко отклонения е прясно мляко „MUH”, при което се установи
само несъответствие по отношение на маслено съдържание, а с най-големи
отклонения – прясно мляко „Чех”, при което има отклонения от допустимите
стойности за всички изследвани физико-химични показатели.

Обобщаването на резултатите от сравнителното изследване на качество-
то на прясното мляко в търговската мрежа на град Варна по сензорни и физико-
химични показатели доказва, че изследваните млека са нестандартни, не отго-
варят на изискванията, регламентирани за техните стойности от нормативно-
техническите документи.
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COMPARATIVE STUDIES OF FRESH MILK ON OFFER IN THE SALES
NETWORK OF THE TOWN OF VARNA

Assist. Prof. Velichka Marinova,
Chief Assist. Prof. Dr Sabka Pashova

Abstract

The aim of the current work is to study the quality of fresh milk offered in the sales
network of the town of Varna. The object of study are five kinds of fresh cow’s milk by different
producers, packed in different kinds of packaging with fat content of 0.1 to 3.2%. The conducted
sensory appraisal on a scale of 100 found that the lowest rating of 71.4 points goes to the fresh
milk „Cheh”, while the highest rating goes to the fresh milk „Na baba” – 95.5 points. The
obtained results on the values of physical and chemical indicators show that none of the kinds
of milk under study fully meets all requirements stipulated by the standard. The lowest deviation
is featured by the fresh milk „MUH” with which there has been established inconformity only
with respect to fat content, while the highest deviation – by the fresh milk „Cheh”, with which
there have been established deviations from the acceptable values for all the tested physical
and chemical indicators.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕЖЕГО МОЛОКА,
ПРЕДЛАГАЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ГОРОДА ВАРНА

Асс. Величка Маринова,
гл. асс. д-р Сыбка Пашова

Резюме

Цель настоящей разработки – исследование качества свежего молока, предлагае-
мого в торговой сети города Варна. Объектом исследования являются пять видов коровь-
его свежего молока различных производителей в различной упаковке с содержанием
жиров от 0,1 до 3,2%.

В результате проведенной сенсорной оценки по 100-балльной шкале установлено,
что наиболее низкую оценку в 71,4 пункта получает свежее молоко „Чех”, а наиболее
высокую – свежее молоко „На баба” – 95,5 пункта. Полученные результаты значений
физико-химических показателей обнаруживают, что ни один сорт исследованного моло-
ка не удовлетворяет полностью всем требованиям стандарта. Наименьшими отклонения-
ми характеризуется свежее молоко „MUH”, где установлено лишь несоответствие содер-
жания жиров, а наибольшими – свежее молоко „Чех”, где налицо отклонения от допусти-
мых значений всех исследуемых физико-химических показателей.
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АУТСОРСИНГ
В ДИСТРИБУЦИЯТА

Гл. ас. д-р Донка Желязкова

Развитието на стопанския живот като цяло определя постулатите на една
нова конкурентна война, в която позитивни резултати ще постигнат онези фир-
ми, които не подценяват съвременните подходи в организацията и управлението
на дистрибуционните дейности. Фирмите са длъжни да бъдат достатъчно гъвка-
ви, за да могат оперативно да реагират на измененията, произхождащи от паза-
ра и конкуренцията. Във връзка с това обективната действителност налага не-
обходимостта стопанските субекти да вземат оптимални решения в сферата на
дистрибуцията, за да отвоюват или запазят своите пазарни позиции. Това ще
съдейства за повишаване на тяхната ефективност и конкурентноспособност в
дългосрочен план.

Целта на статията е в теоретичен план да се разкрият основни предпос-
тавки за аутсорсинг в дистрибуцията и да се анализират условията за неговото
прилагане в България.

За постигане на така заложената цел следва да бъдат решени основни
задачи, свързани с:

- теоретичен обзор на същността и ролята на дистрибуцията;
- разкриване на предимства и възможности на аутсорсинга във фирмена-

та дистрибуция и анализиране и оценка на условията за неговото прила-
гане в България на основата на резултатите, които отчита Global Services
Location Index (GSLI).

1. Същност и роля на дистрибуцията

Теорията и практиката, свързани с дистрибуцията еволюират във времето
като се започне от първите стъпки на организираната търговия и включването
на първите посредници и се разгледа дистрибуцията като движение на стоки от
производствените звена към потребителите и нейното място в маркетинга, за
да се достигне до съвременните икономически схващания. В края на ХХ и на-
чалото на XXI век развитието на дистрибуцията като теория и практика се пре-
ориентира от концепцията на търсенето към концепцията на подобряване уп-
равлението на предлагането и обслужването на клиентите.

Анализът на специализираната научна литература разкрива различни под-
ходи при дефиниране на дистрибуцията, един от които я определя като система,
изградена от подсистеми „Управление на дистрибуцията” и „Физическа дист-
рибуция”, между които съществуват сложни връзки, както вътрешнофирмени,
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така и с други дистрибуционни системи1. Следователно под дистрибуция на
продукцията може да се разбира процесът на проектиране и създаване на ус-
тойчива система с цел осигуряване физическото преместване на стоките от
производителя до потребителя. Тази система представлява „…сбор от канали
на пазара и връзката между тези канали”2 или това е съвкупността от канали за
разпределение, които привличат необходимите количества ресурси за осъще-
ствяване на движението на стоките (транспортни средства, складово стопанство,
средства за предаване на информация и пр.). Обобщено в по-широк план дистри-
буционната система се определя като „отворена социално-икономическа систе-
ма, състояща се от компоненти, структурни елементи и връзки, които в процеса
на функционирането са обединени от обща цел...”3. Целта на тази система е да
осигури икономически ефективно достигане на крайните конкурентноспособни
продукти от производителя до потребителя при желано ниво на обслужване на
клиентите. Тя служи като средство за поддържане на надеждни контакти с по-
требителите и съществено облекчава реализацията на ефективната схема на сто-
кодвижението. Осъществяването на дистрибуцията изисква изграждането и уп-
равлението на организационни структури, които да опосредстват движението на
продуктите по пътя им от производството до потреблението.

Управлението на заключителната фаза на логистичната система4 е с осо-
бена тежест предвид факта, че именно тя дава материален израз на постигна-
тите крайни резултати от фирмата. В тази си определеност физическата дист-
рибуция може да се дефинира като ключов елемент на фирмената дейност, пред-
вид нейния принос за постигане на основната стопанка цел – генериране на
годишен доход за фирмата. На тази основа много специалисти дефинират поня-
тието физическа дистрибуция. Според У. Прайд и О. Феръл „Физическата дис-
трибуция е комплекс от дейности, включително обработка на поръчките, обра-
ботка на материалите, складиране, управление на запасите и транспорта, из-
ползвани в движението на продуктите от производителите до потребителите”5.
Ф. Котлър счита, че „Физическата дистрибуция включва планиране, внедрява-
не и контрол на движението на физическите потоци на материали и готова про-
дукция от точката на произход до точките на употреба, с цел удовлетворяване
на изискванията на клиента и печалба”6. Дейностите, които авторът свързва с
разпределението на готовата продукция са обработка на поръчките, складира-

1 Тонкова, Ев. Управление на дистрибуцията. Варна, Наука и икономика, 2006, с. 13.
2 Диетъл, И. и др. Концепцията „Маркетинг-микс”. С., Информа Интелект, 1992, с. 59.
3 Благоев, Б и колектив. Стопанска логистика. Варна: Наука и икономика, 2009, с. 275.
4 Под логистична система разбираме „...относително устойчива съвкупност от звена (структурни

и/или функционални подразделения на фирмата, а така също доставчици, потребители и логис-
тични посредници), взаимно свързани и обединени от единно управление на логистичния процес
за реализация на корпоративната стратегия на организация на бизнеса”. Вж. по-подробно: Сер-
геев, В. И. и др. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. М., ИНФ-
РА – М, 2004, с. 28.

5 Прайд, У. и О. Феръл. Маркетинг: концепции и стратегии. С., ФорКом, 1995, с. 218.
6 Котлър, Ф. Управление на маркетинга – част II. С., Графема, 1996, с. 195.
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не, формиране на запаси и транспортиране. Р. Балау счита, че „Физическата дис-
трибуция е преди всичко свързана с готовите и полуготови продукти, това са
продуктите, които компанията предлага за продажба и за които фирмата не пла-
нира по-нататъшно обработване”7. Според него, дистрибуцията включва както
основните дейности по обслужването на клиентите, транспортирането, управле-
нието на запасите и обработката на поръчките, така и спомагателните дейности,
свързани със складирането, манипулирането, придобиването, опаковането, инфор-
мационното осигуряване и разработването на производствените графици. В. Ко-
вачева приема, че дистрибуцията „…обединява в система дейности, без които е
немислимо възпроизводството и задоволяването на потребностите от суровини,
материали, готови продукти и услуги”8. Авторката счита, че „Дистрибуцията,
т.е. начинът на разпределението, включва избора на фирми или отделни лица, в
зависимост от изпълняваните функции, които участват или помагат да се преда-
де собствеността върху стоките по пътя на придвижването им от производители-
те до крайните потребители. Дистрибуцията се разглежда и като избор на пътя,
по който стоките трябва да достигнат от производителите до крайните потреби-
тели”9. Според А. Зайлер, „Физическото разпределение се занимава с всички
складови и транспортни дейности (включително механизми за управление и кон-
трол), които са необходими за физическото достигане на продукта до клиента”10.

На базата на цитираните становища, относно същността на дистрибуция-
та, следва да се обобщи, че основното несъответствие във възгледите се свеж-
да до обхвата, взаимодействието и управлението на дейностите по разпределе-
нието на продуктите. Единно мнение по този въпрос изказват У. Прайд, О. Феръл
и Ф. Котлър, но според Р. Балау погледът следва да се насочи не само към
обработката на поръчките, складирането, управлението на запасите и транс-
порта, а да се разгърне и обхване спомагателните дейности, свързани със скла-
дирането, манипулирането, придобиването, опаковането, информационното оси-
гуряване и разработването на производствените графици.

Теоретичният обзор за същността на дистрибуцията като интегрална част
от логистичната система, ангажирана с придвижването на материалните пото-
ци от производителя до крайния потребител, разкрива някои предпоставки за
прилагане на аутсорсинг, каквито са:

- Икономическата ефективност, повлияна от равнището на дист-
рибуционните разходи и стремежът към високи нива на обслуж-
ване на клиентите ангажира фирмената дистрибуция в търсене на
съвременни подходи, което създава предпоставки за прилагане на аут-
сорсинг в дистрибуцията.

- Сложните и многофункционални връзки в системата на дистри-
буция са сериозно основание фирмите да се ориентират към съвремен-

7 Ballou, R. Basic Business Logistics. New Jersey: Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1987, p. 23.
8 Ковачева, В. Дистрибуционната политика на търговските фирми. С., ИК „ВЕК 22”, 1995, с. 9.
9 Пак там, с. 2.
1 0 Зайлер, А. Маркетинг. том 4. С., ИЦТТ „Информа”, 1993, с. 50.
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ните решения и да разглеждат в сравнителен план възможностите, кои-
то им разкрива самостоятелното изпълнение или тяхното отдаване на
външни изпълнители.

- Оптималното изпълнение на основните и спомагателните дейно-
сти в областта на дистрибуцията изисква от фирмите да бъдат
гъвкави и адаптивни при вземане на решение за начина, по който ще
реагират на предизвикателствата на външната среда, като използват
предимствата и възможностите на аутсорсинга за цялостно или частич-
но отдаване на фирмената дистрибуция на външни изпълнители.

В своята концептуална определеност дистрибуцията създава предпостав-
ки за прилагане на аутсорсинг, който разкрива редица предимства и възможно-
сти за фирмите, но техните решения трябва да бъдат повлияни както от вътреш-
ния потенциал, така и от условията на външната среда.

2. Аутсорсингът – предимства и възможности за дистрибуцията

В стратегически аспект е оправдано използването на аутсорсинга като
метод за оптимизация на дейностите, свързани с организацията и преотстъпва-
нето на непрофилираните функции на външни специализирани фирми11. Меха-
низмът на действие на аутсорсинга се свързва с формулиране на задачите от
страна на фирмата поръчител (клиент), без да се конкретизира подходът за
тяхното решаване. Изборът на решение за рационално постигане на целта изця-
ло е отговорност и задължение на фирмата-изпълнител. В противен случай се
отчита възможността да се достигне до изпълнение на неефективни процеси от
страна на аутсорсинг доставчика.

За да се избегнат грешки при организацията на фирмената дистрибуция е
необходимо да се обмислят задълбочено вариантите, с които всяка фирма раз-
полага за самостоятелно изпълнение и за аутсорсинг (вж. табл. 1).

Таблица 1

Предимства на самостоятелното изпълнение и на аутсорсинга12

Предимства на самостоятелното изпълнение Предимства на аутсорсинга
1. поддържане на ключови компетенции;
2. намаляване на операционните разходи;
3. ограничаване на неопределеността

(високия риск) при доставката на услуги;
4. гаранции за адекватна доставка по

количество и асортимент;
5. използване на излишния наличен

персонал или на логистични мощности;

1. съсредоточаване на управленския
персонал върху основната дейност на
фирмата (ключови компетенции);

2. намаляване на разходите за основни
фондове;

3. запазване задълженията на доставчиците
на услуги;

4. възможности за прилагане на нови

1 1 Миротин, Л. и В. Боков. Современный инструментарий логистического управления. М., „Экза-
мен”, 2005, с. 181.

1 2 Дыбская, В. В. и колектив. Логистика – интеграция и оптимизация логистических бизнес проце-
сов в цепях поставок. М., „Эксмо”, 2008, с. 515.
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Фирмата трябва да прецени своите възможности за самостоятелно осъ-
ществяване на дистрибуцията и да отчете позитивите, които може да акумули-
ра от нейното отдаване на специализирани фирми. Предимствата от включване
на аутсорсинг доставчик могат да се допълнят13 и с възможностите, които раз-
крива тази алтернатива за достигне до труднодостъпни клиенти; с общото по-
добряване на изпълнението на дистрибуционните дейности; с преобразуване на
постоянните разходи, свързани с поддържането на складове, оборудване, транс-
портни средства и пр. в променливи разходи за заплащане на услуги; с повиша-
ване нивата на ефективност в тази фирмена област, продиктувани от постигна-
тите по-високи резултати вследствие на по-рационалното изпълнение на дейно-
стите; както и с възможност за трансфериране на части от риска14 и пр.

Необходимо е да се допълнят и причините, поради които много фирми не при-
стъпват към вземането на такова решение и избират варианта за самостоятелна
организация на фирмената дистрибуция. Техните резерви към аутсорсинг доставчи-
ците са свързани със загубата на контрол върху фирмената дистрибуция или върху
отделни нейни дейности; с важността на дистрибуцията за постигане на крайните
фирмени резултати и с реалната възможност аутсорсингът да не допринесе за реду-
циране на разходните нива при разпределението на готовата продукция. Тези резерви
са обосновани предвид факта, че външните изпълнители са независими специализи-
рани комплексни оператори, които извършват всички дейности, свързани с превоз,
складиране и осигуряване на услуги с добавена стойност, т.е. те се занимават с това,
да обслужват дистрибуцията на своите клиенти от момента на извеждане на готовия
продукт от сферата на производството до момента на неговата реализация.

В сферата на дистрибуцията изпълнителите могат да бъдат класифицира-
ни въз основа на разнообразни критерии: в зависимост от клиентите, които об-
служват – на производствено предприятие и на търговец на едро; в зависимост
от характера на продуктите – на индустриални продукти и потребителски сто-
ки; в зависимост от обема на дейностите, които изпълняват – с пълен обем и с
частичен обем; в зависимост от обхвата на дейността – международни, нацио-
нални, регионални; в зависимост от асортиментната структура – на един про-

1. поддържане на желаното равнище на
качество на обслужване;

2. предотвратяване на сговор между
доставчиците на услуги;

3. защита на персонала от уволнение
(създаване на работни места);

4. защита правата на собственост на
уникални проекти (технологии);

5. увеличаване или поддържане големината
на фирмата.

1. технологични или управленски решения;
2. намаляване на разходите за управление

на запасите;
3. отсъствие на адекватни мощности за

изпълнение на операциите;
4. осигуряване на алтернативни източници

на услуги;
5. игнориране на неадекватни

технологични или управленски ресурси;
6. сътрудничество с доставчиците.

1 3 Вж. по-подробно: Димитров, П. и колектив. Развитие на логистичния сектор в България. С.,
Стопанство, 2008, с. 10.

1 4 Вж. по-подробно: Стоянов, М. Аутсорсингът и трансферирането на риска в търговията. // сп.
Известия, бр. 4, 2006, с. 44-53.
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дукт, на свързани в потреблението продукти, на стокова група и пр. Многообра-
зието от признаци позволява тази класификация да бъде разширена, в зависи-
мост от целите, които налага нейното систематизиране.

Независимо от вида на изпълнителя, ако е правилно подбран в съответ-
ствие с отговорно спазван алгоритъм (вж. фиг. 1), той може значително да доп-

Предварителен избор на изпълнители

Оценка за степента на удовлетвореност от изпълнителите на основата на избрани показатели

Изчисляване на рейтинга на всички изпълнители по определените показатели, обобщаване
на резултатите и формиране на оценка за общия рейтинг

Избор на изпълнител

Край

Маркетингов
анализ

Използване на
допълнителни

показатели

Не

Да

Избран
изпълнител?

Оценка на получените
резултати

Не

Игнориране на
показателя с най-малко

значение

Предварително
избран

изпълнител?

Не Не

Да

Експертен
анализ

Преценка за пълнота и изпълнимост на избраните показатели за оценка на изпълнителите

Избор и подреждане на фактори и показатели за оценка на изпълнителите

Фиг. 1. Примерен алгоритъм за избор на изпълнител
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ринесе за повишаване на фирмените резултати. Този факт налага да се подхож-
да с необходимата сериозност, когато се разработва алгоритъм за неговия из-
бор и да се дефинират критерии, на които следва да отговаря, предвид сериоз-
ността на договорните отношения, които регламентират това сътрудничество и
заплахите, които съпътстват сключването на дългосрочни договори, свързвани
преди всичко със загубата на контрол, прозрачност и компетентност, както и с
евентуална зависимост от изпълнителя.

Процедурата по определяне на индивидуалния рейтинг на всеки изпълни-
тел може да включва пет етапа:15 избор на показатели, които са от значение за
фирмената дистрибуция; оразмеряване на относителните тегла на показатели-
те; поставяне на оценка по отделните показатели; изчисляване на комплексна
оценка на всеки кандидат за изпълнител на фирмата; избор на изпълнител/и.

Показателите, към които могат да се придържат фирмите при избора, се
характеризират със значително многообразие16, като техният списък непрекъс-
нато се обогатява и наред с класическите показатели цена, качество, надежд-
ност и разнообразие на услугите, се добавят и наличие на информационни тех-
нологии, способност за глобално покритие, знание и консултации за новостите и
пр.17 Тези показатели могат да бъдат систематизирани в четири групи: първа
група – Бизнес среда, която включва бизнес ефективност, инфраструктура, тех-
нологично равнище, иновационна активност; втора група – Финансова привле-
кателност: цена на предлаганата услуга, политика на търговски отстъпки, над-
бавки и надценки, финансово състояние, кредитен рейтинг; трета група – На-
личност и квалификация на кадрите: наличие на квалифицирани кадри, умения
за електронен обмен на данни, образование, трудов стаж в областта и четвърта
група – Други, свързани с: – отдалеченост на изпълнителя от фирмата-възло-
жител, отдалеченост на изпълнителя от пазара, степен на значимост на фирма-
та-възложител за изпълнителя, значимост на изпълнителя, срокове за изпълне-
ние. Обхватът на избраните показатели може да бъде разширен в съответ-
ствие с особеностите и условията на вътрешната и външната среда, но всеки
от тях трябва да бъде измерим и да получи точна оценка (вж. табл. 2).

Този подход позволява да се формира една комплексна оценка за всеки
изпълнител и на базата на сравнението, да се направи правилният избор. Пока-
зателите и техните оценки при избор на изпълнител следва да бъдат съобразе-
ни с конкретните нужди на фирмената дистрибуция, със спецификата на про-
дукта и пр.

Изборът между самостоятелна фирмена дистрибуция или нейното отда-
ване на специализиран външен изпълнител трябва да се базира на задълбочена
сравнителна оценка по подходящи финансови показатели, които да отразят евен-
туалната икономическа изгода на фирмата от включването на външен изпълни-

1 5 Тонкова, Ев. Цет. съч., с. 46.
1 6 Georgia Institute of Technology, CapGemini, SAP, DHL. 2007 Third-Party Logistics. The State of

Logistics Outsourcing. Result and Findings of the 12th Annual Study.
1 7 Вж. по-подробно: Димитров, П. и колектив. Цит. съч., с. 10-11.
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Таблица 2

Показатели за оценка на външните за фирмата изпълнители
в сферата на дистрибуцията

1 8 Вж. по-подробно: Twiss, B. Managing Technological innovation. Longman, 1980, p. 94.
1 9 Вж. по-подробно: Георгиев, И. и Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвести-

ции. С., Стопанство, 1997, с. 131-132.

Показатели (тегло) Индикатори

Бизнес среда (30%):

1. Бизнес ефективност  Система от показатели за оценка на
икономическата ефективност

2. Инфраструктура  Оценка за качеството на инфраструктурата
(телекомуникации, ИТ услуги)

3. Технологично равнище  Система от показатели за оценка на техническото
ниво на новостите18

4. Иновационна активност  Многокритериална оценка на иновационните
проекти19

Финансова привлекателност (30%):

1. Цена на предлаганата услуга  Сравнителна оценка на предлаганите цени с тези
на други участници в бранша

2. Политика на търговски отстъпки,
надбавки и надценки

 Оценка за икономическа обоснованост и
относителна стабилност на търговските
отстъпки, надбавки и надценки

3. Финансово състояние  Система от финансови показатели

4. Кредитен рейтинг  Оценка на кредитоспособността на оценявания
обект

Наличност и квалификация на кадрите (30%):

1. Наличие на квалифицирани кадри  Брой на квалифицирана работна сила

2. Умения за електронен обмен на данни  Оценка на база възприет стандарт

3. Образование  Резултати от стандартизирани образователни
тестове

4. Стаж в областта  Брой години трудов стаж

Други, свързани с (10%):

1. Отдалеченост на изпълнителя от
фирмата-възложител

 Разстояние от изпълнителя до фирмата-
възложител
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тел. За целта могат да се използват т.нар. „твърди” показатели20, изчислени по
отчетни и по прогнозни данни за фирмата при самостоятелно изпълнение на
дистрибуционните дейности и при тяхното отдаване на външен за фирмата из-
пълнител.

Анализът следва да се провежда периодично, дори и след като е направен
избор, за да може системно да се проследяват финансовите параметри и фир-
мата да се адаптира по-успешно към настъпилите промени.

Аутсорсинг-клиентът може да оценява изпълнителите по избрани от него
показатели, но той е силен при преговори тогава, когато концентрацията му е
по-висока от тази на изпълнителя; клиентът е ключов; диференциацията на про-
дуктите, предлагани в бранша, е малка; разходите за смяна на изпълнителя са
ниски; не съществуват възможности за заместване на продукта; познава добре
структурата на разходите в бранша и пр. Изпълнителят, от своя страна, има
силна позиция, когато е на лице голяма концентрация на един пазар; липсват
заместители на неговия продукт или услуга; клиентът не е от значение; разхо-
дите за прехвърляне към нов изпълнител са високи; съществува заплаха от
навлизане на доставчика в бранша на клиента и пр.

Правилният избор на изпълнител ще позволи на фирмите да предоставят
допълнителни и нетрадиционни услуги в сферата на дистрибуцията, като се опи-
рат на принципите на аутсорсинга и това ще им разкрие възможност да се концен-
трират върху основната си стопанска дейност, като същевременно ще осигурят
желаното ниво на обслужване на клиентите при оптимални за това разходи.

В съвременните икономически условия причините, които могат да бъдат
посочени в подкрепа на решението за отдаването на дистрибуцията на външни
за фирмата изпълнители, са свързани с:21

- Насищане на пазара и повишаване на изискванията към равнище-
то на обслужване на клиентите. Регистрирането на този факт в све-
товната икономика преориентира пазарните устои и превърна потреби-
телите в доминиращ участник. Поддържащата роля на производители-
те наложи съществените промени в техния пазарен подход и съдейства

2. Отдалеченост на изпълнителя от пазара  Разстояние от изпълнителя до пазара

3. Степен на значимост на фирмата-
възложител за изпълнителя

 Относителен дял на приходите, акумулирани от
фирмата-клиент за изпълнителя

4. Значимост на изпълнителя  Оценка по пазарен дял

5. Срокове за изпълнение  Брой дни (часове) за изпълнение на
договореностите

2 0 „Твърдите” показатели са предимно финансови показатели, които в специализираната литерату-
ра се разделят на групи. Вж. по-подробно: Узунова, Ю. и Б. Василева. Пазарни и маркетингови
изследвания. Варна, Университетско издателство, 2003, с. 200.

2 1 Тодоров, Ф. Дистрибуционна политика. С., Тракия-М, 1999, с. 15.



117
Статии

за осъществяването на тотални промени в конкурентната борба. Потре-
бителите вече се отличават със завишени изисквания към производи-
телите. Те очакват от тях качествени продукти и услуги на разумна
цена точно навреме, точно на място и в точното количество. Фирмите
преместват акцента в своята дейност от производството и маркетинга
към логистиката.

- Усложняване и диверсификация на продуктите. Това задълбочава
процесите на специализация и коопериране на производството, което, от
своя страна, налага необходимостта от синхрон и координация на дейно-
стта на фирмите-участнички в създаването и разпределението на про-
дуктите.

- Скъсяване на жизнения цикъл на изделията. Налага за разрешаване
въпроса, свързан с осигуряване на потреблението при минимизиране или
тотално игнориране на стоковите запаси, предвид намаляването на вре-
мевия диапазон между началната и крайната фаза от съществуването
на продукта. Ускореното морално остаряване на изделията е заплаха за
фирмите, които формират запаси, с цел осигуряване непрекъснатостта
на продажбите. Това налага внедряване в практиката на съвременните
подходи и методи за управление на материалните потоци, които да оси-
гуряват високо равнище на обслужване на клиентите при минимален
запас.

- Глобализация на производството, пазарите и конкуренцията. Тен-
денцията към пълна интеграция на икономическите общности заплашва
фирмите, които са неспособни да осигурят високо равнище на обслуж-
ване на своите клиенти.

Отчитането на тези факти от стопанската практика на фирмено равнище
ще допринесе за правилната организация и управление на дистрибуцията и ще
повлияе върху интереса на фирмите към аутсорсинга в зависимост от условия-
та, които страната ни детерминира в тази насока, предвид потенциалните възмож-
ности за навлизане на международни оператори.

3. Анализ и оценка на условията за прилагане
на аутсорсинг концепцията в България на основата

на Global Services Location Index (GSLI)

Условията за прилагане на аутсорсинг концепцията в България могат да
бъдат оценени на базата на Global Services Location Index (GSLI). GSLI ана-
лизът класира 50 страни от цял свят според условията за базиране на аутсор-
синг. Всяка страна се оценява с комплексна оценка след измерване на 43 пара-
метъра, които са групирани в три категории – финансова привлекателност, на-
личие на квалифицирани кадри и обща бизнес среда (вж. табл. 3). Теглата за
трите категории (подиндекси) са в съотношение 40:30:30. Финансовата привле-
кателност се оценява по скала от 0 до 4, а наличие на квалифицирани кадри и
обща бизнес среда се оценяват по скали от 0 до 3.
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Таблица 3

Global Services Location Index 2009 за избрани държави,
участнички в класацията22

Източник: А. Т. Kearney. http://www.atkearney.com/index.php/Publications/
global-services-location-index-gsli-2009-report.html#; http://www.atkearney.com/
images/global/articles/global-services-locations-index-rankings-2009.jpg
(05.04.2011)

Сега България и Румъния се разглеждат като новите „звезди” на аутсор-
синга в Европа. Нашата съседка се е изкачила с 14 позиции, спрямо 2007 г. и
заема 19-то място, а България е загубила част от своите предимства в услови-
ята на криза и отстъпва с четири позиции. На фона на останалите държави
страната ни със своето 13-то място заема една добра позиция в тази класация,
като оценките по отделните групи показатели гравитират около средните. Пра-

Ранг
2009 Държава Финансова

привлекателност

Наличност и
квалификация

на кадрите

Бизнес
среда

Обща
оценка

1 Индия (1) 3,13 2,48 1,30 6,91
2 Китай (2) 2,59 2,33 1,37 6,29
3 Малайзия (3) 2,76 1,24 1,97 5,98
4 Тайланд (4) 3,05 1,30 1,41 5,77

13 България (9) 2,83 (3,2) 0,89 (1,0) 1,62 (1,6) 5,34 (5,8)
18 Естония (15) 2,06 0,93 2,20 5,19
19 Румъния (33) 2,63 0,91 1,58 5,12
21 Литва (28) 2,31 0,81 1,99 5,11
22 Латвия (17) 2,28 0,86 1,96 5,10
31 Великобритания (42) 0,43 2,13 2,39 4,94
32 Чехия (16) 1,74 1,14 2,07 4,94
33 Русия (37) 2,39 1,45 1,08 4,92
34 Германия (40) 0,42 2,10 2,40 4,91
37 Унгария (24) 1,95 1,01 1,92 4,88
38 Полша (18) 1,82 1,22 1,73 4,77
40 Словакия (12) 2,05 0,94 1,75 4,73
41 Франция (41) 0,40 2,03 2,29 4,72
42 Украйна (47) 2,63 0,97 0,99 4,58
45 Испания (43) 0,57 1,90 2,00 4,47
48 Ирландия (50) 0,27 1,56 2,26 4,09
50 Португалия (46) 1,00 1,00 1,97 3,98

2 2 Държавите са избрани на база място, което заемат в класацията и членство в ЕС. Числата в
скобите показват класацията на държавите за 2007 г. и оценките на отделните подиндекси за
България.
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ви впечатление, че финансово най-привлекателни за базиране на аутсорсинг са
държави като Индия, Китай, Малайзия, Тайланд и др., като в това число се
включва и България. Причините следва да бъдат проследени в национален ма-
щаб във връзка най-вече с показатели като средна работна заплата, цени на
наеми, електричество, телефония, данъчно бреме, корупция и др. От тази глед-
на точка България се оценява като привлекателна за базирането на аутсорсинг
в страната, поради следното:

- Ниските нива на годишната средна работна заплата. По равнище на
средна работна заплата през 2009 г. България продължава да заема пос-
ледно място не само в ЕС-27, но и на Балканите. Сравнителният анализ
показва, че номиналният размер от 302 евро е около 5 пъти по-нисък от
този на Словения и 3,5 пъти по-нисък от този на Хърватия. Единствено
Албания е с по-нисък от нашия размер на средна работна заплата (242
евро).

- Увеличаване нивата на наситеност с мобилна телефония. Средната на-
ситеност на мобилния пазар в Югоизточна Европа за 2009 г. е 111% –
все още под средното за ЕС ниво от 127%. Въпреки това, във всички
страни от региона, освен в Македония, средната наситеност очертава
положителни тенденции на развитие.

- Конкурентните цени на електричеството, което се очаква да поскъпне с
20 %, заради регламента на Европейската комисия за борба с клима-
тичните промени, ще рефлектира негативно върху оценките на България
за „финансова привлекателност”.

- Данъците върху личните доходи и дейността на компаниите са най-нис-
ки в Българияв в сравнение с целия ЕС. В периода след 2000 г. до този
момент те са паднали от 40% до 10%, а в Румъния – от 40% до 16%.

При вземането на решение за базиране на аутсорсинг се отчитат и редица
други показатели във връзка с оценката за „финансова привлекателност”, които
не са с положителен знак за българската икономика. Като такъв показател се
очертават „нивата на наемите”, които не се движат в ниския ценови диапазон,
по отношение на площите със стопанско предназначение и това е логичен ре-
зултат от липсата на модерни териториални решения с адекватно разположение
от гледна точка на транспортните алтернативи. Другият показател, оценен не-
гативно, е „корупционният натиск” от страна на администрацията върху населе-
нието и бизнеса, който остава на едно относително високо равнище и представ-
лява сериозен национален проблем.

Следващият обобщен показател, който се отчита при оценката на услови-
ята за базиране на аутсорсинг в страната е „наличието на квалифицирани кад-
ри”. В тази насока България е представена с оценка под средната за останали-
те държави, оценени за целите на Global Services Location Index. Това се дължи
на факта, че при заетите българи се наблюдава концентрация в групите и в
професиите с по-ниска квалификация и професионална подготовка. Независи-
мо, че процентът на участващите в образование и обучение като цяло нараства,
страната ни е на едно от последните места и изостава сериозно от средните



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
120

стойности за ЕС. България продължава да бъде в групата на страните с най-
нисък процент на учениците и студентите на възраст от 15 до 24 години спрямо
общия брой на населението от тази възрастова група и е под средното равнище
за страните-членки на ЕС по брой дипломирани висшисти. Същевременно се
наблюдава неефективност и деформираност по отношение на професионално-
квалификационната структура на заетите лица.

В структурата на Global Services Location Index влиза и оценката за „обща-
та бизнес среда”. Тя отразява общото макроикономическо и политическо състо-
яние на съответната страна, което най-ясно личи от оценката за общия профил
на конкурентноспособността на българската икономика, която се прави на ба-
зата на 327 критерия, разделени в 4 големи групи: ефективност на икономиката,
правителствена ефективност, бизнес ефективност и инфраструктура. Класаци-
ята оценява международната конкурентноспособност на България по това как
работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентноспособността);
как работи правителството; как работи бизнесът; с каква инфраструктура раз-
полага (като тук освен базовата инфраструктура се включва и технологичната
и иновативна инфраструктура, здравеопазването и образованието). Сравнител-
ните предимства на българската икономика са по отношение на показателите
преки чуждестранни инвестиции като % от БВП, приходи от туризъм като % от
БВП, реален ръст на БВП на глава от населението, индексът „Цена на живота”,
ниският корпоративен данък върху печалбата, краткосрочната лихва, правител-
ственият дълг, възнагражденията на мениджърите, инвестициите в телекомуни-
кации като % от БВП, цената на Интернет достъпа и широколентовият Интернет
достъп, броят абонати на мобилни телефони, индексът на зависимост (населени-
ето под 15 години и над 64 г. като дял от активното население на 15-64 г.).

Заедно с това, обаче, се локализират и областите, които представляват
недостатъци за българската икономика, каквито са дефицитът в текущата смет-
ка, обемът на износа на стоки, инфлацията, БВП на глава от населението, защи-
тата на личната собственост и сигурност, кредитният рейтинг на страната, про-
зрачността на правителствената политика, практиките, свързани с одит и сче-
товодство, недостатъчната степен на развитие на инфраструктурата и пр.

В динамичен план профилът на сравнителната конкурентноспособност на
България за 2007 г. и 2009 г. потвърждава относителната стабилност, която
съпътства националната икономика през тези две години (вж. фиг. 2).

Паралелно с това, оценката на бизнес средата, според Global Services
Location Index, за 2007 г. и 2009 г. за България потвърждава икономическата
стабилност в страната през този период (вж. фиг. 3). По-сериозни спадове се
наблюдават по отношение на оценките за финансова привлекателност и налич-
ност и квалификация на кадрите, оценени за GSLI.

Същевременно, обаче, профилът на конкурентноспособността през 2009 г.
отчита подобрение на показателите, касаещи трудовия ресурс, каквито са про-
изводителност и ефективност, управленски практики, отношение и ценности.
Подобряване на позиции се регистрира и във финансов аспект през 2009 г., спрямо
2007 г., от гледна точка на международните инвестиции, финансовата политика



121
Статии

Фиг. 2 Профил на сравнителната конкурентноспособност
на България за 2007 г. и 2009 г.23

Фиг. 3 Подиндекси на GSLI за 2007 г. и 2009 г. за България
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2 3 World Competitiveness Yearbook, IMD, 2007г. и 2009 г.
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и публичните финанси. Глобалният индекс, от своя страна, отчита негативна
тенденция по отношение на финансовата привлекателност, но тя е свързана най-
вече с показатели като средна работна заплата, цени на наеми, електричество,
телефония, данъчно бреме, корупция и др.

В заключение могат да бъдат направени препоръки за подобряване на
условията за прилагане на аутсорсинг концепцията в България в следните на-
правления:

- Изграждане на модерни площи с логистично, индустриално, офис и
търговско предназначение, с оглед понижаване на наемните нива на ос-
новата на действащите пазарни принципи, повлияни от уравновесяване
на търсенето и предлагането в този сегмент, което ще съдейства за
превръщането на страната в конкурентноспособна дестинация и иконо-
мически център със стратегическо значение за ЕС при движение на сто-
панските потоци в и извън границите на алианса.

- Овладяване на корупционния натиск върху населението и бизнеса на всич-
ки нива, посредством конкретни промени в законодателната рамка, кри-
минализиране на корупцията, въвеждане в действие на т. нар. електрон-
но правителство, решаване на въпросите, свързани с конфликта на инте-
ресите между отделните министерства и пр.

- Повишаване качеството на работната сила и нивото на нейната квали-
фикация, повишаване равнището на компетентност от страна на менид-
жмънта на всички управленски нива, повишаване опита, стремежа към
иновативност и гъвкавост в работната сила, засилване на желанието за
обучение през целия живот и пр.

- Обмисляне на възможностите за инфраструктурно развитие на страна-
та, предвид неговото значение за по-нататъшното развитие на икономи-
ката и привличането на чуждестранни инвестиции, както и за премина-
ването през територията на Република България на международните
транзитни потоци.

Подобряването като цяло на условията за базиране на аутсорсинг в стра-
ната ще повлияе позитивно върху конкурентната среда, предвид потенциалните
възможности за навлизане на международни оператори за осъществяване на
всяка фирмена дейност. Тези предизвикателства поставят фирмите, предлага-
щи външни услуги във фокуса на конкурентната борба за вниманието на всеки
клиент. Клиентът, от своя страна, ще бъде изправен пред възможността да
направи правилния избор между значителен брой изпълнители, които трябва да
успеят на повлияят при вземането на решение от страна на своите потенциални
клиенти като предложат оптимални решения, свързани с изпълнението на дист-
рибуционните дейности на принципа на аутсорсинга, базирани на минимални
равнища на общите разходи, на маркетинговите разходи, свързани с изучаване-
то и анализа на този пазар, на трансакционните разходи по проучване на възмож-
ностите на изпълнителите и установяването на делови контакти с тях, на трансак-
ционните разходи по информационното осигуряване относно тарифите и струк-
турирането на цените за различните изпълнители, на разходите, свързани с ана-
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лиза на качеството на обслужване на различните доставчици, на разходите за
поръчка, планиране и контролинг на дейностите на изпълнителите, на непредви-
дените разходи, щети и разходите, свързани с отчитането на риска при работа-
та с тези контрагенти.

В условията на активна икономическа глобализация все повече се засилва
ролята на дистрибуцията за постигане на общите цели на участниците в процеса,
свързани с доставката на продуктите до определените места, в определеното
време и при минимални разходи, т.е. постигане на пълно съответствие във време-
то и пространството. С оглед на това фирмите са изправени пред необходимостта
да оптимизират своята дистрибуция като вземат обосновани решения, повлияни
от съвременните подходи, намерили място в стопанската практика.

PREREQUISITES FOR THE USE OF OUTSOURCING IN DISTRIBUTION

Chief Assist. Prof. Dr Donka Zhelyazkova

Abstract

In the present article there are discussed theoretical aspects of distribution. There are
generalized the opinions of a number of authors on its nature and are deduced some major
factors for the application of outsourcing in distribution. By way of comparison there are
studied the opportunities provided to companies by both outsourcing and independent
execution in the area of distribution. There are made an analysis and assessment of the
conditions for the use of the concept of outsourcing in Bulgaria based on the Global Services
Location Index (GSLI).

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В ДИСТРИБУЦИИ

Гл. асс. д-р Донка Желязкова

Резюме

В настоящей статье рассматриваются теоретические аспекты дистрибуции. Обоб-
щаются мнения ряда авторов, касающиеся ее сущности и определены основные предпо-
сылки применения аутсорсинга в дистрибуции. В сопоставительном плане рассматрива-
ются возможности, которые предоставляют фирмам аутсорсинг и самостоятельное вы-
полнение в сфере дистрибуции. Проведены анализ и оценка условий применения аутсор-
синг концепции в Болгарии на основе Global Services Location Index (GSLI).
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ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ВЪЗПРИЕМАНОТО ПРОДУКТОВО КАЧЕСТВО

Гл. ас.Стоян Хадживеличков

Бурното развитие на информационните технологии и разпространението на
Интернет, дават огромни възможности на индустриалните фирми от различен ма-
щаб, произвеждащи продукти за крайно потребление, да бъдат равностойно пред-
ставени на глобалния пазар. Но Интернет е и предизвикателство за тях, тъй като ги
сблъсква пряко с конкуренти от целия свят. Фирмените уебсайтове днес трябва да
се разглеждат не просто като допълнителен канал, витрина, или информационен
портал, а като пълноценно разширение и „първа линия” на целия фирмен бизнес.
Бързото развитие на системите за онлайн разплащания позволяват на хиляди по-
требители от България лесно да осъществяват онлайн покупки от страната или
чужбина. Много повече са, обаче, онези потребители, които използват мрежата, за
да се информират за качествата, да сравняват и в крайна сметка да избират про-
дуктите, които закупуват след това „офлайн”. Съвременният потребител с все по-
голяма готовност заменя своята физическа мобилност с „виртуална мобилност”,
като вместо да посещава традиционните магазини, той „сяда пред компютъра” и
за кратко време сравнява много повече продуктови оферти и избира. Все по-често
първата среща на потребителя с един продукт, марка или производител се случва
именно в мрежата. И често тази среща е решаваща – формираните при нея възпри-
ятия за качеството на представените в сайта продукти влияят дълго време върху
поведението му като пазарен субект. Ето защо, създаването на ефективен фирмен
уебсайт, който да формира целеви възприятия за качество у посетителите и потре-
бителите, е критично важно за успеха на производителя. Измерването на качество-
то на уебсайта от гледната точка на потребителите, би дало бърза и навременна
информация на фирмата за неговата комуникационна ефективност и потенциал, както
и възможност за навременна корекция, ако това е наложително. В досегашните
разработки по темата авторите фокусират своето внимание главно върху възприя-
тията за качеството на уебсайтовете, но все още липсва надежден инструментари-
ум за целенасочено въздействие върху потребителските възприятия за качеството
на уебсайтовете и посредством него – за повлияване на потребителските възприя-
тия за представените в уебсайта продукти.

Цел на тази статия е разработването на методически инструментариум,
чрез който мениджърите да оценяват и усъвършенстват потенциала на фирме-
ните уебсайтове, за формиране на целеви потребителски възприятия за каче-
ството на представените в тях продукти.
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1. Концепцията „възприемано качество”
в контекста на уеб комуникацията

Практиката красноречиво показва, че потребителските реакции се опре-
делят не толкова от обективното качество на продукта, колкото от субективно
възприеманото качество, от потребителските впечатления за продукта, произ-
водителя и търговеца.1 Редица изследвания са доказали, че възприеманото ка-
чество е важен източник на устойчиви конкурентни предимства и има редица
ефекти за бизнеса: то е директен стимул и причина за покупка2; служи като
основа за продуктова диференциация, формира предпочитания и намерения за
покупка и е важна дименсия за продуктовото позициониране3; подсилва имиджа
на марката4; стимулира интереса на посредниците въз основа на очаквания по-
зитивен ефект върху техния собствен имидж5; улеснява разширяването на
търговската марка към нови продукти, класове, региони и сегменти6; позволява
продажба на продукта на премийна цена и, паралелно с това, намаляване разхо-
дите за конкурентна борба а от тук - по- висока рентабилност и възможности за
поддържане на потребителската лоялност7; Има позитивен директен и инди-
ректен ефект върху намеренията за покупка8.

В литературата съществува голямо разнообразие от подходи за дефини-
ране на възприеманото качество: потребителска оценка за общата полезност
или превъзходство на продукта9; общо отношение на индивида към продукта
или услугата10; обща дългосрочна оценка на потребителя за продуктовата офер-
та11; сравнителна концепция, изискваща съпоставка между потребителските
очаквания и фактическото функциониране на продукта12; сравнителна концеп-
1 Olson,J. G., J. Jacoby. Cue Utilization in the Quality Perception Process// Proceedings of the Third

Annual Conference of the Association for Consumer Research, ed. M. Venkatesan, Iowa City:
Association for Consumer Research, 1972, pp. 167-179.

2 Tellis, G., J. Johnson. The Value of Quality. Marketing Science, 26 (6), 2007, pp. 758-773.
3 Aaker D. Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name, The Free Press NY,1991, 299 p.
4 Lauridsen,M. L. The Relationship between Price and Perceived Quality: An Experimental Study,

Markeds Kommunikasjon Vol. 2, 1973, pp. 1-12.
5 Johnson, E. J., J. E. Russo. Product Familiarity and Learning New Information, Journal of Consumer

Research, Vol. 11 (June), 1984, 542-550.
6 Alba, J.W., J. W. Hutchinson. Dimensions of Consumer Expertise, Journal of Consumer Research, 13

(March), 1987, 411-454.
7 Valenzi, E. and I. R. Andrews. The Relationship between Product Purchase Price and Blind Rated

Quality: Margarines and Butters, Journal of Marketing Research, Vol. 7, August, 1970, pp. 393-395.
8 Tsiotsou, R. The role of perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions.

International Journal of Consumer Studies, 30 (2), 2006, pp. 207-217.
9 Olshavsky, Richard W. and John A. Miller. Consumer Expectations, Product Performance, and Perceived

Quality, Journal of Marketing Research 9, 1972, 19-21.
1 0 Zeithaml, V. A. Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means- End Model and Synthesis

of Evidence, Journal of Marketing, July, 1988,pp. 2-22.
1 1 Cronin, J. J., S. A. Taylor. Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, Journal of

Marketing, Vol. 56, No 3, 1992, pp. 55-69.
1 2 Teas, R. K. Expectations, Performance Evaluation, and Consumers’ Perceptions of quality, Journal of

Marketing, Vol. 57, October, 1993, pp. 18-34.
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ция, изискваща съпоставка между продукта и наличните конкурентни алтерна-
тиви13; измерител на ценността на търговската марка от потребителска гледна
точка14; сравнителна концепция, изискваща съпоставка между продукта и нуж-
дите на потребителя15.

Съобразявайки се с неговата субективна, оценъчна и сравнителна приро-
да, определяме концепцията „възприемано качество”, като потребителска оценка
за съвкупните свойства и предимства на продукта, съотнесени с основното му
предназначение, при отчитане на останалите конкурентни алтернативи.

Наред с дефинирането на концепцията, сред приоритетните задачи на мно-
зинството изследователи е и идентифицирането на измеренията на възприема-
ното качество. Въпреки, че те са специфични за различните продуктови класо-
ве, в литературата е придобила популярност обобщаващата класификация на
Garvin16, съгласно която, конструкцията „възприемано качество на продукта”
има седем ключови измерения: равнище на функциониране; свойства; съответ-
ствие на спецификациите; надеждност; дълготрайност; сервиз и външен вид.

2. Процес на формиране на потребителските възприятия
за качеството на продуктите

Процесът на формиране на възприятия за качество на продуктите е обект
на изследване от различни теоретични перспективи. В маркетингов контекст,
като най-адекватни за разбирането на възприеманото качество се очертават
теорията за обработка на информацията и категоризационната теория.

Според първата теория, потребителят взаимодейства с обкръжаващата
среда, търси и получава информация от различни източници, обработва инфор-
мацията и избира подходящата алтернатива.

Според категоризационната теория, докато въздействащите ни стимули
са уникални и неповторими, реакциите ни към тях не са такива. Хората имат
естествена склонност да разделят обектите от заобикалящия ги свят в групи
или класове, с цел по-ефективното осмисляне на въздействията.17 Новополуче-
ните стимули се сравняват с предходни стимули и в случай, че могат да бъдат
причислени към определена предварително дефинирана категория, реакцията,
асоциирана с тази категория се прилага от индивида и към новия стимул.18

1 3 Valenzi, E. and I. R. Andrews. The Relationship between Product Purchase Price and Blind Rated
Quality: Margarines and Butters, Journal of Marketing Research, Vol. 7, August, 1970, pp. 393-395.

1 4 Kamakura, W. A., G. J. Russell. Measuring Consumer Perceptions of Brand Value whith Scanner Data,
International Journal of Research in Marketing, Vol.10, Issue 1, March, 1993, pp. 9-22.

1 5 Juran, J. M. Basic Concept// Quality Control Handbook, Juran J.M., Gryan F.M., Bingham R.S., eds.,
New York: McGraw-Hill, 1974.

1 6 Garvin, D. A. What Does Product Quality Really Mean?, Sloan Management Review, Fall, 1984, pp.
25-43.

1 7 Mervis,C. B., Е. Rosch. Categorization of Natural Objects, Annual Review of Psychology, Vol. 32,
1981, pp. 89-115.

1 8 Fiske, S. T. Schema- Triggered Affect: Applications to Social Perception// Affect and Cognition, Clark
M.S., Fiske S. T. eds., Hillsdale, NJ: Lawrence Elbaum, 1982,  pp. 55-78.



127
Статии

В съответствие с категоризационната теория, след подлагането си под
въздействието на уебсайта, потребителят обработва подаваните от него сигна-
ли за качество и го категоризира, преминавайки последователно през няколко
фази:

а) въздействие със стимула: потребителят е подложен на въздействието
на посланието;

б) първична категоризация: потребителят идентифицира основни харак-
теристики на посланието (източник, тип на рекламирания продукт,
търговска марка, производител и др.);

в) търсене и обработка на сигнали за качество: потребителят анализира
различни аспекти на рекламното съдържание (апели, информативност
и др.) и форма (видео, аудио, анимация, интерактивност, шрифт, цвето-
во оформление и др.);

г) междинна категоризация: потребителят категоризира рекламното по-
слание и рекламирания продукт;

д) проверка на междинната категоризация: потребителят търси в памет-
та си готови схеми и класификационни процедури, които е усвоил в ми-
налия си опит. Въз основа на това търсенето на сигнали за качество се
стеснява върху конкретни характеристики на посланието/уебсайта, за
да се провери междинната категоризация;

е) окончателна категоризация: след като личността получи адекватна ин-
формация за качеството, търсенето на сигнали се преустановява. Пред-
ставеният в уебсайта продукт се категоризира окончателно като висо-
кокачествен или нискокачествен.

Като имаме предвид представените в литературата определения счита-
ме, че сигналите за качество са свойствата или характеристиките на продукта,
или неговия маркетинг, които имат потенциал да подават моментално към по-
требителя информация за продуктовите изгоди или за нивото на съвкупното
продуктово качество. Съгласно това определение, сигналите за качество се
характеризират с:

а) натовареност с информация за продуктовото качество – те не винаги
имат собствена функционална значимост, но носят информация за важ-
ни продуктови изгоди19;

б) асоциативност – в потребителското съзнание те са обвързани с опре-
делени продуктови изгоди или с общото равнище на качество;

в) комуникативност – притежават способност да подават информация за
продуктовото качество към потребителя;

г) мигновено действие върху получателя;
Уеб комуникацията е насочена към постигането на различни цели – фор-

миране на трафик, генериране на покупки, стимулиране на интерес към продук-
та и търсене на допълнителна информация за него и др.

1 9 Reynolds Thomas J. and Linda F. Jamieson, Image Representations: An  Analytic Framework//  Perceived
Quality, Lexington Books, D. C. Heath and Co., eds., J. Jacoby and J. C. Olson , 1985, pp. 115-139.
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В специфичните условия на мрежата, редица аспекти на съдържанието и
особено на формата на посланието биха могли да се използват като ефективни
сигнали за качество. Редица автори изследват цвета20, размера21, шрифта22,
визията23, източника, мултимедията и интерактивността24, графиката, техни-
ческото изпълнение, скоростта на зареждане и съдържанието25, акуратността,
сигурността, качеството на съдържанието, техническата адекватност26 и др.
характеристики на уеб посланието като сигнали за качество.

Посочените характеристики на съдържанието и формата на уеб реклама-
та са с доказано влияние върху имиджа на търговската марка, отношението и
лоялността към нея, което предполага и високия им потенциал за генериране на
възприятия за продуктовото качество.

За разработването на инструментариум за оценка потенциала на фирме-
ните уебсайтове да формират целеви възприятия за качество, както и за тяхно-
то оптимизиране в тази насока, от особена важност е формулирането на основ-
ните измерения на възприеманото качество на уебсайта. На основата на соб-
ствено емпирично онлайн изследване27 на структурирана извадка от 400 рес-
понденти, рекрутирани чрез онлайн панел, считаме, че най-значимите сигнали
за качество, излъчвани от уебсайтовете на българските индустриални фирми,
формират четири възприятийни измерения (табл. 1). В цитираното изследване е
доказан каузалният (причинно-следственият) характер на връзката между
възприятията за информативност, развлекателност, технологичност и интерак-
тивност, от една страна, и общото възприятие за качеството на уебсайта, от
друга страна. Доказано е също така, че общото възприятие за качеството на
уебсайта медиира ефектите на възприеманата информативност, развлекател-
ност, технологичност и интерактивност, върху потребителските възприятия за
качеството на представените в уебсайта продукти.

2 0 Graham G. Computer Wizardy: The Wild, Wild West of Desktop Color, Applied Arts Quarterly /
Canada/, Fall, 1990, pp 13-20.

2 1 Lombard, M., J. Snyder-Duch. Interactive advertising and presence: a framework. Journal of Interactive
Advertising, Vol.1(2) 2001, <http://jiad.org/article13>29.10.2008.

2 2 Miranda, B., К. Н. Ju-Pak. A content analysis of banner advertisements: Potential motivating features.
Education in Journalism and Mass Communication, Baltimore, 1998.

2 3 Li, H., Т. Daugherty, F. Biocca.Characteristics of virtual experience in electronic commerce: a protocol
approach,  Journal of Interactive Marketing, 15(3), 2001, pp. 13-30.

2 4 Rieh, S. Y. Judgment of information quality and cognitive authority in the Web. Journal of the American
Society for Information Science and Technology, 53, 2002, pp. 145-161.

2 5 Ducoffe, R. H. Advertising value and advertising on the web., Journal of Advertising Research, 26 (5),
1996, pp. 21-35.

2 6 Aladwani, А., Р. Palvia. Developing and validating an instrument for measuring user-perceived web
quality, Information & Management Vol. 39, 2002, pp. 467-476.

2 7 Хадживеличков, С. Формиране на потребителски възприятия за качество чрез уебсайтовете на
индустриалните фирми в България, докторска дисертация, 2010.
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Таблица 1

Сигнали и възприятийни измерения на качеството
на индустриалните фирми

3. Целенасочено управление на възприятията за продуктово
 качество, посредством фирмените уебсайтове

3.1 Модел за управление на възприеманото качество
на уебсайта и продукта

В предложения модел за управление на възприеманото качество (фиг.1),
посредством балансираното манипулиране на комуникационните характеристи-
ки на своя уебсайт, индустриалната фирма може да влияе върху потребителс-
ките възприятия за качеството на нейните продукти. И понеже потребителски-
те възприятия за качество имат многопосочни измерения, производителят би
могъл, постигайки желаните възприятия за качеството на своите продукти, да
осъществи планомерното позициониране на тези продукти в съответния целеви
сегмент.

Моделът включва четири групи параметри (изходни променливи), съот-
ветстващи на посочените по-горе четири възприятийни измеения. Отразявайки

Уеб сигнали за качество Възприятийни измерения

Детайлност на информацията ИНФОРМАТИВНОСТ
Комплексност на информацията
Яснота на стила на информацията
Полезност на информацията
Актуалност на информацията

Естетичност на визията РАЗВЛЕКАТЕЛНОСТ
Стил на визията
Цветово оформление
Креативност на дизайна
Балансираност между текста и визията
Атрактивност на мултимедията

Скорост на отваряне ТЕХНОЛОГИЧНОСТ
Лесна навигация
Лесно намиране на информация
Логична вътрешна организация на сайта

Възможности за обратна връзка с фирмата ИНТЕРАКТИВНОСТ
Възможности за поръчка
Възможности за контакт с други потребители



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
130

Фиг. 1. Модел за управление на възприеманото качество
на уебсайта и продукта

спецификата на целевите аудитории и особеностите на продуктовите оферти,
производителят може, посредством прецизно манипулиране на тези променли-
ви, целенасочено да моделира, както потребителските възприятия за информа-
тивност, рзвлекателност, технологичност и интерактивност, така и общите
възприятия на потребителите за качеството на уебсайта. Така, посредством
моделирането на общото възприятие за качеството на уебсайта, производите-
лят може целенасочено да влияе върху възприятията на крайния потребител за
качеството на изложените в уебсайта продукти. Предложеният модел може да
се използва от различни български индустриални фирми, произвеждащи широк
спектър от продукти за крайни потребители, независимо от дължината на тех-
ните канали за дистрибуция. В случаите когато между производителя и крайния
потребител има верига от посредници, предложеният по-горе модел предоста-
вя на производителя механизъм за директна комуникация и въздействие върху
възприятията за качество на крайния потребител. Това, от една страна, е възмож-
ност за оказване на целенасочена комуникационна подкрепа на включените в
канала за дистрибуция посредници, а от друга – възможност за производителя
да постигне по-голяма независимост от маркетинговите комуникации на по-
средниците и дори в известна степен – и възможност за коригиране на евенту-
алните недостатъци в техните маркетингови комуникации. Последното е осо-
бено важно тогава, когато се цели унифициране на обработката на сигналите за
качество и на възприятията за качество от целевите аудитории (респ. потреби-
тели).

Възприема-
но качество
на продукта

детайлност на информацията
комплексност на информацията
яснота на стила на информ.
полезност на информацията
актуалност на информацията

Информатив-
ност

естетичност на визията
стил на визията
цветово оформление
креативност на дизайна
балансираност м/у текст и визия
атрактивност на мултимедията

Развлекател-
ност

скорост на отваряне
лесна навигация
лесно намиране на информация
логична вътр. орг. на сайта

Технологич-
ност

Интерактив-
ност

възм.за обр. връзка с фирмата
възможности за поръчка
възм. за контакт с други потр.

Възприемано
качество на

уебсайта
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3.2. Инструментариум за оценка на способността на фирмения
 уебсайт, да поражда адекватни на маркетинговата стратегия

 възприятия за качеството на продуктите

Предназначението на този методически инструментариум е да улесни при-
лагането на поместения по-горе „Модел за управление на възприеманото каче-
ство на уебсайта и продукта” на експертно ниво в българските индустриални
фирми. Методиката включва следните етапи:

Етап 1: оценяване на факторните компоненти
В рамките на този етап, посредством чек-листи (табл. 2, 3, 4 и 5) се прави

оценка поотделно на всеки един от включените в даден фактор компоненти.
Тази оценка „γ”, може да варира от 0 до 5. В основата на методиката е заложе-
но и нашето убеждение, че както „дефицитът”, така и „излишъкът” по всеки
отделен компонент намаляват потенциала на уебсайта да генерира целеви
възприятийни реакции. В този смисъл, всяко отклонение от „оптималното” рав-
нище е нежелателно и намалява стойността на γ. Например, както дефицитът
на необходимата „детайлност на информацията”, така и прекомерното детайли-
зиране могат да навредят на способността уебсайта да поражда целеви възпри-
ятия за информативност. Поради това, с „γ = 0” се означава липсата на способ-
ност от страна на факторния компоненет да допринася за пораждане на целеви
възприятия за качество на уебсайта, а с „γ = 5” – наличието на висок потенциал,
отговарящ на „оптималното” равнище на компонента, в контекста на синергия-
та с останалите компоненти на фактора. Нивата на оценките между тези две
стойности (0 < γ < 5), са релевантни на размера на дефицита (респ. излишъка).

Таблица 2

Чек-лист за оценка на възприеманата информативност на уебсайта

Така всеки от компонентите на фактора „възприемана информативност”
се оценява, като му се присъжда бална оценка (γinf , която нараства с приближа-
ването на параметъра до съответното оптимално ниво. Равнището, отговарящо
най-адекватно на маркетинговата стратегия, се приема като „оптимално” и за
него се присъжда максимална оценка (в конкретния случай „5”). Всяко откло-
нение от него се отразява в намаляване на балната оценка по съответния пара-
метър, а липсата на потенциал за пораждане на възприятия за информативност
се оценява с нула.

0 1 2 3 4 5
Детайлност на информацията (γinf)
Комплексност на информацията (γinf)
Яснота на стила (γinf)
Полезност на информацията (γinf)
Актуалност на информацията (γinf)

1

2

3

4

5
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Аналогично и на компонентите на останалите фактори се присъждат оценки,
отразяващи тяхното отстояние до оптималното равнище: γent – за компонентите
на „възприеманата развлекателност”, γtec – за компонентите на „възприеманата
техологичност” и γent – за компонентите на „възприеманата интерактивност”.

Таблица 3

Чек-лист за оценка на възприеманата развлекателност на уебсайта

Таблица 4

Чек-лист за оценка на възприеманата технологичност на уебсайта

Таблица 5

Чек-лист за оценка на възприеманата интерактивност на уебсайта

Етап 2: определяне на частни индекси за всеки от факторите
Потенциалът на всеки фактор се оценява, като се изчислява частен ин-

декс (P), отразяващ оценките на включените в него компоненти. Индексът на
всеки фактор се определя, като средната аритметична от оценките по отделни-
те компоненти се раздели на максималната стойност на оценката (отразяваща
приетото за „оптимално” равнище по съответния параметър). Така способно-
стта на фирмения уебсайт да поражда възприятия за информативност се оценява
посредством „Индекса на възприеманата информативност на уебсайта, Pinf :

0 1 2 3 4 5
Естетичност на визията (γent)
Стил на визията (γent)
Цветово оформление(γent)
Креативност на дизайна(γent)
Баланс „текст-визия” (γent)
Атрактивност на мултимедията(γent)

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5
Скорост на отваряне/зареждане (γtec)
Лесна навигация (γtec)
Лесно намиране на инф. (γtec)
Логична вътр.организ. на сайта(γtec)

1

2

3

4

1

3

2

0 1 2 3 4 5
Възм.за обр. връзка с фирмата (γint)
Възможност за поръчка (γint)
Възм.за контакти с др. потребители (γint)
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(1)

където:

P inf e индекс на възприеманата информативност;

γ i
inf – бална оценка на компонент „i”;

– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за ин-
формативност;

n in f – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана информативност”.

Определена по този начин, Pinf може да варира в границите от 0 (липса на
потенциал) до 1(наличие на висок потенциал). Колкото по-висока е тази стой-
ност, толкова по-близко до оптималното е равнището на информативност на
уебсайта и е по-висок потенциалът му да генерира съответните целеви възпри-
ятия за информативност (респ. – качество).

По аналогичен начин се определят и индексите на възприеманата развле-
кателност на уебсайта Pent:

(2)

където:

Pent e индекс на възприеманата развлекателност;

γ i
ent – бална оценка на компонент „i”;

– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за раз-
влекателност;

nent – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана развлекателност”;

индекса на възприеманата технологичност на уебсайта Ptec:

(3)

където:

Ptec е индекс на възприеманата технологичност;

γ i
tec – бална оценка на компонент „i”;

γ inf
max

,

,

γent
max

,
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– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за тех-
нологичност;

ntec – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана технологичност” и

индекса на възприеманата интерактивност на уебсайта Pint :

(4)

където:

P int е индекс на възприеманата интерактивност;

γ i
int – бална оценка на компонент „i”;

– „оптимално” равнище на оценката на параметрите за инте-
рактивност;

n in t – общ брой на компонентите, съставляващи фактора „възприе-
мана интерактивност”.

Етап 3: определяне на синтетичен индекс за възприеманото
качество на уебсайта

Обобщаващата оценка за способността на уебсайта да генерира заложени-
те в маркетинговата стратегия възприятия за качество на продуктите, се извеж-
да с индекса за възприеманото качество на уебсайта Ps , който се определя
като произведение на изчислените преди това частни индекси за възприемана
информативност, развлекателност, технологичност и интерактивност:

(5)

където:

Ps е индекс за възприеманото качество на уебсайта.

Определена по този начин, стойността на индекса Ps ще бъде по-висока при
уебсайтовете, способни да генерират подходящи и адекватни на маркетинговата
стратегия потребителски възприятия за качество. И обратно – уебсайтовете с
„дефицит” или „излишък” в една или няколко факторни променливи, ще бъдат
оценени с ниски стойности на индекса. При избора на конкретен способ за изчис-
ляване , е предпочетено Ps да се получава като произведение на четирите частни
индекса (а не като тяхна средна аритметична, например), поради осигурената по
този начин по-висока чувствителност на синтетичния индекс Ps към влошаване-
то (промяната) на стойността на всеки един от частните индекси. Според нас,
така Ps ще отразява по-адекватно динамиката в реалната способност на уебсай-
та да генерира възприятия за качество, при дефицит в неговата информативност,

γ tec
max

,

γ int
max

Ps = Pinf  * Pent  * Ptec * Pint
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развлекателност, технологичност или интерактивност. Например, ако един уебсайт
е с нисък или липсващ потенциал да поражда възприятия за информативност, тога-
ва не само стойността на индекса за факторната променлива „възприемана инфор-
мативност” ще бъде близка или равна на нула (Pinf = 0), но и стойността на обобща-
ващия индекс за възприеманото качество, би била близка или равна на нула Ps = 0.
Така Ps ще отрази практическата неспособност на уебсайта да поражда целеви
възприятия за качество в потребителите, дори и индексите за останалите три фак-
торни променливи да са високи. Последното е израз на медииращата роля на общо-
то възприятие за качество на уебсайта и на неговото синергично естество.

Стойността на индекса Ps може да варира между 0 и 1, като след апроби-
рането на методиката при няколко сайта на български индустриални фирми при-
емаме, че при Ps = 0, уебсайтът е с липсваща способност да генерира адекват-
ни на стратегията възприятия за качество. Стойностите 0,0<Ps < 0,3 показват
ниска; 0,3< Ps < 0,5 – съответно „задоволителна”; 0,5< Ps < 0,8 – „висока”, и Ps >
0,8 – „отлична” способност.

4. Интегриране на модела за управление на възприятията
за качеството на уебсайта и продукта в маркетинговата дейност

на индустриалната фирма

Приемаме, че степента на потребителската удовлетвореност зависи от съот-
ношението между очакванията им преди и възприеманите свойства на продуктите
след покупката.28 Очакванията относно качеството на продуктите в голяма степен
са свързани с потребителските възприятията за качество, за чието формиране, как-
то бе посочено по-горе, фирмените уебсайтове могат да имат значима роля. Убе-
дени сме, че целенасоченият процес на формирането на потребителските възприя-
тия за продуктово качество има смисъл само тогава, когато води до постигането
на съответствие с обективното качество на продукта. Т.е. фирмените уебсайтове
трябва да пораждат такива възприятия за качеството на представените в тях про-
дукти, които да предпазват потребителите от очаквания, подценяващи или надце-
няващи обективното качество на продуктите. Само така управлението на възприе-
маното качество би било ефективен инструмент за: а) предотвратяване и (или)
преодоляване на следпродажбения дисонанс29 по отношение на качеството на про-
дукта – в случаите, когато сайтовете пораждат „свръх очаквания”; б) въздържа-
ние от покупка – в случаите, когато уебсайтовете формират у потребителите очак-
вания, подценяващи обективното качество на продуктите. Ето защо, считаме за
уместно интегрирането на процеса на управление на възприятията за качеството на
фирмените уебсайтове в цялостното управление на възприеманото продуктово ка-
чество, а от там и в маркетинговия микс на индустриалните фирми (фиг. 2).
2 8 Стоянов, Д. В. Маркетинг в индустрията. МАИ-БРО, С., 2001, с. 147.
2 9 Състояние след покупката, при което потребителят изпитва съмнения относно правилността на

избора. Междинно състояние между ‘удовлетвореност” и „разочарование”. Зависи от редица
фактори, един от които е степента на съответствие между възприеманото продуктово качество
преди покупката и констатираното качество на продукта след покупката.
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Фиг. 2. Интегриране на модела за управление на възприеманото
качество на уебсайта и продукта в маркетинговата дейност

на индустриалната фирма

В представения тук интегриран модел за управление на възприеманото
продуктово качество, фирменият уебсайт е само един от източниците на сигна-
ли за качество, които потребителят обработва. При това, първоначално, при
първото посещение на уебсайта, възприятията за неговото качество имат до-
минираща (а често и решаваща) роля за формирането на потребителските
възприятия за качеството на представените там продукти и респ., тяхното ка-
тегоризиране. Впоследствие, когато потребителят има възможност (и жела-
ние) да получи и обработи и сигнали за качество от другите, макар и достъпни
на по-късен етап източници30, ролята на уебсайта намалява. Считаме, че при
този процес потребителят сравнява и търси потвърждение на първоначално
формираните у него възприятия за качеството на продукта и всяка разнопосоч-
ност би се отразила на неговите реакции в бъдеще. Следователно, съответ-
ствието (липсата на разнопосочност) между възприятията за продуктово каче-
ство, първоначално формирани с медииращата роля на уебсайта, от една стра-
на, и сигналите за качество, излъчвани от другите елементи на комуникацион-
ния и маркетинговия микс, от друга, е изключително важно за постигането на
устойчивост в потребителските възприятия за продуктово качество и за избяг-
ване на следпродажбения дисонанс.

В заключение считаме, че предложеният модел и методическият инстру-
ментариум за неговото приложение, ще бъдат от полза за мениджърите да оце-
няват и усъвършенстват потенциала на фирмените уебсайтове, за формиране
на целеви потребителски възприятия за качеството на представените в тях про-
дукти.
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3 0 Цените, местата за продажба, другите форми за маркетингова комуникация, да се запознае лично
с характеристиките на продукта и др.



137
Статии

THEORETICAL MODEL FOR THE MANAGEMENT
OF PERCEIVED PRODUCT QUALITY

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadzhivelichkov

Abstract

In the article there is studied the concept of „perceived quality” in the context of web
communication, the process of forming perceptions of quality and the role of the perceptions
of the quality of company websites for the formation of perceptions of the quality of the
products exhibited in them. There is presented a model and its respective methodological tools
for the assessment and management of the potential of company websites for the formation of
target perceptions of product quality in consumers.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРИЯТИЕМ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ

Гл. асс. Стоян Хадживеличков

Резюме

В статье рассматриваются концепция „воспринимаемое качество” в контексте веб-
коммуникации, процесс формирования восприятия качества и роль фирменных вебсай-
тов в формировании восприятия качества представляемых в них товаров. Представлены
модель и соответствующий методический инструментарий для оценки и управления по-
тенциалом фирменных вебсайтов в смысле формирования у потребителей целевых вос-
приятий качества продуктов.
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НАУЧЕН  ЖИВОТ

CAN FISCAL POLICY SERVE AS CONTRA-CYCLICAL
 INSTRUMENT IN TRANSITION ECONOMIES?

THE CASE OF UKRAINE1

Mariia Sydorovych, Ph.D. candidate in Finance
National University of „Kyiv-Mohyla Academy”

Key words: fiscal policy, economic development, Keynesian theory, budget deficit

Discovering which instruments of macroeconomic policy are more efficient for gaining
macroeconomic aims, in transition economies in particular, is an issue of great importance.

Over the last century, there have been plenty of debates around the controversial
theories and researches validating Keynesian theory and criticizing it. Krugman, Stiglitz,
and Sachs proclaimed the entry of modern economics into „a period in which orthodox
views are openly questioned, creating an atmosphere characterized by a crisis of
confidence” [17]. This stance of questioning makes the science open to the discussion
on any possible theories and results.

Recent financial crisis, which started in 2007, laid the end of the stage of prevailing
economic liberalism. According to the theory of cycles of development of the world
economy, this paradigm is to be substituted by strengthening of regulation activities of
the government. However, there are still much problems to be solved and questions to
be answered concerning how the government should provide sustainable development
of the economy. It is a specific issue in transition economies, where the high level of
shadowing and continuous transformation process are inherent to the economies.

According to economic theory, fiscal policy, that is based on the theories of
Keynes (1936), Mankiw and Romer (1991), applies the instruments of budget in order
to sustain (or stimulate) aggregate demand in the economy on the appropriate level.

Monetary policy is considered to have more rapid impact on the economy because
of shorter inside lags. In transition economies, however, it may appear less efficient
than fiscal policy, since low level of development of financial market is the cause of
longer outside lags in gaining the effects of monetary policy and poor transmission
effect. Thus, tax and budgetary system and fiscal policy, having its mechanisms
integrated deeper in economic system of transition economies, is the instrument of
fiscal regulation that may have more appropriate impact.
1 Доклад, изнесен на научна конференция през м. май 2010, по повод 90-тата годишнина на ИУ–

Варна
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Thus, in Ukraine, economy of which is still on the stage of transition from planned
to market, it is more adequate to apply fiscal policy as the mean of equilibrating the
economy, decreasing the influence of the cyclical fluctuations and providing sustainable
economic development.

With the aim of gaining the main macroeconomic goals such as economic
development, full employment, price stability etc., government applies fiscal and monetary
policies. Fiscal policy is applied for smoothening of economic fluctuations. Depending on
economic conditions and the goal of the government, it accrues different types of fiscal
policy. Fiscal policy can be expansionary, contractionary, or neutral (Chart 1).

• Expansionary fiscal policy, or deficit spending, implies increase of government
spending or tax cuts in order to push the economy out of recession or high
unemployment, incurring a government budget deficit. Counterargument of
neoclassical economists to the stimulus effect of expansionary policy is
crowding-out effect.

• Contractionary fiscal policy gains to restrict negative effects of overheated
economy. It implies decrease of government spending or raise of taxes,
manifesting budget surplus [16, pр. 215-224].

• Neutral fiscal policy has a neutral effect on the level of economic activity
since it implies a balanced budget, where government spending equals tax
revenue.

Chart 1. Budgetary system and fiscal policy

Keynesian theory gives more room for debt financing than for increasing taxes.
This prevalence exists on the basis of the arguments that debt financing leads to
higher aggregate demand, while increase of taxes causes decrease of private
consumption.
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According to Radionova and Alimpiev (2009), there are 3 directions by which
the implications of the research may be divided into Keynesian and non-Keynesian
approach to the analysis of interrelations in the economy:

1. Implications the same or opposite to the effects expected according to the
Keynesian theory.

From the point of view of expected implications, during last decade some
researches got the results on Keynesian and non-Keynesian effects for developing
and developed economies based on econometric models applying such methodologies
as SEM, ECM, and VAR to the real economic data. Carmignani (2008) for CIS, and
Nwachukwu&Egwaikhide (2007) for Nigeria, Baharumshah (2007) for Thailand, Li
(2004) for China, Lukianenko (2004) for Ukraine have discovered Keynesian effects.
On the other hand, Giavazzi and Pagano (1996) for OECD countries, Carmignani
(2008) for OECD out of normal times (and neutral effects in normal times), Baffoe-
Bonnie (2004) for Ghana have found non-Keynesian effects. Baldacci (2003) in his
studies of the economies of 39 low-income countries has discovered diversed results
for different countries depending on macroeconomic conditions and fiscal vulnerability.
These results reflect that the instruments of fiscal policy are more integrated and
efficient in transition economies than in developed economies and low-income countries.
On the other hand, heterogeneity and controversy of these results are the argument
for further research.

In the USA both the Keynesian and non-Keynesian effects were found. First
Sanders (1995) in his research found non-Keynesian effects. Later on, Darrat and
Hammad (1998) and Blanchard and Perotti (2002) found Keynesian effects for the
U.S. economy. In the USA during recent decades monetary paradigm was prevailing.
Thus, government in its economic policy relied purely on monetary instruments. During
recessions FRS accrued the decrease of short-term rates: during recession of 1990
from 9% to 3%, downfall of 2001 – from 6,5% to 1%, and during 2008 – from 5,25%
to 0%. The decrease of the rate to 0% was previously applied during Great Depression.
In both cases in the times of economic downfall (1929, 2008) it appeared that monetary
instruments are incapable to provide economic stability and recovery. Thus, the necessity
of applying financial stimulus arose. Also these implications raised additional questions
and became a motivation for fostering further research.

2. Critics of so called ‘fiscal illusion’. It is based on the Ricardo-Barro equivalence
theorem, which treats financing of budget expenses by debt instruments equivalently
with taxes. It also argues that financing though debt does not increase assets of
households. The cause of short-term reaction of economic agents on debt financing is
increasing of savings, not private consumption. However, this critics does not prove
inefficiency of financial stimulus, since additional government expenditures, financed
either by debt or by taxes, may lead to economic growth which may exceed the
increase of expenditures.

3. Restrictive rules of fiscal regulation concerning budget deficit and state debt.
According to Carlin and Soskice (2006), the main restrictive conditions are Prudent
Fiscal Policy Rules (PFPR) such as debt-to-GDP, taxes-to-GDP, budget deficit-to-
GDP ratios (including debt service), and the „golden rule” of fiscal policy. The latter
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implies that government debt should be accrued during all the economic cycles
exclusively for the government investments in structural changes, while current
government expenditures should be financed by taxes levied. These policy rules are
applied in the Stability and Growth Pact (1997) for EU countries. Marginal proposed
ratios of the budget deficit to GDP is 3%, and of state debt to GDP – 60%. These
margins were slightly soften in 2005 due to the amendments of the EU countries.

In this paper statistic analysis is applied to the fiscal policy in Ukrainian practice
in the context of its macroeconomic conditions over the last 18 years. It explores the
dynamics of budget deficit, state debt, and real GDP.

From the comparison of the dynamics of the indicators of budget deficit, state
debt, and real GDP growth during 1992-2009, the following results can be achieved
(Chart 2).

Data source: Debt: Ministry of Finance of Ukraine, Real GDP, BD (budget
deficit): UkrStat; Debt 1992-1997: Azarov, 2004

Chart 2. Fiscal policy in Ukraine during 1992-2009

In the first years of independence (1991-1996) there were transformation
processes inherent to all the spheres of the economic system of Ukraine. It was the
period of forming of the national taxation system and specification of the main taxes in
the midst of the high share of the shadow economy. Thus, budget expenditures
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enormously exceeded revenues (13,7% of GDP in 1992). However, the downward
trend of budget deficit decreased to 4,9% of GDP in 1996. This direction of development
became possible against the background of the balancing of the tax policy.

In this period there was the highest GDP downfall up to 22,9% in 1994. In this
year budget deficit also appeared on the highest rate during 1993-2009 – on the level
of 8,9%, as well as state debt was of the highest rate (60,5%) during 1992-1998. This
downturn appeared against the high rate of inflation that was caused by money emission
in 1992-1996.

At the end of the period in 1996 budget deficit fall to 4,9% of GDP, while GDP
decreased its downfall to -10%, and the state debt decreased to 24,4%. Thus, this
period of forming of the national economic system was the most challenging, giving
high weight to balancing fiscal and debt policy in order to stabilize the economy with
high fluctuations of macroeconomic indicators.

During the next period of development of the economy in 1997-1999, an increase
of external and internal debt took place, which, in its turn, made a pressure on the
expenditure part of the budget. In 1999 the debt reached its maximum value during
1992-2009 on the level of 61% of GDP. The state’s insolvency to pay on its debts in
the midst of the Asian currency crisis, which reached Europe by this time, caused
restructuring of the state debts. At the same time budget deficit went down from 6,6%
to 1,5%. Real GDP has also stopped to fall (-0,2% in 1999). Thus, this period can be
characterised as the period of unbalanced debt policy against the Asian crisis, which,
however, led to low budget deficits and slight upturn of economic conditions.

During the next 4 years (2000-2003) debt policy optimization led to double shrinking
of debt to GDP ratio (from 61% in 1999 to 29% in 2003) which also made balancing of
the budget possible. The period of 2000-2003 was the period of a balanced budget with
the first surplus fixed. In these conditions, real GDP started to raise for the first time
during the history of independence. During 2000-2003 it raise by 5,2-9,6% a year.

In 2004-2008 – during the period of prosperity and economic growth, all the
economic indicators were balanced. Thus, budget deficit was fixed on the average
level of 1,7%, there was a high GDP growth (up to 12,1%), and a low debt-to-GDP
ratio – on the level of 12,3-24,7%. The share of GDP redistributed through the budgetary
system raise, which is the cause of de-shadowing of the economy. Since during 2004-
2008 there were 5 national election campaigns, the expenditures of the budget, and
thus, budget deficit contained the component of high political uncertainty. The latter
component made its negative impact on the efficiency of fiscal policy, though this
period was the most successful from the point of view of economic performance.

Starting from the last quarter of 2008, and during 2009, under the influence of
the world economic crisis, economic indicators changed their trends. Thus, during
2009 state debt raise 1,5 times, economic downfall was represented by the GDP fall to
-15,1%, and budget deficit – on the level of 2,4%. These trends are evaluated to be
rather rapid and sound.

The recent research of the National Bank of Ukraine (April, 2010) constitutes
inefficiency of the transmission mechanism through monetary channels. With the aim
of gaining sustainable economic development, simultaneously applying fiscal instruments,
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there is the necessity in the deliberate debt policy. While in 2007 state debt (including
guaranteed corporate debt by the state) amounted of 12,3% of GDP, in the midst of
worsening of economic conditions in 2009 it raised up to 32,9%. Though according to
Stability and Growth Pact, this level is still considered as a safe (less than a margin
rate of 60%), its serving makes a significant pressure on the expenditure side of the
budgets of Ukraine and makes an obstacle for efficient distribution of resources through
the budgetary system.

Because of impossibility of increasing of the state debt at the end of 2009 (because
of IMF’s refusal in giving the 4th tranche of the stand-by loan), the level of the budget
deficit amounted of 2,4%, which does not exceed the safe limit of 3%. This decrease
of the budget deficit in comparison to the planned 3,3% and applying expansionary
fiscal policy is important for stabilization of economic stance of the country and
extrication of the economy out of the recession.

Thus, from the statistic and graphic analyses, the conclusion on sound trends
might be drawn. Worsening (or improvement) of economic conditions leads to
simultaneous worsening and unbalancing (or otherwise – improvement) of budget
deficit, government debt to GDP ratios along with economic downfall (or growth).
However, there is still the problem of defining of the cause and effect relations among
those indicators.

Thus, applying fiscal policy instruments is important for overcoming of the
economic crisis, in Ukraine in particular. Within the directions of the specific attention
of the government should be the instruments of the budget deficit and state debt, and
their share in GDP, deliberate debt policy, taking into account crowding-out effects
while making decisions on allocation of government expenditures, defining the models
of behaviour of economic agents on the local market as the reaction to the governmental
actions, further investigation of the transmission mechanisms in the budgetary system
through the instrument of budgetary expenditures.
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НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД АГРОБИЗНЕСА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Доц. д-р Теодорина Турлакова,
гл. ас. Дамян Киречев

На 07-08 октомври 2010 години катедра „Аграрна икономика” при Икономи-
чески университет – Варна, организира научно-практическа конференция с меж-
дународно участие по повод 20 години от основаване на катедрата при ИУ –
Варна. Конференцията бе един от научните форуми, провеждани в Университета
през 2010 година и се отбеляза в контекста на 90-тата годишнина от основаване-
то на Висшето търговско училище във Варна, днес Икономически университет.

Темата на научната проява „Предизвикателства пред агробизнеса и
селските райони” отразява актуалността на проблематиката за развитието
на селските райони като една от основните цели заложени в Общата селскосто-
панска политика на Европейския съюз, а аграрният сектор е бил, е и ще бъде
основен отрасъл на икономиката на Република България. В контекста на тема-
та на Конференцията се обособиха три тематични направления, а именно:

- Предприемачество и интегрирано развитие на селските райони.
- Аграрната политика и развитието на агробизнеса.
- Перспективи за агро-икономическото обучение и връзката му с практи-

ката.
Целите на научната конференция бяха насочени към възможността за осъ-

ществяване на по-тесни контакти между различни учени, изследователи, док-
торанти, студенти, представители на аграрния бизнес, специалисти и колеги с
научна и приложна дейност в областта на аграрния бизнес, предприемачество-
то, развитието на селските райони, преподаването по аграрна икономика и дру-
ги, като по този начин се създадат и споделят нови идеи и полезни решения за
практиката. Публичното обсъждане на изследванията на различни автори от
страната и чужбина добра предпоставка за научно общуване в посочената те-
матика. В същото време, Конференцията даде възможност за публична проява
на изследванията и апробация на научните идеи и тези на много млади автори,
разработващи дисертационни трудове. Не на последно място трябва да се от-
бележи, че отразяването на научната проява създаде възможността за повиша-
ване на авторитета на катедра „Аграрна икономика” и на Икономически уни-
верситет – Варна в страната и чужбина.

Организационният комитет на Конференцията, председателстван от доц.
д-р Теодорина Турлакова се радваше на специалната подкрепа на Асоциацията
на земеделските производители в България (АЗПБ) и на представители на
държавни институции в лицето на Областна дирекция „Земеделие” – Варна.

Сред официалните гости на конференцията бяха г-н Ивайло Тодоров – гла-
вен секретар на АЗПБ, акад. проф. д-р.ик.н. Юрий Пасищник – декан на Финан-
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сово-икономическия факултет на Черказки държавен технологичен универси-
тет, Украйна, г-н Александър Сабанов – председател на Общинския съвет на
град Силистра, г-жа Зарина Бъчварова – директор на Областна дирекция „Зе-
меделие” – Варна, заместник-ректори, декани и ръководители на катедри при
Икономически университет – Варна, представители на аграрния бизнес от Вар-
на, Добрич, Силистра, Разград и др.

Приветствия и поздравителни адреси при откриването на конференцията
бяха поднесени от г-жа Десислава Танева – председател на Комисията по зе-
меделие и гори към Народно събрание на Република България, от г-жа Светла
Боянова – зам. министър на земеделието и храните, проф. д-р ик.н. Калю Донев
– ректор на Икономически университет – Варна, доц. д-р Георги Герганов –
зам.- ректор на Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов, доц. д-р Иван Геор-
гиев – декан на Стопански факултет в Тракийски Университет – Стара Загора.
Множество приветствия бяха поднесени от ръководители на факултети и ка-
тедри на Икономически университет – Варна.

В работата на конференцията взеха участие над 50 представители на аг-
рарикономическата наука от 12 научни организации в България, както и учени
от Македония и Украйна, повече от 20 представители на бизнеса и администра-
цията, множество студенти и докторанти, което допринесе за сериозността и
значимостта на научната проява, създаването на академичен дух и атмосфера
и даде възможност за широки дискусии и обсъждания, извеждане проблеми на
практиката на агробизнеса и политиката за сектора.

Участниците и гостите на Юбилейната конференция бяха приветствани от
доц. д-р Теодорина Турлакова – ръководител катедра „Аграрна икономика” и
председател на Организационния комитет на конференцията. С презентацията
си доц. д-р Т. Турлакова запозна присъстващите с историята и развитието на
катедрата и специалностите към нея. Тя подчерта, че обективните процеси и
динамиката на развитие на обществената практика в България наложиха в първи-
те години на прехода да се търсят подходи за създаване на академичен център
за подготовка на кадри с висше образование за нуждите на аграрната сфера в
Североизточна България. Това е причината Академичният съвет при Икономи-
ческия университет да вземе решение през 1990 г. за създаване на специалност
„Аграрна икономика”. Нейното основаване е и резултат от специфичен подход,
който предприемат преподаватели от университета. През 1989 г., с подкрепата
на ръководството, са сключени договори със земеделски кооперации за издръжка
на студенти, които да се обучават по „Аграрна икономика”.

Специалност „Аграрна икономика” е сравнително млада за Икономически
университет – Варна, но е достойно попълнение на номенклатурата от икономи-
чески специалности в университета. За своята относително кратка история в
специалността са обучени над 1700 студенти в бакалавърска степен и над 250
магистри. Освен учебната работа, катедрата и едноименната специалност из-
вършват богата научно-изследователска, проектна и обществена дейност.

В заключение, доц. д-р Т. Турлакова отбеляза, че националните приорите-
ти и изпълнението на програмите на Общата селскостопанска политика на ЕС
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изискват и ще изискват висококвалифицирани кадри със задълбочена теоре-
тична и практическа подготовка в аграрната област. което превръща агроико-
номическите специалности в специалности на бъдещето.

По време на конференцията бяха представени 42 доклада, посветени на
актуални и разнообразни аспекти и предизвикателства пред агробизнеса и сел-
ските райони, обособени в една пленарна сесия и две секции по тематични на-
правления, както следва: Предприемачество и интегрирано развитие на селски-
те райони; Аграрната политика и развитието на агробизнеса.

По време на пленарното заседание на конференцията се изнесоха два док-
лада, касаещи фундаментални агроикономически проблеми на бизнеса и поли-
тиката за сектора. В първия доклад г-н Ивайло Тодоров (АЗПБ) запозна
аудиторията с характера на механизмите на Общата селскостопанска политика
(ОСП) на (ЕС) Европейския съюз след последната реформа и отражението й
върху българското земеделие, както и с потенциалните промени в ОСП след
2013 г. Застъпва се становището в програмния период 2013 - 2020 г. да се пле-
дира за промяна в двата стълба на ОСП, като мерките по първия стълб да
бъдат регионализирани, а мерките за развитието на селските райони да се син-
хронизират с другите програми и фондове на ЕС. Анализира се и възможността
да се включи и трети стълб за развитие на неземеделски дейности в селските
райони. Във втория пленарен доклад проф. д-р ик.н. Юлия Узунова (ИУ –
Варна) извежда по-важните глобални предизвикателства към агробизнеса на
съвременния етап и акцентира вниманието си върху тезата за необходимостта
от ускорено въвеждане на съвременен иновативен агромаркетинг за защита на
съществуващи и създаване на нови агропродукти, удовлетворяващи критично
нарастващата потребност на населението. По време на пленарното заседание
доц. д-р Теодорина Турлакова (ИУ – Варна) взе отношение по повод потен-
циални проблеми и предизвикателства на българското земеделие в първите го-
дини след присъединяването на страната ни към ЕС, произтичащи от глобални-
те промени в аграрния и хранителния сектор, както и от реализирането на меха-
низмите на ОСП. В дискусията на пленарното заседание се поставиха въпроси-
те за необходимостта от структурни промени на българското земеделие, подо-
бряване на пазарните позиции и капацитет на предприятията от агробизнеса,
подобряване на политиката по прилагане на мерките за директна подкрепа и
развитие на селските райони и др.

В първата сесия „Предприемачество и интегрирано развитие на селските
райони” взеха участие 22 участника със 17 доклада.

Доц. д-р ик.н. Юлия Дойчинова, проф. д-р ик.н. Иван Кънчев и гл.
ас. д-р Дарина Заимова (УНСС – София) акцентираха върху характеристики-
те на социалните европейски модели и изясняване значението на политиката за
развитие на селските райони. Анализират се пет европейски социални модела за
развитие на селските райони – скандинавски, англо-саксонски, континентален,
средиземноморски и този на страните от Източна Европа. Извеждат се два ос-
новни елемента като ключови за развитие на селските райони – развитие на сек-
торите, които носят приходи за местната икономика, чрез изграждане на хоризон-
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тални и вертикални мрежи и на местните индустрии, от една страна, и разнообра-
зието, като противоположност на стандартизирания градски начин на живот и на
глобализирания модел за потребление, от друга. Предполага се ролята на малки-
те и средните предприятия като основа за развитието на селските райони.

Доц. д-р Тодорка Атанасова - Калайджиева и гл. ас. Надежда Петро-
ва (Тракийски университет – Стара Загора) изследват и анализират потен-
циала и условията за развитие на аграрния бизнес интегрирано с развитието на
селските райони, за да разкрият възможностите за решаване на проблемите, съще-
ствуващи в тях и за да се повиши управленската ефективност. На основата на
емпирично проучване на селски райони на област Стара Загора извеждат потен-
циални проблеми на агробизнеса в селските райони и приемат становището, че
постигането на управленска ефективност изисква изграждане на цялостна систе-
ма от връзки между всички дейности на територията на един селски район, като
се акцентира върху възможностите, предлагани от подхода „ЛИДЕР” в Програ-
мата за развитие на селските райони (ПРСР). Подобно схващане за значимостта
на подхода „ЛИДЕР” за интегрирано развитие на селските райони се застъпва и
от доц. д-р Албена Митева (УНСС – София). Счита се, че заедно с местното
партньорство, той може да осигури могъщ и многостранен инструмент за мест-
ните общности в контекста на децентрализирано управление. Като изследва по-
важните проблеми при прилагането на подхода „ЛИДЕР” в ЕС, гл. ас. д-р Зор-
ница Стоянова (УНСС – София) прави предложения за прилагането му в Бълга-
рия, а именно: относно значимостта му за свързване на множество малки разно-
образни дейности, развитието на които изисква съвмествни усилия; изграждане
на добри работни отношения с местните власти; подкрепа на местното самоуп-
равление; използване на възможността за транснационално сътрудничество на
основата на подхода; развитие на инициативите на местния бизнес и др.

Изучаването на състоянието и развитието на селските райони заема важ-
но място в изследванията на някой автори. Сравнителен анализ на състоянието
на селските райони на ЕС и България по показатели за развитие по Ос 1 на
Националния стратегически план за развитие на селските райони (2007-2013) е
представен от гл. ас. д-р Радка Ненова (СА „Д. Ценов” – Свищов). Прави
се изводът, че е влошена възрастовата структура на занимаващите се със зе-
меделие, производителността на труда в земеделието е ниска, значителен е
броят на малките стопанства, което предполага активизиране на мерките, насо-
чени към младите фермери, модернизиране на земеделските стопанства и под-
помагането на полупазарни стопанства, както и преструктурирането на стопан-
ствата. Стратегическите възможности по Ос 3 на посочения план гл. ас. д-р
Гергана Славова (ИУ – Варна) вижда в реализирането на стратегиите, свърза-
ни с диверсификацията, като възможност за подобряване на качеството на жи-
вота и разнообразяване възможностите за заетост на селското население. Ана-
лизират се потенциалните възможности на хоризонталната, вертикалната, кон-
центричната и конгломеративната диверсификация като важни стратегически
възможности за съживяване и съхраняване на селските райони. Предлага се
пример за разнообразяване на икономическите дейности чрез селски туризъм.
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Социалното развитие на селските райони, човешкия капитал в тях и инф-
раструктурата са друга тема на обсъжданията в сесията. В доклада си доц. д-
р Венета Гайдарджиева и доц. д-р Таня Танева (Тракийски универси-
тет – Стара Загора) разглеждат специфичните социални проблеми в развити-
ето на селските райони. На основата на емпиричен анализ на селски общини в
област Стара Загора се правят изводи, че равнището на икономически активно-
то население в селските райони по-малко от половината, безработицата е по-
ниска в резултат на заетост със земеделско производство, основната част от
доходите са от трансфери от бюджета, има голяма миграция на младото насе-
ление от селата към градовете, съществува недоразвитост на пазарите, равни-
щето на самозадоволяването с храни е много високо. До подобни заключения
достига и ас. Йорданка Икова (Аграрен университет – Пловдив), която
изследва състоянието и структурата на човешкия капитал в Южния централен
район на страната и достига до извода, че усилията от страна на всички нива на
управление – местно, общинско, областно – следва да се насочат към мобили-
зиране на целия местен потенциал за подобряване на материалните условия и
повишаване качеството на живот в селските райони, чрез местни бюра за полу-
чаване на информация, консултантска помощ, повишаване равнището на обра-
зование и квалификация на хората. Развитието на транспортната инфраструкту-
ра в селските райони бе предмет на изследване в доклада на гл. ас. д-р Ста-
нислав Марков (ВТУ „Т. Каблешков – София). Той застъпва становището,
че е необходимо развитието на селските райони да е пряко свързано с развити-
ето на транспортните връзки в тях, което би позволило интегрирано развитие на
всички отрасли в селските райони.

Актуална тема в обсъжданията за развитието на селските райони бяха
въпросите за биологичното земеделие и опазването на околната среда. В док-
лада си доц. д-р Марина Николова (СА „Д. Ценов” – Свищов) разглежда
значението на биологичното земеделие като възможност за предприемачество
в селските райони. В резултат на направен анализ на биологичното земеделие в
България и състоянието на производството на биологични храни у нас и в ЕС се
прави изводът, че макар и относително малко като размер, биологичното произ-
водство на храни е перспективно като предприемаческа дейност, заради сери-
озните предимства, които имат селските райони на страната ни, както и възмож-
ностите, които фермерите имат за финансиране. Гл. ас. д-р Виолета Блажева
(СА „Д. Ценов” – Свищов) обсъжда в доклада си европейските механизми,
насочени към опазване на биоразнообразието и околната среда в селските рай-
они, което може да доведе до подобряване на качеството на живот на населе-
нието в селските райони и до повишаване на възможностите за инвестиции в
селската икономика. Извежда се ролята на селското стопанство за опазване на
околната среда, като източник на възобновяеми енергийни източници.

Като традиционен за нашата страна, аграрният бизнес предизвика широк
интерес, особено в областта на неговото стартиране, функциониране и разви-
тие. Изследване на факторите, оказващи влияние върху нагласите за стартира-
не на аграрен бизнес предлага д-р Христина Харизанова (УНСС – София).
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На основата на проучване на стопанства, занимаващи се с растениевъдство и
животновъдство, се прави извод, че стопанствата организационно се преструк-
турират заради ниския си потенциал за производство и желанието да отговорят
на нарастващата конкурентноспособност. Като алтернативна предприемаческа
дейност в селските райони ас. Огнян Хубенов (СА „Д. Ценов” – Свищов)
вижда развитието на козевъдството. Благодарение на ценните си стопански и
биологични качества, отглеждането на кози може да бъде благоприятен и пече-
ливш бизнес в полупланинските и планинските селски райони, но има нужда от
подкрепа от официалните власти.

Пазарните отношения в селското стопанство и развитието на селските регио-
ни в Република Македония са застъпени в докладите на Тошко Костадинов,
Наташа Гьорговска и Неделька Николова (Университет „Кирил и Мето-
дий”, Институт по животновъдни науки, Скопие, Р. Македония). В докла-
дите си те акцентират върху възможностите за подобряване на външната търговия
на Република Македония с животински продукти и върху особеностите на пазарите
на земеделски продукти. Изследват се факторите на търсенето на продукти с рас-
тителен и животински характер. Изведени са системи за добри практики в расте-
ниевъдството и животновъдството, пазарния потенциал на страната в производ-
ството и предлагането на растителни и животински продукти, обосновава се необ-
ходимостта от инвестиции в развитието на аграрния сектор, предлагат се виждания
за подобряване на конкурентните позиции на животинските продукти, произведени
в Република Македония и развитие на пазара на растителни продукти в страната.

Подобряването на условията на живот в селските райони се предопределя
в голяма степен от създаването на конкурентна среда, в която да се развива
аграрният бизнес, което е предпоставка за привличане и задържане на интереса
на инвеститори и предприемачи. В този смисъл д-р Ивелина Петкова (Сметна
палата) разглежда степента на ефективност на публичните мерки от програ-
мата за развитие на земеделието и селските райони, ориентирани към общини-
те и други публични организации. В доклада се анализира опитът на други стра-
ни от ЕС в усвояването на средства по ПРСР, степента на усвояване на сред-
ства по мерки в нашата страна и се извеждат потенциални проблеми в усвоява-
нето на средствата. Предлагат се виждания за подобряване на работата на
администрацията при използване на европейски земеделски и структурни фон-
дове, което да повиши ефективността от мерките.

Оценката на резултатите от предприемаческата дейност на фирмата е обект
на изследване от ас. Евгени Генчев (Тракийски университет – Стара За-
гора). На основата на извършен теоретичен анализ авторът приема, че ролята
на критерии за оценка на фирмените резултати могат да приемат обективните
показатели (възвръщаемост на инвестицията, ръст на продажбите, обем на пе-
чалбите, пазарен дял и др.) и субективни показатели (оценка на мениджмънта,
сравнение с резултатите на конкуренцията и др.

Във втората сесия „Аграрната политика и развитието на агробизнеса” взеха
участие 30 участника с 21 доклада.
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В доклада си доц. д-р Марин Маринов (ИУ – Варна) представя разви-
тието на аграрно-икономическата наука в историята на Икономически универ-
ситет – Варна. Научни изследвания в областта на икономиката, организацията
и управлението на стопанските системи от аграрния сектор са провеждани през
цялата история от основаването на Университета, в зависимост от национални-
те цели и задачи, както и от актуалността на един или друг процес. Но едва през
последните 20 години развитието на Университета включва и обучение на кад-
ри с висша квалификация за аграрния сектор.

Изследване на икономическите отношения в аграрното развитие на други
страни беше предложено от Акад. проф. д-р ик.н. Юрий Пасичник (Чер-
казки Държавен технологичен университет, Украйна). В доклада се ана-
лизира аграрният потенциал на Украйна, в т.ч. поземлените ресурси, производ-
ствения и научния потенциал, законодателната среда. изведени са приоритети-
те на аграрната политика на Украйна и механизмите за реализиране на тези
приоритети по отношение на рационалното използване на земята, привличането
на чуждестранни инвестиции, развитието на инфраструктурата, информацион-
ната и инвестиционната база.

Сериозен теоретичен и приложен проблем касае изследването на аспекти-
те на ОСП на ЕС – директните плащания и средствата за инвестиции. Директ-
ните плащания, като възможност за финансова подкрепа на земеделските про-
изводители у нас по линията на първи стълб на ОСП, са разгледани от Георги
Турлаков (University of Glasgow, UK) и доц. д-р Теодорина Турлакова
(ИУ – Варна). Прави се изводът, че Системата за единно плащане за площ
съдейства за увеличаване на икономическия потенциал на стопанствата у нас,
но все още голям брой стопанства не могат да се възползват от помощта и
средствата не се разпределят равномерно в рамките на стопанствата в страната
и между страните от ЕС. Изграждането на пазарно ориентирана инвестиционна
политика на агрофирмите е основен акцент в доклада на ас. Маруся Лилкова
(СА „Д. Ценов” – Свищов). Приема се становището, че инвестиционната по-
литика на фирмите от агробизнеса може да се възползва от възможностите за
подпомагане по действащите програми, могат да се ползват редица данъчни об-
лекчения, но факторите на обкръжаващата среда действат разнопосочно и са
ограничители при подбора на направленията, в които ще се инвестира.

Изследванията, касаещи иновационния потенциал и възможностите за вне-
дряване на иновации, заеха важно място в обсъжданията на проблемите на
агробизнеса. В доклада си екип автори: докт. Олег Милев, гл. ас. д-р Ди-
митрина Стоянчева, гл. ас. д-р Десислава Иванова, доц. д-р Иван Геор-
гиев (Тракийски университет – Стара Загора), разглеждат регионалните
проблеми на хранително-вкусовата промишленост в Област Стара Загора и
предлагат решения за повишаване на иновационната политика в подотрасъла
чрез географска концентрация на свързани производства в бранша, създаване
на мрежа от предприятия по линията производство – преработка, развитие на
клъстерите и др. Извеждат се потенциални стимули за инвестиционната актив-
ност на предприятията от региона и страната като цяло. Теоретични обобщения
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за еволюцията на иновационния процес в земеделието се прави от гл. ас. д-р
Таня Георгиева и гл. ас. Радмил Николов (ИУ – Варна). Разработен е
модел за внедряване на технологии в земеделието, подходи за изграждане на
иновационна система за нуждите на агробизнеса и се разкриват практическите
аспекти по внедряването на консервационното земеделие в съвременната зе-
меделска практика у нас.

Значително място в обсъжданията заеха въпросите, касаещи пазарните
проблеми на аграрното производство на пресни и преработени продукти от рас-
тениевъдството, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост. Доц.
д-р Пенка Горанова (СА „Д. Ценов” – Свищов) разкри специфични особе-
ности, които отличават пчеларството от останалите видове дейности и предоп-
ределят неговата икономика, организация и управление. Извършен е анализ на
биологичното производство на пчелен мед в ЕС и България и са посочени мер-
ките за подобряване условията на пазара. Извеждат се осем предпоставки за
превръщане на пчеларството в печеливш бизнес. Доц. д-р Стефан Стефанов
(СА „Д. Ценов” – Свищов) проучва възможностите и промените в законода-
телството, уреждащо производството и разпространението на биологични про-
дукти във връзка с хармонизирането му с това на ЕС. Законодателството опре-
деля ясен режим за производство и търговия с биологични продукти, ефективно
е срещу ограничаване на навлизането на несертифицирани и опасни за здравето
продукти, както и решава въпроси за недопускането на нелоялна конкуренция.
Отделено е внимание на етикетирането на биологичните продукти, което да им
осигури по-голяма разпознаваемост на пазара. Естествено продължение в този
аспект са идеите на ас. Живка Тананеева (СА „Д. Ценов” – Свищов), коя-
то анализира състоянието на търговията с биологични земеделски продукти и
храни у нас и предлага варианти за подобряване на пласмента, чрез подобрява-
не на политиката по ценообразуване, качеството на асортимента, подобряване
на маркетинга и др. В доклада на д-р Мирослава Христова - Чербаджи (ЛТУ
– София) и Михаил Христов (ДЗИ – Генерал Тошево) се проследява ди-
намиката в потреблението и предлагането на пазара на слънчоглед у нас и се
извеждат перспективите за развитие на културата в България. Докторант
Вирджиния Желязкова (ИИ на БАН) акцентира на необходимостта от от-
глеждането на енергийни култури у нас, във връзка със съчетаване на интере-
сите между аграрната и екологичната политика на страните. Предложен е ана-
лиз на потенциала за отглеждане на енергийни култури и условията, които Бълга-
рия има за това.

Специфичен поглед към диверсифициране на земеделското производство
и внедряване на нетрадиционни земеделски практики в производството предла-
га гл. ас. Калин Жейнов (ИУ – Варна). В доклада си той анализира произ-
водствените и икономическите възможности за отглеждане и реализация на
продукцията от Червен калифорнийски червеи. Алтернативни решения за биз-
нес в селските райони и съживяването им са предложени от гл. ас. д-р Радка
Иванова (ИУ – Варна). Авторът прави извод, че чрез развитието на алтерна-
тивен туризъм в голяма степен е възможно да се преодолее стандартизирано-
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стта на масовия туризъм и да се отговори на новопоявилите се потребности на
туристическия пазар у нас.

Проблемите, касаещи използването на поземлените ресурси също бяха
предмет на обсъждане и дискусия. Според доц. д-р Мария Станимирова
(ИУ – Варна), комасацията на земята е водещ елемент в политиката за разви-
тие на селските райони. Разгледана е същността на комасацията на земята,
както и възможностите за финансиране на проекти, свързани с комасацията.
Застъпва се тезата, че комасацията на земята може да съдейства за реализи-
ране на тази политика чрез повишаване ефективността на земеползването, за-
пазване на естествената ресурсна база, осигуряване на производствени и ра-
ботни условия. Възможностите за по-рационално и устойчиво използване на
поземлените ресурси се представиха от гл. ас. д-р Надежда Петрова, доц. д-
р Тодорка Атанасова - Калайджиева и гл. ас. д-р Искра Ненчева (Тра-
кийски университет – Стара Загора). Авторите предлагат въвеждането на
условия за добри практики във връзка с поддържането на земята в добро земе-
делско и екологично състояние.

Проблеми на политиката в областта на животновъдството се представиха
от доц. д-р Надка Костадинова, доц. д-р Георги Желязков, гл. ас. д-р
Дарина Заимова (Тракийски университет – Стара Загора). Авторите про-
учват социално-икономическите аспекти на хуманното отношение към живот-
ните и генно-модифицираните храни. Предложен беше анализ на състоянието
на ГМО в световен мащаб и ефекта върху животните, което води до нарушава-
не на изискванията към хуманното отношение. Установява се, че съществува
риск за животните при използването на ГМО, което влиза в конфликт с концеп-
цията за хуманно отношение. Разглежда се необходимостта от усъвършенства-
не безопасността на храните.

Използването на финансови средства от програми на ЕС и контрола върху
процеса на използване бяха обект на обсъждане в секцията. В доклада си гл. ас.
д-р Севдалина Христова (ИУ – Варна) представи основните възможности на
селските общини за използване на финансови средства по Оперативна програма
„Регионално развитие”, като е направен анализ на оползотворяването на струк-
турните фондове по райони на планиране. Отбелязва се, че интересът от страна
на общините превишава осигурения финансов ресурс, както и фактът, че не се
забелязва балансираност по отношение на разпределението на средствата по
територията на страната. Механизмите на процеса за преследване на злоупотре-
би с Еврофондове са предмет на доклада на гл. ас. д-р Антон Маринов (Ака-
демия на МВР – София). Авторът разглежда възможните рискове и индикато-
рите за измама в действащата система за финансово управление и контрол. При-
ема се становището, че основен подход за ограничаване на злоупотребите с евро-
пейски пари трябва да се търси в процеса на изготвяне на добри, прозрачни и
ефективни правила, с точни и адекватни системи за контрол за всяка програма.

В доклада на гл. ас. Дамян Киречев (ИУ – Варна) се извеждат съвре-
менни подходи в изясняване на същността и необходимостта от интеграция в
лозаро-винарския сектор. Представят се потенциални подходи и модели за про-
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странствено концентриране на икономическите дейности в лозаро-винарския
сектор, в т.ч. местни индустрии, индустриален комплекс, агломерации, бизнес-
мрежи, тероар и клъстер. Извеждат се примери от модели за концентрация и
интеграция на лозаро-винарския сектор в страни като САЩ, Канада, Франция,
Австралия и Чили. Предлагат се възможности за повишаване на ролята на
клъстерите в сектора и изграждане на политика за действие в клъстера.

Качеството на заетостта в българското земеделие е предмет на обсъждане
в доклада на докторант Павлина Иванова (ИУ – Варна). Извършен е ана-
лиз на условията на труд в земеделието, предопределящи качеството на заето-
стта и се разкриват важни проблеми, свързани с трудовите правоотношения,
работната заплата и социалната защита на заетите в сектора. Предлагат се
осем препоръки за повишаване на оценката на условията на труд в сектора и
трудово-осигурителните отношения.

Специфичен характер имат докладите на гл. ас. Любомир Владимиров
(РУ „Ангел Кънчев” – Русе), представящи съвременни технологични аспек-
ти и анализ на ефективността при оползотворяването на животинска кръв –
отпадък от кланичното производство. Предлагат се решения за индикация на
риска от замърсяване на водите с кланична кръв.

В дискусиите на пленарното събрание и в двете секции на Юбилейната
научно-практическа конференция бяха повдигнати повече от 45 въпроса и из-
казвания, касаещи проблематиката на изнасяните научни доклади. В дискусии-
те се включиха университетски преподаватели, докторанти, студенти, предста-
вители на практиката. Възприе се становището, че развитието на агробизнеса и
селските райони в България са изправени пред сериозни предизвикателства на
съвременния етап, което предполага продължаване и задълбочаване на научни-
те изследвания в областта.

В заключителното си слово председателят на Организационният комитет
доц. д-р Теодорина Турлакова изказа задоволството си от високото равнище на
научната проява, обобщи резултатите от Конференцията и посочи факта, че
активният научен обмен на мнения по съвременните проблеми и предизвика-
телства пред агробизнеса и селските райони ще допринесе за обогатяване и
развитие на научното и приложното мислене и потенциала на участващите ко-
лективи. В заключение, доц. д-р Т. Турлакова пожела на участниците много
здраве, професионални успехи и късмет и ги покани да участват и в следващи-
те научни прояви, организирани от катедра „Аграрна икономика” при Икономи-
чески университет – Варна.
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2010, N 1, с. 39 - 46.

5. МОНЕВ, Петко Генчев. Местното самоуправление в учебната и изследо-
вателска дейност на Икономически университет – Варна / Петко Генчев
Монев. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 1, с. 47 - 57.

6. ВЛАДИМИРОВ, Владимир Петров. Фискалната политика в условията на
икономическата криза / Владимир Петров Владимиров. // Изв. Сп. Икон.
унив. – Варна, 2010, N 1, с. 58 - 69.

7. БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм. Влияние на миграцията за финансовата
устойчивост на социалноосигурителната система в дългосрочен хоризонт / Хри-
стина Вилхелм Благойчева. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 1, с. 70 - 77.

8. ДИМИТРОВА, Теодора. Анализ на кредитния портфейл на домакинства-
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унив. – Варна, 2010, N 1, с. 78 - 89.
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финансови обезпечения / Галина Николаева Димитрова. // Изв. Сп. Икон.
унив. – Варна, 2010, N 1, с. 90 - 99.
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1. ДОНЕВ, Калю Иванов. [ Деветдесет ] 90 години традиции и предизвика-
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Донев. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 2, с. 7 - 19.

2. МЛАДЕНОВА, Зоя Костова. Реалистична научна политика с европейски
измерения / Зоя Костова Младенова. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010,
N 2, с. 20 - 45.

3. ИЛИЕВ, Пламен Благов. Качеството на обучението в Икономически уни-
верситет – Варна / Пламен Благов Илиев. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна,
2010, N 2, с. 46 - 56.
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рова Сълова. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 2, с. 57 - 67.
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3. ФИЛИПОВА, Надежда Манчева и др. Насоки за преобразуване на UML
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5. БЛАГОЕВА, Силвия Георгиева. Усъвършенстването на организацията на
производството : Фактор за повишаване ефективността в индустриалните
производства / Силвия Георгиева Благоева. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна,
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6. СНИТЮК, Оксана Ивановна и др. Технологии препроцессинга ретроспек-
тивной информации как бизнес прогнозирования экономических процесов /
Оксана Ивановна Снитюк, Леся Витальевна Бережная. // Изв. Сп. Икон.
унив. – Варна, 2010, N 4, с. 67 - 78.

7. ГЕРЧЕВА, Светлана Илиева. Критерии за оценка дизайна на данъчните
стимули / Светлана Илиева Герчева. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010,
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8. ГОСПОДИНОВА, Силвия Георгиева. Сектора на услугите в създаването
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ва Господинова. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 4, с. 88 - 101

9. ДИМОВА, Корнелия Августинова. Фискалната политика в Европейския
съюз : Между хармонизацията и конкуренцията / Корнелия Августинова
Димова. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 4, с. 102 - 111.

10. ПАШОВА, Събка Димитрова и др. Изследване качеството на шоколад,
произведен от фирма Nestle / Събка Димитрова Пашова, Явор Терзийски. /
/ Изв. Сп. Икон. унив. – Варна, 2010, N 4, с. 112 - 124.



159
Книгопис

11. ТАБАКОВ, Иван и др. Варненска търговско-индустриална камара / Иван
Табаков, Бойко Дойчинов, Йоанна Иванова. // Изв. Сп. Икон. унив. – Варна,
2010, N 4, с. 125 - 136.

2010, КН. 90 Y.

1. DONEV, Kalyu Ivanov. [ Ninety ] 90 Years of Tradition and Challenges in the
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J. of Univ. of Econ. – Varna, 2010, 90 y., с. 5 - 16.

2. MLADENOVA, Zoia Kostova. Science Policy : Realistic and of European
Measurements / Zoia Kostova Mladenova. // Izvestia. J. of Univ. of Econ. –
Varna, 2010, 90 y., с. 17 - 38.

3. ILIEV, Plamen Blagov. The Quality of Education at Varna University of Economics
/ Plamen Blagov Iliev. // Izvestia. J. of Univ. of Econ. – Varna, 2010, 90 y., с. 39 - 47.

4. KOVACHEV, Zdravko Stefanov. The Beginning of Higher Education in
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5. KOTSEV, Tsvetan Krastev. Financial Science and its Creators at Varna University
of Economics / Tsvetan Krastev Kotsev. // Izvestia. J. of Univ. of Econ. – Varna,
2010, 90 y., с. 58 - 65.

6. GENOV, Geno Dimitrov. Accountancy at Varna University of Economics :
Proponents and Legacy / Geno Dimitrov Genov. // Izvestia. J. of Univ. of Econ. –
Varna, 2010, 90 y., с. 66 - 73.

7. NENOV Todorov, Todor. Industrial Policy and Industrial Manifacturing in the
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ОТДЕЛНИ ТРУДОВЕ, МОНОГРАФИИ, СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ
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или проблем за успеха на сливанията и придобиваниата : Организационни и
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10. ВЛАДИМИРОВ, Мирослав Димитров и др. Информационна ефективност
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