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НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ

И ПРАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ1

Ас. Цветомир Манолов

Въведение

Обичайно в своята дейност дружествата разкриват информация, изисквана
от приложимите стандарти, от местното законодателство или от редица неправи-
телствени организации, с цел повишаване имиджа и доверието в настоящите и в
потенциалните инвеститори. И докато първото изискване се реализира чрез финан-
совите отчети на предприятието, то информацията, оповестяването на която не се
изисква по силата на нормативен акт, обикновено се публикува чрез сайтовете на
отделните дружества или по други пътища за уведомяване на обществото.

Съществуват редица проучвания, в които се изследват факторите и по-
следствията от публикуването на финансови доклади и отчети в интернет про-
странството. В голяма част от тях авторите установяват, че предприятията
използват интернет и уеб сайтовете си, за да разкриват допълнителна информа-
ция за дружествата, прогнози на ръководството, данни за нематериални активи,
социални и екологични проблеми. Резултатите от изследванията сочат, че ре-
шението за предоставяне на допълнителни доброволни оповестявания през дру-
жествените уеб сайтове е свързано с влиянието им върху покупко-продажбата
на акции на съответното дружество, бъдещата доходност, конкуренцията в от-
расъла и др. И не на последно място, доброволните оповестявания оказват по-
зитивно влияние върху прецизността на прогнозите, тъй като такива данни но-
сят полезна допълнителна информация на финансовите анализатори.2

Във връзка с това целта на тази статия е да се направи изследване на това
как и каква информация във връзка с извършените разходи за опазване на окол-
ната среда разкриват дружествата, включени в BG 40. За постигането на тази
цел следва да се решат следните задачи: 1) да се разкрият възможностите за
оповестяването на информация във връзка с извършените от дружествата раз-
ходи за опазване на околната среда; 2) да се проучи информацията, публикувана
от дружествата и достъпна за външните потребители на информация.

1 Това изследване е осъществено въз основа на информацията, публикувана от предприятията,
включени в борсовият индекс БГ40, както в техните отчети, така и на сайтовете на дружествата.

2 Samir Trabelsi (Brock University), Real Labelle (HEC Montreal), Pascal Dumontier (University of
Grenoble), Incremental Voluntary Disclosure on corporate websites, determinants and consequences.
http://www.sciencedirect.com, 2008.
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Предпоставки и необходимост от разкриването на информация
по отношение на разходите за опазване на околната среда

По наше мнение, необходимостта от оповестяване на количествена ин-
формация за разходите и задълженията за опазване на околната среда произти-
ча от следните факти:

 Счетоводителите в предприятието следва да могат да изразяват мне-
ние по отношение въздействието на разходите, рисковете и задължени-
ята, свързани с опазването на околната среда, върху финансовия резул-
тат на предприятието.

 Инвеститорите се нуждаят от информация за въздействието върху окол-
ната среда на предприятието и разходите, които то извършва, за да взе-
мат решение къде и колко да инвестират.

 Мениджърите се нуждаят от тази информация, за да идентифицират и
разпределят тези разходи така, че себестойността на продуктите да се
калкулира правилно и инвестиционните решения да се вземат въз осно-
ва на реалните разходи и приходи.

 Мениджърите се нуждаят от тази информация във връзка с преодолява-
нето на регулативните рискове, пред които се изправят дружествата при
нарушаване на законодателството в областта на екологията.

 Счетоводството, осигуряващо информация за ефективното използване
на ресурсите, е ключ към непрекъснатото развитие на обществото.

Въпросите, на които следва да се отговори в случая са: съществуват ли
нормативни изисквания по отношение създаването на тази информация, от кого
следва да се създава тя и под каква форма трябва да се оповестява.

Финансовото счетоводство изпълнява различни функции в организацията,
като една от тях е свързана с определянето на финансовия резултат и оповестя-
ването му, като обичайно това е и стандартната финансова информация, оповес-
тявана пред външните потребители. От своя страна, управленското счетовод-
ство доставя информация, която е необходима на мениджмънта, за да планира и
контролира дейността на предприятието и да оцени дейността на предприятието,
както по отношение на финансовите резултати, така и по отношение на екология-
та. Това предполага използването на цялостна система за определяне, наблюде-
ние и докладване на общото въздействие върху околната среда и за интегриране
на тези въздействия при определянето на себестойността на произвежданата
продукция, продажната цена, капиталовото бюджетиране, дизайна и цената на
оцеляването. Тези факти, обаче, представляват интерес и за външните потреби-
тели на информация. Това е така, защото обществото е поверило управлението на
голяма част от своето здраве на корпоративния мениджмънт. Като резултат из-
пълнителната власт в корпорациите става отговорна за многобройни вътрешни и
външни стейкхолдъри. Собствениците на компаниите също са непосредствена
част от публиката. Техните интереси са свързани със стойността на активите и
имиджа на компанията. Поради това те се стремят да се опазят от задължения,
свързани с опазването на околната среда. Разширяването на интересите на соб-
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ствениците произтича и от необходимостта от осигуряване на съответствие с
изискванията на законите, свързани с опазването на околната среда, донесени от
широката аудитория: потребителите, конкурентите, съдебните искове, правната
система, служителите, финансовите институции, обществото, правителството,
влиянието на групировките, медиите и природозащитните компании. Тази широка
аудитория има разнообразни изисквания по отношение на оповестяванията за еко-
логичните въздействия, произтичащи от дейността на предприятието.

Schoemaker and Schoemaker (1995) отбелязват как информацията за по-
тенциалните бъдещи екологични задължения може да бъде използвана:

 да насърчи извършването на предпазни операции и да се съкратят пре-
разходите;

 да се усъвършенства производството, съобразно разположението, от-
падъчните продукти и транспортните практики;

 да се преговаря със застрахователните компании;
 да се въздейства върху регулаторните органи;
 да се определят подходящите нива на финансовите средства;
 да се уеднаквят корпоративната стратегия и мениджърските практики;
 да се разработят обширни програми, касаещи риск мениджмънта;
 да се оценят скритите рискове в нововъведенията.

Практики за оповестяване на разходите
за опазване на околната среда

В практиката предприятията и индустриалните организации намират раз-
лични начини да оповестяват външните разходи, предизвикани от въздействие-
то на дейността им върху околната среда, често, обаче, без тези оповестявания
да са съпроводени с количествени данни. Въпросът в случая е, че след отменя-
нето на СС 6, няма стандарт, който да регламентира отчитането на разходите
за опазването на околната среда. Това дава възможност на предприятията да
ползват всички останали стандарти при оповестяването на тази информация,
интерпретирайки я съобразно потребностите или интересите си.

За оповестяването на разходите за опазване на околната среда в практи-
ката обичайно се използват Екологични отчети – това е термин, който често се
използва днес, за да опише връзката между предприятията и факти, засягащи
екологията, проверени (одитирани) или не, относно екологичните рискове, еко-
логичното въздействие, политиката, стратегиите, целите, разходите, задълже-
нията или визията по отношение на екологията. Тези екологични отчети, според
автора, могат да се представят като:

1. част от финансовия отчет;
2. самостоятелен отчет на предприятието по отношение на екологичното му

представяне (a stand-alone corporate environmental performance report (CER));
3. специални бюлетини с определена периодичност;
4. чрез някакво друго средство за информация (интернет сайтове, дискове

и др.).
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Като цяло, усилията в случая са насочени в посока тези екологични отче-
ти да станат част от финансовия отчет, като във връзка с това на всеки три
години одиторската компания KPMG провежда световно проучване за степен-
та на интегрираност на тези отчети в отчетите на компаниите в световен ма-
щаб. Така, например, извършеното проучване през 2008 г. показва, че едва 3%
от компаниите изцяло са интегрирали екологичните отчети в годишните си, 8-
9% комбинират екологичните отчети с годишните, около 35-40% от компаниите
правят ограничени оповестявания в годишните си финансови отчети и над 40%
от компаниите не оповестяват такава информация в отчетите си.3

Към момента в България след 2000 г. единствено за нуждите на статисти-
ката задължително се оповестява информация за извършените разходи за
дълготрайни материални активи с екологично предназначение, при което те се
разделят на:

 съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възста-
новяване на околната среда по направления (за отпадъчните води, възду-
ха, земята, обезвреждането на отпадъци, защитата от шума);

 апаратура за мониторинг и контрол.
Дълготрайните материални активи с екологично предназначение не включ-

ват оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и
вибрациите в работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда.

Съгласно Регламент 58/97/ЕC на Структурната бизнес статистика (SBS),
съоръженията за опазване на околната среда се разделят на два вида:

 специализирани съоръжения за околната среда (end-of-pipe) – включ-
ващи съоръжения, които не участват в производствения процес и служат
само за намаляване замърсяването, което е резултат от производството.

 интегрирани технологии (integrated technologies) – елементи на про-
изводствения процес/технологии, в резултат на които се постига по-малко
замърсяване на околната среда, в сравнение с други подобни.

Следва да се отбележи, че тази информация трудно би могла да се използ-
ва от отделните инвеститори, тъй като тя се представя пред обществеността
общо за отделните отрасли и трудно би могло да се определи в каква степен тя
се отнася за отделните предприятия4.

Практическо изследване на оповестяванията
във връзка с разходите за опазване на околната среда в България

Целта на това проучване е да установи каква част от компаниите, включе-
ни в борсовия индекс BG 40, оповестяват информация за извършените от тях
разходи за опазване на околната среда и в какво се състои това оповестяване.
Причината за избор на тези компании е, че BG 40 e индекс, базиран на измене-
нието на цената на емисиите и се състои от 40-те емисии обикновени акции на
дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния
3 http://www.kpmg.com. , KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008.
4 www.nsi.bg
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оборот за последните 6 месеца5. Това означава, че те предизвикват най-голям
интерес в инвеститорите и би следвало тези дружества да оповестяват най-
детайлна информация за дейността си.

В резултат на проучването се установи, че едва 18 от всички компании,
правят оповестявания по отношение опазването на околната среда в годишните
си финансови отчети. При всички дружества това е извършено в Годишния
доклад за дейността. Обичайно е включено в частта за корпоративната социал-
на отговорност и в по-редки случаи – в частта за рисковете (екологичен риск).
Независимо от начина на оповестяване в доклада, следва да се отбележи, че
най-често става въпрос за нефинансова информация, обикновено свеждаща се
до декларирането на обстоятелството, че дружеството е сертифицирано по ИСО
и има изградена система за опазване на околната среда. Като пример във връзка
с това може да се посочи оповестяването направено от „Биовет” АД6: „Био-
вет” АД се намира в екологично чиста област, където опазването на околната
среда е от първостепенна важност. Ето защо фирмата полага изключителни
грижи за ограничаване на замърсяването. За да опази водите, флората и фауна-
та на областта, „Биовет” АД пречиства отпадните си води в собствена пречи-
ствателна станция. Всички производствени цехове са оборудвани с въздушни
филтърни системи, за да се намали до минимум замърсяването на въздуха.
Търсят се нови пътища за намаляване на производствените отпадъци. Патен-
товани са нови торове, получени от отпадни продукти на фирмата.

Фирмата има изградена система за управление на околната среда в съот-
ветсвие с международния стандарт ISO 14001, сертифицирана от SGS United
Kingdom със сертификат № GB03/59389 от май 2003 г. През м. май 2009 г. е
ресертифицирана със сертификат № HU03/59389”.

В дружеството периодично се извършва преглед на околната среда и всички
дейности, извършва се тяхната оценка, поставят се общи и конкретни цели, на-
белязват се и се изпълняват програми за тяхното постигане. Идентифицират се
законовите изисквания към дейностите, извършвани на площадките на друже-
ството и се предприемат мерки за постигане на съответствие с изискванията.7

Схематично извършеното проучването по отношение на оповестяваната
информация за разходите за опазване на околната среда може да бъде предста-
вено по следния начин (табл. 1).

От таблица 1 се вижда, че по-малко от половината изследвани дружества
оповестяват информация във връзка с предприетите от тях мерки за опазване
на околната среда, но би следвало да се отбележи, че в случая голяма част от
тях са холдингови компании, които смятат, че подобно оповестяване трябва да
се извършва от дъщерните им дружества.

5 http://www.bse-sofia.bg/?site_lang=bg&page=BG40
6 Следва да се отбележи, че дружеството прави оповестявания на сайта си, които са сравнително

подробни /вкл. и брой работещи в направление „Екология”, но те също са предимно нефинансови
–  http://www.biovet.com/

7 http://www.bse-sofia.bg/inc/ExtriFilesDownload.php?id=59930&lang=bg&year=2011&period=Q5
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Таблица 1

Справка за наличието на оповестявания, направени в Годишните
финансови отчети на компаниите, включени в индекса БГ40 във

връзка с разходите за опазване на околната среда и екологичната им
политика на база на отрасловата им принадлежност

Отрасъл
Брой компании,

работещи в
отрасъла

Брой компании,
извършващи

оповестявания в
отчетите си

Брой компании,
които не правят

оповестявания във
връзка с опазването на

околната среда в
отчетите си

Финанси 18 3 15

Тежка
промишленост 5 5 -

Лека промишленост 16 9 7

Туризъм 1 1 -

Общо 40 18 22

Таблица 2

Справка за наличието на оповестявания, направени на сайтовете
на компаниите, включени в индекса БГ 40 във връзка с разходите

за опазване на околната среда и екологичната им политика
на база на отрасловата им принадлежност

Отрасъл
Брой компании,

работещи в
отрасъла

Брой компании,
извършващи

оповестявания на
сайтовете си

Брой компании, които
не правят

оповестявания във
връзка с опазването на

околната среда на
сайтовете си

Финанси 18 3 15

Тежка
промишленост 5 5 -

Лека промишленост 16 7 9

Туризъм 1 - 1

Общо 40 15 25
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В случая интерес представлява и фактът, че всички предприятия, работе-
щи в отрасъла Тежка промишленост правят оповестявания, но от всички из-
следвани дружества само едно, а именно „Оловно-цинков комплекс” АД, дек-
ларира, че нарушава екологичното законодателство, като това е направено в
Годишния доклад за дейността на дружеството в частта Регулативен риск.

Предвид факта, че дружествата имат възможност на своите сайтове да
оповестяват и информация, невключена във финансовите им отчети, в хода на
проучването бе направено изследване за наличието или липсата на допълнител-
на информация, разкривана от дружествата на техните сайтове. Резултатите от
проучването показват, че на практика дружествата, разкриващи информация на
своите сайтове са тези (табл. 2), които извършват оповестявания и в годишните
си финансови отчети.

Следва да се отбележи, че от петнадесет дружества, едва седем имат
отделна страница на сайта си, посветена на опазването на околната среда (еко-
логия), като тези дружества декларират и наличието на сертификат ISO 14001.
Шест от останалите дружества имат по-общи оповестявания, а при две опове-
стяванията се свеждат до 1-2 изречения. Например: „В „Юрий Гагарин” АД
сме отговорни за опазването на околната среда. Дружеството има приета про-
грама за управление на отпадъците до 2012 година, съобразена с нормативните
изисквания и развитието на фирмата.”8

До голяма степен това се отнася и за дружествата, които са сертифицирани
по ISO 14001, който е международен стандарт за системи за управление на окол-
ната среда и поставя изисквания за идентифициране, мониторинг и управление на
дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Самото прилага-
не на този стандарт предполага, че дружествата разполагат с достатъчно инфор-
мация за изготвянето в някаква форма на екологични отчети и представянето им
пред обществото, но на практика такива липсват. В случая следва да се отбеле-
жи и фактъта, че в България има над 20 (двадесет) законови и подзаконови нор-
мативни акта,9 поставящи изисквания пред дружествата по отношение опазване-
то на околната среда съобразно отрасъла в който работят, но трудно би могло да
се приеме, че някой от тях ги заставя да предоставят финансова информация за
извършените разходи в тази област, която да е общодостъпна.

Заключение

В резултат на проведеното изследване могат да се направят следните по-
важни изводи:

1. Съществуват различни практики за оповестяването на разходите за опаз-
ване на околната среда, но като цяло усилията са насочени те да се интегрират
като част от финансовия отчет на предприятията, което и, според автора, е
приемлив вариант, тъй като това би позволило на външните потребители да

8 http://www.gagarin.eu/
9 http://www3.moew.government.bg/



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
118

придобият цялостна представа, както за дейността на предприятието, така и за
това доколко са спазени основните предположения при изготвянето на финансо-
вите отчети.

2. Все още трудно би могло да се говори за наличието на качествени опо-
вестявания по отношение на тези разходи в България, достъпни за външните
потребители на информация.

3. Би могло да се помисли за известни промени в действащите нормативни
актове или за приемането на различни стимули, които да насърчават предприя-
тията да оповестяват такава информация

Всичко това показва, че въпросите, свързани с измерването и оповестява-
нето на разходите за околната среда ще продължат и в обозримо бъдеще да
поставят предизвикателства пред изследователите.
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Abstract

In the present article there are discussed the issues connected with the disclosure of
environmental protection costs. There has been conducted a practical study of the information
that is disclosed and is accessible to external users of information. For the study there has been
used information from the websites of the companies and their annual financial reports for 2010.
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Резюме

В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с объявлением расхо-
дов на охрану окружающей среды. Проведено практическое исследование, касающееся
информации, объявляемой и доступной для внешних потребителей информации. В ис-
следовании использована информация веб сайтов обществ и их годовых финансовых
отчетов за 2010 год.


