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СТАТИИ

Econ Lit – C8

НОВИ ВИЖДАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ

Доц. д-р Владимир Сълов

Въведение

В началото на ХХІ век електронните книги1 (на англ. най-често e-books, от
electronic books) придобиват все по-голяма популярност като заместител на
традиционните. В същото време, възможностите, които дават новите техноло-
гии, водят до развитие на самата същност на електронната книга.

В тази статия авторът си поставя за цел да обоснове необходимостта и да
предложи ново определение на понятието „електронна книга”, както и да дефи-
нира основните й присъщи характеристики и елементи. За целта в статията се
проследява процесът на възникване и усъвършенстване на електронните книги,
форматите и устройствата за тяхното четене, връзката между класическите и
електронните книги, видовете електронни книги. Разглеждат се също елементи
и възможности, присъщи единствено на електронните книги.

Възникване и история на електронните книги

Някои класически определения за електронната книга гласят: „публикация
в цифрова форма, съставена от текст, изображения или и двете, която е създа-
дена на, публикувана чрез и читаема на компютри и други електронни устрой-
ства”2, „електронен еквивалент на печатна книга, който може да бъде прочетен
на компютър или специално изработено мобилно устройство”3.

Няма общоприето мнение кога и кой е създал първата електронна книга.
Според някои изследователи, това е италианският свещеник Роберто Буса, кой-
то още през 1946 г. планира да създаде електронен индекс на произведенията
на Тома Аквински, а през 1949 г. се свързва с Томас Уотсън, основател на IBM
и го убеждава да спонсорира проекта4. Не е ясно дали това начинание може да

1 Макар, че носи подобен смисъл, авторът не използва понятието „електронна публикация”, тъй
като е прието с него да се означава в тесен смисъл научна разработка, публикувана в електронен
вариант, напр. на диск или в Интернет.

2 Suarez, М., Н. Woudhuysen. The Oxford Companion to the Book, Volume I. Oxford University Press,
2010, p. 164.

3 Definition for e-book. Oxford Dictionaries. http://oxforddictionaries.com/definition/e-book. 16.06.2012.
4 Stop, reader! Fr Busa is dead. L’Osservatore Romano. http://www.osservatoreromano.va/portal/

dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FDetail&last=false%3D&path=%2Fnews%2
Fcultura%2F2011%2F184q11-Lettore-fermati——morto-padre-Busa.html&title=Lettore+fermati!+Г
%C2%88+morto+padre+Busa&locale=en. 16.06.2012.
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се приеме за книга, тъй като включва само лематизация5 и създаване на ин-
декс.

Други приемат за начало на електронните книги периода 1960-1970 г. и
разработките NLS и FRESS6. Тези системи обработват структуриран текст,
вкл. съдържание, индекси и др. и имат някои графични и хипертекстови възмож-
ности. Счита се, че един от създателите на FRESS – Андриес ван Дам – изоб-
ретява термина „електронна книга”7.

Въпреки тези по-ранни проекти, мнозина определят като създател на елек-
тронната книга Майкъл Харт8. През 1971 г. той създава първия си електронен
документ, въвеждайки Декларацията за независимостта на САЩ (макар, че
това едва ли отговаря, най-малкото по дължина, на понятието книга). По-късно
през същата година е стартиран и проектът Гутенберг, с цел да се създават
електронни копия на книги. Днес библиотеката (вж. по-долу за развитието на
подобен род услуги) на този проект разполага с над 39 000 електронни книги9.

Въпреки споровете кой създава първата електронна книга, терминът елек-
тронна книга относително бавно добива популярност и неговата употреба в на-
учни публикации започва след 1985 г.10

С развитието на технологиите, масовото навлизане на компютрите и осо-
бено компютърните мрежи и Интернет, започва процес на обмен и се проявява
несъвместимост в използваемостта на електронните книги от различни потре-
бители, с различен хардуер, операционни системи и приложен софтуер. По този
начин възниква проблемът за създаването на общ формат за електронната кни-
га. Въпреки очевидната нужда от стандартизация в тази област, се появяват
множество формати, които се конкурират помежду си и разработчиците им
твърдят, че всеки от тях предлага усъвършенствани възможности.

Някои от най-разпространените формати са Portable Document Format (PDF)
и PostScript (ps) на Adobe, HTML, обикновен текст (TXT), Kindle на Amazon,
Microsoft Reader, iBook на Apple, EPUB на International Digital Publishing Forum,
DjVu на AT&T и др.

5 Обединяване на различни форми, родове и числа на една и съща лексема около една дума (лема).
6 Carmody, S., W. Gross, T. Nelson, D. Rice, A. van Dam. A Hypertext Editing System for the /360.

Pertinent Concepts in Computer Graphics: Proceedings of the Second University of Illinois Conference
on Computer Graphics, University of Illinois Press, 1969, pp. 291–330. Van Dam, A., D. Rice.
Computers and Publishing: Writing, Editing and Printing. Advances in Computers 10, Academic Press,
1970, pp. 145–174.

7 Reilly, E. Milestones in Computer Science and Information Technology. Greenwood Publishing Group,
2003, p. 85.

8 Lebert, M. A Short History of eBooks. University of  Toronto. 2009. http://www.etudes-francaises.net/
dossiers/ebookEN.pdf. 16.06.2012. Grimes, W. Michael Hart, a Pioneer of E-Books, Dies at 64. New
York Times, 8.09.2011. http://www.nytimes. com/2011/09/09/business/michael-hart-a-pioneer-of-e-
books-dies-at-64.html?_r=1&pagewanted=all. 16.06.2012.

9 Free eBooks by Project Gutenberg. http://www.gutenberg.org/. 16.06.2012.
1 0 Yankelovich, N., N. Meyrowitz, A. van Dam. Reading and Writing the Electronic Book. IEEE Computer

Society Press Los Alamitos, 18(10), October 1985.



1 1
Статии

Форматите се различават по няколко основни характеристики, като:
• поддържане на изображения;
• поддържане на таблици, бележки, отметки;
• поддържане на преподреждане на текста;
• „отвореност” на стандарта;
• поддържане на управление на правата и др.
Почти всички формати поддържат изображения (с малки изключения, като

напр. обикновения текстов формат TXT) и това е необходимо, за да се възпро-
изведат илюстрации, фигури и др. в книгите.

Допълнителни, но не непременно задължителни, текстови възможности са
поддържането на таблици, бележки или анотации, вкл. от автора или от читате-
ля, отметки (интересни пасажи или мястото, докъдето е стигнал читателят).

Поради разликата в устройствата и особено в големината на екрана, на
който потребителят може да чете електронната книга, удобна възможност е
поддържането на преподреждане на текста, при което един и същ фрагмент
може да бъде разположен на повече или по-малко редове с цел удобна големи-
на на шрифта и широчина на страницата.

Някои от стандартите са „отворени”, което най-често означава, че могат
да се ползват или да се създава софтуер, който ги поддържа без ограничения и/
или заплащане на лицензионни такси.

Поради възникналия проблем с неправомерното и т.нар. пиратско тяхно
копиране и разпространение, редица формати поддържат защита на авторските
права и варианти за ограничаване на ползването от неправомерни потребители
(напр. такива, които не са си купили електронната книга).

Паралелно и донякъде свързано с развитието на форматите за електронни
книги, възникват и различни форми и методи за тяхното съхранение и разпрос-
транение.

Някои библиотеки в САЩ започват да предлагат електронен достъп до книги
чрез техните сайтове около и малко преди 2000 г., но без възможност за изтегля-
не11, като след 2-3 години услугата се усъвършенства, включвайки т.нар. „елект-
ронно заемане”12. Услугата добива популярност, а паралелно стартира и продаж-
бата на електронни книги, въпреки редица опасения относно проблеми с авторс-
кото право, пиратството, недостатъчното търсене, технически проблеми и др.

В известна степен като опит за решение на посочените по-горе проблеми,
се появяват и получават масовост специфични хардуерни устройства за четене
на електронни книги (или т.нар. „електронни четци”). Макар и първите подобни
устройства да излизат на пазара още преди 2000 г., реалната им и широко раз-
пространена употреба стартира след създаването на Sony Reader през 2006 г. и
на Amazon Kindle през 2007 г., а малко по-късно и на Barnes & Noble Nook през

1 1 Small, D. E-Books in Libraries: Some Early Experiences and Reactions. Searcher 8.9 (2000): 63–5.
1 2 Genco, B. It’s been Geometric! Documenting the Growth and Acceptance of eBooks in America’s

Urban Public Libraries. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and
Council, 2009. http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/212-genco-en.pdf. 1.07.2012.
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2009 г. През 2010 г. Apple обявява таблета iPad и макар че основното му пред-
назначение е друго и функциите много по-широки, едно от основните приложе-
ния е именно четецът на електронни книги iBooks, като Apple сключва договор
за разпространение с някои от най-големите издателства. Формира се и тен-
денция заемането и продажбата на електронни книги да са тясно свързани със
съответния четец.

Електронните четци също имат редица различия и най-съществени харак-
теристики, като:

• основно предназначение;
• големина и технология на екрана;
• възможности за връзка;
• памет;
• съвместимост с библиотеки и формати и др.
Някои от хардуерните устройства за четене на електронни книги са специ-

ализирани основно или само за тази цел, докато други са с общо и по-широко
предназначение, като напр. таблетите (а тук можем да причислим и всички
персонални, настолни или мобилни компютри).

Екраните на устройствата могат да бъдат с различна големина и резолю-
ция, с различно (или без) осветление и направени по различна технология, като
някои от тях (обикновено на специализираните устройства) се опитват да ими-
тират обикновената хартия и обикновено мастило (т.нар. e-paper – електронна
хартия и e-ink – електронно мастило).

Възможностите за връзка на четците най-често са чрез USB (кабел), по
безжична мрежа (WiFi) или мобилна мрежа (GSM, CDMA).

Книгите обикновено се съхраняват на вътрешната памет на устройството,
чийто капацитет може да варира в относително големи граници, или на разши-
рителна карта като SD, MiniSD и подобните.

Разнообразна е и съвместимостта на четците с форматите за електронни
книги (някои от които бяха изброени по-горе). Най-често устройствата с по-
общо предназначение като компютри и таблети имат по-добра съвместимост с
по-голям на брой формати и обратното.

Разпространението на електронни четци води до повишаване на популяр-
ността на електронните книги и данните сочат, че към средата на 2010 г. про-
дажбите на електронни книги в САЩ представляват 6.4% от всички продажби
на книги и носят приходи от 878 милиона долара за годината13.

Без оглед на използвания формат и устройство за четене, могат да се
разграничат най-общо два вида създаване на електронна книга:

• възпроизвеждане в директен/растерен вид на съществуващ (печатен)
оригинал;

• създаване на електронно/семантично копие на съществуващ (печатен)
оригинал.

1 3 BookStats Publishing Formats Highlights. Association of American Publishers. http://
www.publishers.org/bookstats/formats/. 5.07.2012.
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Възпроизвеждането в директен/растерен вид на съществуващ оригинал
най-често представлява получаване на цифрово изображение/графичен файл на
оригинала чрез фотографиране или сканиране. Съществуват най-разнообразни
технически устройства, с които това може да се осъществи. Процесът е прило-
жим за всякакъв вид печатни книги, но обикновено се използва за по-стари
издания, в няколко случая:

• с цел максимална автентичност и възпроизвеждане 1:1 на оригинала;
• при наличие на трудности за въвеждане в компютър на текста и другото

съдържание на книгата.
Причината да се търси възможно най-голямо съответствие с оригинала,

особено при стари издания, е поради използване на древни езици или наличие на
други редки и/или трудно възпроизводими особености като илюстрации, специ-
фично типографско оформление и пр. Някои от древните езици имат сложна и
рядка азбука, която може вече да не се използва. Дори и азбуката да е съвре-
менна или налична в определена операционна система или софтуерен продукт,
възможно е набирането и редактирането на текста да представлява непосилна
задача, тъй като компютърните оператори нямат познания по съответния дре-
вен език.

Определени книги имат трудновъзпроизводимо оформление, а създатели-
те на електронната книга може да искат да го запазят по редица съображения.
Трудни за възпроизвеждане са и оригиналните илюстрации, но в подобни случаи
може да се приложи и хибриден подход, при който текстът да се въведе наново
(ако това все пак е възможно), а само илюстрациите да бъдат възпроизведени
директно/растерно.

Най-често при възпроизвеждане в директен вид се използват скенери, но
понякога може да се наложи употребата и на фотографска техника, напр. при
оригинали, които са с нестандартни размери, на нестандартен материал или
прекалено стари и ценни, за да бъдат обработвани физически със скенер.

Другият вариант на създаване на еквивалент на печатната книга, който не
представлява директно изображение, е чрез въвеждането на текста, илюстра-
циите и др. (чрез различни софтуерни продукти, които в случая не са определя-
щи). Предлагаме такъв вид електронна книга да се нарича „семантично ко-
пие”. Текстът на оригинала се въвежда именно като текст, а не като изображе-
ние и може да бъде на същия език или напр. осъвременен (напр. ако оригиналът
е бил на български език от преди 1945 г., може да са премахнати /заменени
символите като Ѣ и Ѫ); с други шрифтове и оформление; различен брой стра-
ници и др. По тази причина считаме, че подобен еквивалент следва да
се нарече „семантичен”, тъй като той запазва смисъла на оригинала,
но може да изглежда по различен начин от него. Друга важна особеност е,
че електронната книга, създадена по този начин е въведена като текст и това
осигурява възможности за търсене, индексиране и др., които са невъзможни
при растерните формати. Повечето съвременни електронни книги са именно от
този вид.
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Без оглед на използвания начин за възпроизвеждане на оригинала, няма
съмнение, че копието представлява същата книга. В същото време в теорията
и практиката има спорове дали може електронно копие на книга да се нарече
същото издание/версия (макар и електронна) или представлява съвсем друго,
ново издание. Считаме, че семантичните копия следва да се тълкуват
като ново издание и версия на оригинала, докато директните копия
биха могли да се разглеждат като фототипно издание.

Разгледаните накратко процеси на развитие на електронните книги показ-
ват недвусмислено тяхното трайно навлизане и употреба както за специализи-
рани нужди, така и в ежедневието. Доколко нарастването на продажбите на
електронни книги е в резултат на усъвършенстване на технологиите или обрат-
ното, е въпрос извън обхвата на тази статия. Безспорно е, че развитието на
технологиите влияе върху популярността на електронните книги, но в същото
време води и до нужда от преосмисляне на самото понятие и същността на
тази книга.

Развитие на същността на електронните книги

Един от неизследваните от теоретична и научна гледна точка
въпроси е какво е отношението между процеса и вида на създаване на
електронните книги, техният физически формат и връзката класичес-
ка (печатна) книга – електронна книга.

В исторически план първите писмени документи, някои от които могат да
се нарекат книги, са шумерските глинени плочки от около VII век пр. Хр.14 и
египетските папируси (за чиято давност има спорове)15. На други места по
света като материал, върху който да се пише, се е използвала коприна, метал,
восък, дърво и др. Около III век пр. Хр. е изобретен пергаментът, който пред-
ставлява тънко парче животинска кожа, като той добива популярност и заме-
ства папирусите. През 1 век сл. Хр. в Китай се създава хартията16, материали-
те и методите за нейната изработка се развиват и до днес тя остава най-попу-
лярният материал за изработка на книги.

Паралелно и във връзка с развитието на материалите, от които се изра-
ботват книгите, се развиват и технологиите за нанасяне на текста – различни
инструменти за материалите, върху които се гравира и различни мастила за
папирусите, пергаментите и хартията. Напредват и технологиите, като през 1455
г. се появява първата напечатана на машина книга, известна като „Библията на
Гутенберг”17. Ако до този момент всяка книга е била сама по себе си уникално
издание, след появяване на печатарството вече може да се говори за същинско

1 4 Guisepi, R., F. Willis. Ancient Sumeria. http://history-world.org/sumeria.htm. 12.07.2012.
1 5 Avrin, L. Scribes, script, and books: the book arts from antiquity to the Renaissance. American Library

Association, New York, 1981.
1 6 Tsien, T-H. Paper and Printing. Chemistry and Chemical Technology, Vol. 5 part 1. Cambridge University

Press, 1985.
1 7 Meggs, P., А. Purvis. History of Graphic Design. Hoboken, Wiley, New Jersey, 2006.
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книгоразпространение и масови издания на книгите. Впоследствие се подобря-
ва устойчивостта на материалите, намалява се себестойността им. В същото
време, и в наши дни, съществуват различни видове хартия – с различна дебели-
на, тежест, цвят, структура, материал на изработка, подходяща употреба и др.,
както и различни мастила. Това показва, че въпреки достигнатото високо ниво,
състоянието в тази област е динамично и продължава постоянно да се развива.

Ако обобщим накратко разгледаните исторически тенденции от-
криваме, че без оглед на непрекъснатото развитие на материалите и
технологиите, същността на книгата не се променя. Няколко хилядо-
летия човечеството нарича тези произведения просто книги, без зна-
чение дали са създадени на хартия и изписани с мастило или издълба-
ни с тръстикови пръчици върху глинени плочки.

Възниква въпросът дали използването на друга медия и материал
като електронните устройства представлява нещо различно от обик-
новена книга и следва ли да се третира и означава по различен начин.
При предлагане на електронни копия на книги електронните четци се опитват
да осигурят на потребителя максимално съответствие с оригинала (който е
най-често книжен) и удобство, съобразно размера на екрана и други особенос-
ти. Както отбелязахме, има са и тенденции екраните на подобни устройства да
се опитват да имитират усещането на обикновената хартия и мастило, вкл.
като размер, цвят, яркост, отражение на светлината и др. В този смисъл може
да приемем, че въпреки значително различаващата се технология, не става
въпрос за някаква нова същност на книгата, когато нейното съдържание е изоб-
разено на електронен четец. В края на краищата, дали материалът, върху
който е написан текстът, е по-тънък или по-дебел, с различен формат,
с различен цвят или читаемост на изписването, вкл. и електронен, не
променя същността на книгата.

Считаме, че направеният извод представлява съществен аргумент
за необходимостта от преосмисляне на понятието „електронна кни-
га”, тъй като представянето на класическа книга върху различен мате-
риал не е достатъчно основание за обособяването й в нова категория.

Основателен е и въпросът защо в повечето определения елект-
ронната книга се дефинира като еквивалент на (съществуваща) печат-
на книга. В наши дни няма никаква пречка да се създаде книга изцяло в елек-
тронен вид, без използване на хартия и традиционен печат, вкл. и тази книга да
получи световно разпространение. Донякъде това представлява проблемът кога
едно произведение може да се нарече книга. Традициите от последните над 500
години след възникване на печатарството в известна степен заблуждаващо ни
карат да считаме, че книга – това е публикувано/тиражирано и добило разпро-
странение произведение. Преди възникване на печатарството, подобна възмож-
ност за масовост въобще не е съществувала, а особено в античността. Още в
момента на написване на произведението, то е представлявало една уникална,
съществуваща само в 1 екземпляр, но „бона фиде” книга.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
1 6

С развитието на компютърната техника и текстообработката с помощта
на компютри, днес всеки индивид би могъл да създаде книга в електронен вид.
Възможно е да има съмнение относно качествата на подобно произведение, но
в същото време, всеки с достатъчно средства може да публикува и разпрост-
рани глобално и печатна книга, което също не дава никакви гаранции за каче-
ството на съдържанието. Следователно, считаме, че оригиналният фор-
мат и медия на създаването на едно произведение не влияят върху това,
то да се нарече „книга”. Оттам – фактът, че дадено произведение е
създадено първоначално в електронен вид, също не може да бъде при-
чина то да бъде наречено „електронна книга”.

Интересна е възможността една книга да бъде създадена и разпространява-
на изцяло електронно, а на следващ и по-късен етап да се публикува нейно печатно
издание. В такъв случай стандартното печатно издание се явява еквивалентът на
електронния оригинал, а също така е възможно печатно издание въобще да не се
появи, което няма пряка връзка с качеството на произведението и дали то пред-
ставлява книга. Това е още едно основание, че е необходимо преосмисляне
и развитие на същността на понятието „електронна книга”.

Най-същественият аргумент, който можем да посочим е, че днес
технологиите позволяват и създаването на електронна книга, която е
невъзможно да бъде възпроизведена в печатен вид. Подобна книга може
да съдържа видео файлове, интерактивни и динамични графики с анимация,
звук и др. елементи.

Ако обобщим направените от нас наблюдения, можем да дефинираме три
типа електронни книги:

• електронна книга, която е еквивалент (копие или друго издание) на съще-
ствуваща печатна книга;

• електронна книга, която е създадена и разпространявана първо (или един-
ствено) като електронно издание, но може да бъде възпроизведена и в
печатен вид;

• електронна книга, която съдържа елементи и възможности, които е
невъзможно да бъдат възпроизведени в печатно издание.

Разбира се, може да се намери връзка между някои от типовете. Напр. днес
всяка (или почти всяка) печатна книга се създава първо на компютър или най-
малкото се обработва на компютър преди да бъде издадена (дори ако е написана
първоначално на ръка). От друга страна, към създадена на компютър книга (която
може да бъде възпроизведена печатно), впоследствие могат да се добавят еле-
менти, които да не могат да бъдат възпроизведени печатно. Подобни елементи
могат да влияят или не върху възможността книгата въобще да бъде използвана.

Въпреки тези условности и факта, че не винаги може да се постави точно
разграничаване между видовете електронни произведения, считаме, че сега
под понятието електронна книга следва да се разбират произведенията от пос-
ледния вид. Ще обобщим изведените от нас доводи за това:

• представянето в електронен вид на съществуваща печатна книга е про-
сто използване на друг вид материал и не променя същността на книгата;



1 7
Статии

• първоначалното създаване – в печатен или цифров вид не е основание
за разграничаване и няма пряка връзка с последващото представяне;
възможно е цифровият вид, вкл. и като разпространение, да бъде ориги-
налът, а печатното копие – еквивалентът;

• нова същност и съответно нов вид книга може да се търси в наличието на
възможности, които са невъзпроизводими в класическия, познат досега вид.

Във връзка с това предлагаме следното модифицирано определение за
електронна книга: електронната книга е публикация в цифрова форма, съставе-
на от текст и допълнителни елементи и възможности, която е създадена, публи-
кувана и читаема единствено на компютри и други електронни устройства.

Ще дефинираме основните елементи и характеристики, които подобна книга
може да включва и които съответно правят невъзможно наличието на печатен
еквивалент:

1. мултимедийни елементи;
2. интерактивност и нелинейност;
3. използване на външно (виртуално) съдържание.
Мултимедийните елементи в една електронна книга могат да са следните:
• видео/анимация, в т.ч. предварително записани последователности (напр.

видео разходка в даден град, анимирано изображение на процес и др.)
или генерирани динамично на базата на модели и алгоритми (напр. изоб-
разяване на молекулите на дадено съединение, генериране на динамич-
на околна среда и др.);

• аудио – музика, говор и др., които също могат да бъдат предварително
записани или генерирани програмно.

С усъвършенстване на технологиите на създаването на електронните кни-
ги и на устройствата за четене е възможно в бъдеще тези елементи да бъдат
разширени с напр. 3D изображения (възможни и сега при определени условия),
холографски прожекции и др.

Електронните книги могат да разполагат и с възможности за интерактив-
ност и нелинейност. Читателите могат да извършват някои от следните действия:

• търсене по ключови думи, изрази, вкл. и с комплексни параметри;
• запомняне на любими и/или интересуващи го места и откъси;
• бърз преход към резултати от търсене, глави и параграфи, запомнени

места;
• визуализация „по поръчка” напр. на: карти и други изображения на лока-

ции и/или лица, за които се говори в текста – реални или хипотетични;
графична интерпретация на числови данни; подобни услуги могат да
бъдат и свързани с други видове заявки, вкл. за други видове елементи;

• активно взаимодействие и „участие” на читателя – решаване на задачи
и загадки, избиране от опции; нелинейност в сюжета – читателят чрез
своите действия и избор може да избира развитието на книгата, което
може да бъде нелинейно и с множество комбинации от алтернативи.

Някои от изброените по-горе възможности налагат и използване на външно
(виртуално) съдържание.
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В компютърните технологии е прието терминът “виртуален” да се използ-
ва за услуги и информация, които потребителят получава и използва в момента
и на собственото (вътрешно) устройство, но реално не съществуват в този вид,
а са реализирани чрез определени различни и/или външни ресурси. В този смисъл
виртуалното съдържание са различни елементи (без оглед на техния тип – текст,
видео, звук и т.н.), които реално не са част от електронната книга, но при необ-
ходимост и заявка от читателя, те се извличат от външни ресурси и му се пре-
доставят като допълнение и част от книгата, която чете.

Най-често източникът на виртуално съдържание е Интернет. В частен
случай Интернет може да се използва само като среда за пренос и доставка на
съдържанието, а източникът да бъде информационната система на издателя на
книгата. Виртуалното съдържание позволява електронната книга да бъде с от-
носително по-малки размери (като количество информация), но при необходи-
мост, интерес и техническа възможност от страна на читателя (напр. електро-
нен четец с достатъчно памет, бърза Интернет връзка и др.) да бъде допълва-
на с видео, звук и други елементи по заявка.

Заключение

Развитието на технологиите, свързани със създаването, разпространение-
то и четенето на електронни книги е непрекъснат и динамичен процес. Възмож-
ностите за мултимедия, интерактивност, нелинейност и виртуално съдържание
са невъзможни за реализация от страна на класическите печатни книги. В зак-
лючение ще подчертаем, че разгледаните от нас тенденции налагат извода, че
е необходима преоценка на същността на електронните книги. Развитието на
електронните книги не само като алтернатива и еквивалент на печатните, а
като нова и интерактивна форма, може да доведе до откриване на нови перс-
пективи за творчество и комуникация в областта на науката и културата, а така
също и до повишаване на интереса към книгите като цяло.

NEW  VIEWS  ON  E-BOOKS

Assoc.  Prof.  Dr  Vladimir  Salov

Abstracts

At the beginning of the 21st century e-books gain an ever-increasing popularity as a
substitute for conventional ones. At the same time the possibilities which new technologies
offer lead to the development of the very essence of the e-book. In the article there is
substantiated the need for and is proposed a new definition of the notion of  „e-book”. There
is outlined the process of the rise and improvement of e-books, the formats and devices for
their reading, the connection between classical books and e-books, the kinds of e-books.
There are discussed also elements and possibilities characteristic only of e-books.

Keywords: e-book, e-reader.
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НОВЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КНИГ

Доц.  д-р  Владимир  Сылов

Резюме

В начале 21 века электронные книги приобретают все большую популярность в
качестве заместителя книг традиционных. В то же время возможности, которые предос-
тавляют новые технологии, приводят к развитию самой сущности электронной книги. В
статье обосновывается необходимость нового определения понятия „электронная кни-
га”, и оно здесь предложено. Прослеживается процесс возникновения и совершенствова-
ния электронных книг, описываются форматы и устройства для их чтения, связь между
классическими и электронными книгами, виды электронных книг. Рассматриваются так-
же элементы и возможности, присущие единственно электронным книгам.

Ключевые слова: электронная книга, электронное читающее устройство.
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ВЛИЯНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
ВЪРХУ БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Росен Николаев, Виктория Станчева

Въведение

В контекста на съвременните условия на динамично променящи се иконо-
мически реалности, безработицата в България придобива все по-значителни
размери, превръщайки се в сериозен, мащабен и задълбочаващ се във времето
проблем. Данни на Евростат1 показват, че безработицата в България през но-
ември 2012 г. остава непроменена за втори пореден месец – 12,4%, докато в
същото време средното и равнище в Европейския съюз е 10,7%. През после-
дните години безработицата в България остава по-висока от средната за Евро-
пейския съюз, а едновременно с това и страната ни се нарежда сред страните с
най-висок ръст на безработица за последната година.

Безработицата е един от най-значимите и трудни за преодоляване макро-
икономически проблеми. Във връзка с това, в условията на нови глобални, на-
ционални и регионални предизвикателства, изучаването на причините, поражда-
щи безработицата, факторите, оказващи й влияние, и определянето на възмож-
ни мерки и политики с цел нейното намаляване, придобиват особена значимост,
превръщайки се в приоритет на правителства и международни организации по
целия свят.

Възможните политики, които могат да бъдат възприети с цел намаляване
на безработицата, имат многоаспектен характер. Създаването на условия за
по-ефективно развитие и утвърждаване на дребния и средния бизнес, както и
разширяването на възможностите за вътрешно производство в страната, утвъ-
рждаването на значими насоки в индустрията за България, са важни фактори,
оказващи неоспоримо влияние върху работната заетост на българското насе-
ление.

Темата за влиянието на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) върху
безработицата придобива допълнителна актуалност предвид основните макро-
икономически показатели на страната в условия на глобална финансова и ико-
номическа криза. Поради нарасналата несигурност, неясното бъдеще за разви-
тие и все още твърде крехките перспективи за възстановяване пред икономика-
та, породени от продължаващата дългова криза в Еврозоната, е необходимо
правителството да намери подходяща политика за укрепване на бизнес средата
и имиджа на България, за да може в страната да се възстанови сериозният

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012013-BP/EN/3-08012013-BP-EN.PDF
- достъпно на 24.02.2013 г.
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приток на външен капитал, което, от своя страна, би довело до създаване на
нови работни места. В разработката авторите насочват своите усилия към ко-
личествения анализ на зависимостта на безработицата от ПЧИ.

Целта на това изследване е да анализира взаимната връзка между прито-
ка на ПЧИ и безработицата в България. Обект на анализа е безработицата в
България, като проявление на икономическата нестабилност, а предмет е из-
следването на взаимната връзка между преките чуждестранни инвестиции и
безработицата и нейното отражение върху икономическата стабилност (неста-
билност) на страната.

Считаме, че потоците от чуждестранен капитал са особено важни за уско-
ряване на растежа и икономическото развитие на страните от Централна и Из-
точна Европа, заради частта, която те представляват в брутното капиталооб-
разуване на основен капитал (БООК). Обикновено ПЧИ в страните от Цент-
рална и Източна Европа обхващат по-висок процент от общите инвестиции спря-
мо тези в развитите страни. Доказано е позитивното влияние на ПЧИ върху
капиталообразуването в страните от ЦиЕ.2 В България вътрешният финансов
ресурс не е достатъчен, за да финансира самостоятелно достатъчно инвести-
ции в икономиката, които да са генератор на икономическия растеж и нараства-
не на заетостта. Данни от НСИ3 относно динамиката на ПЧИ и БООК в годи-
ните преди настъпилата през 2008 г. криза посочват постоянно увеличение и на
двете разглеждани величини, като в същото време делът на ПЧИ в БООК за
България достига 40%, което е показателно за значението на ПЧИ за икономи-
ческия растеж у нас.

1. Обосновка на влиянието на ПЧИ
върху безработицата в България

През последните десетилетия икономиката на България преминава през
процеси на фундаментални промени, както под влияние на прехода, така и в
резултат на засилващата се икономическа интеграция по света. Глобалната
финансова и икономическа криза прекъсва дългогодишната положителна тен-
денция на спад на безработицата за периода от 2000 г. до 2008 г., дължаща се на
макроикономическа стабилност и благоприятна бизнес среда в страната, висок
икономически растеж и значителни инвестиции. Икономическите и социалните
последици от безработицата налагат необходимостта от увеличаването на зае-
тостта да е сред основните цели на правителството.

Анализ на риска от макроикономически дисбаланси в отделните държави
от Европейския съюз, публикуван на 10.04.2013 г. от Европейската комисия4,

2 Krkoska Libor. Foreign direct investment financing of capital formation in central and eastern Europe.
- http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0067.pdf, достъпно на
17.05.2013 г.

3 www.nsi.bg
4 <http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp132_en.pdf>, до-

стъпно на 15.05.2013 г.
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определя продължаващото приспособяване на външните позиции, конкурентос-
пособността и слабостите на трудовите пазари като потенциални проблеми пред
България, които заслужават наблюдение и предприемане на широк пакет от
мерки, с оглед необходимото им овладяване.

България е изправена пред редица проблеми, свързани с безработицата.
Пример за това са: ниските нива на икономическа активност, големият брой
безработни, наличието на неравнопоставени групи на пазара на труда и нерегла-
ментирана заетост, значителните регионални различия по отношение на безра-
ботицата, недостатъчното професионално обучение на незаетите лица, с оглед
осигуряване на адаптивност на работната сила към промените в технологиите.
Нерешаването на тези проблеми несъмнено би довело до задълбочаваща се
икономическа нестабилност.

В условията на намаляваща икономическа активност и спадащи бюджет-
ни приходи, вследствие от внесената отвън глобална икономическа криза счи-
таме, че външни за българската икономика фактори като привличането на ПЧИ
и усвояването на пари от Еврофондове могат да благоприятстват възстановя-
ването. Примерът на България в усвояването на пари от Европа, обаче, не е
сред най-успешните поради липсата на свежи капитали за съфинансиране и теж-
ката бюрокрация. За страната ни е характерно разминаване между нивата на
договаряне и разплащане, което показва липса на реално изпълнение на проек-
тите и неефективност на паричните потоци в рамките на програмите.5 По тази
причина авторите насочват вниманието си към притока на преки чуждестранни
инвестиции.

Съществуват различни форми на инвестиране зад граница, като например,
инвестиции „на зелено”, сливания и придобивания, които влияят по различен
начин върху икономическото развитие на приемащата страна, в зависимост от
фазата на развитие на икономиката и възможността й да се възползва от предо-
ставените възможности.6 Преките чуждестранни инвестиции са съществен из-
точник на икономически растеж в България чрез прякото им въздействие върху
брутния вътрешен продукт, разкриване на нови работни места и стимулиране
трансфера на технологии и знания.7 В допълнение, преките чуждестранни инве-
стиции и транснационалните компании в страната водят до засилена конкурен-
ция на вътрешните пазари и подобряване ефективността на местното производ-
ството и бизнеса, което пък устойчиво повишава производителността на труда
и иновационния потенциал на компаниите, опериращи в страната. Процесът на
икономическа глобализация често е съпроводен с пазарноориентирани реформи
в приемащата ПЧИ развиваща се икономика, като например либерализация на
5 „Недосегаемите еврофондове” . Сп. Тема, бр 21 (31.06.2010).
6 Петкова, Е. Влиянието на ПЧИ върху икономическото развитие на приемащите страни. Сборник

доклади „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж” том 1, Акад.
изд. „Ценов”, Свищов 2011, с. 603-4.

7 “Анализ на международния инвестиционен климат и на възможностите на България за привлича-
не на инвестиции”. Доклад на „Делойт и Туш” по поръчка на Министерство на икономиката,
2005.
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трудовия пазар, приватизация на държавни предприятия и т.н.8, което също може
да повлияе положително върху състоянието на заетостта в страната.

Българската народна банка събира и публикува данни относно потоците
на ПЧИ във връзка с изготвянето на платежния баланс на страната. Методоло-
гията на БНБ за отчитането на ПЧИ е изцяло съобразена с изискванията на
МВФ и ОИСР9.

Вносът на ПЧИ у нас започва да нараства прогресивно от началото на пре-
хода към пазарна икономика. Липсата на масиран приток на чужд капитал през
първите години може да бъде обяснена със забавянето на пазарните реформи.
Присъединяването на България към Световната търговска организация (СТО)
през 1996 г. е важна стъпка към либерализирането на търговско-икономическата
политика на страната и интегрирането на България в многостранната търговска
система. Реална промяна се забелязва след 1997-98 година, тъй като въведеният
паричен съвет благоприятства постигането на финансова стабилизация. Създа-
ват се икономически и политически предпоставки за решително ускоряване на
трансформационния процес. Това интензифицира вноса на ПЧИ.10 Затова за на-
чална година в анализа ще бъде използвана 1997 г. По този начин изследването
ще покаже динамиката в развитието и взаимната връзка между безработицата и
преките чуждестранни инвестиции през период между две политически кризи в
България. Краят на политическата криза от 1996 – 1997 г. поставя началото на
структурни реформи, необходими за осъществяването на прехода към пазарно
стопанство. Един от най-важните резултати от тази структурно-функционална криза
е стабилизирането на политическата система в България, което помага за създа-
ването на макроикономическа стабилност и подходяща среда за растеж. Сега
през 2013 г., в условия на политическа криза и правителство в оставка, фокусът
трябва да е насочен към избягване риска от макроикономическо сътресение –
както вътре в страната, така и сред международната инвестиционна общност, с
оглед намаляване на политическата несигурност, което при равни други условия
би повишило атрактивността и конкурентоспособността на България като стра-
на, подходяща за осъществяване на бизнес.

2. Еднофакторен модел за зависимостта
на безработицата от ПЧИ

За целите на това изследване са използвани данни за притока на ПЧИ, публи-
кувани от БНБ11, и за броя безработни лица в страната, публикувани от НСИ12.

8 Вж. Михайлова, Св. Теоретични аспекти на връзката между преките чуждестранни инвестиции
и доходното неравенство. Сп. „Известия” – бр. 3/2012, с. 85.

9 Вж. БНБ,  Методология за отчитане на преките чуждестранни инвестиции в страната (http://
www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_m_instr_fdi_bg_bg.pdf).

1 0 Младенова, З. Вносът на ПЧИ в България не е само финансов проблем. Доклад пред научна
конференция на тема „Финансовата и счетоводна теория и практика при присъединяването на
България към ЕС” .  Варна, септ. 2004 г. Сборник с доклади, с. 360-368.

1 1 http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StDirectInvestments/StDIBulgaria/index.htm
1 2 www.nsi.bg
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Следващите графики (фиг.1 и фиг. 2), представящи динамиката на притока
на ПЧИ и броя на безработните в страната за периода от 1997 г. до 2012 г., ясно
показват, че при спад на паричните потоци от ПЧИ нараства безработицата в
абсолютни единици, респективно нормата на безработицата.

Фиг. 1. Динамика на притока на ПЧИ в млн. евро в България

Фиг. 2. Динамика на броя безработни лица в хиляди в България

От графиките 1 и 2 се вижда, че първо се забелязва спад в притока на
ПЧИ (след отбелязания връх от 3,9% от БВП през 2007 г.), а броят безработни
лица нараства чак през втората половина на 2008 г. Затова в анализа си раз-
глеждаме притока на ПЧИ като факторна променлива, а броят безработни като
резултативна. И двете променливи са количествени и следователно, за тях може
да се приложи регресионен анализ.
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В тази разработка авторите, отчитайки многофакторната зависимост на
безработицата, си позволяват да изследват зависимостта й преди всичко от
фактора ПЧИ, с цел да установят степента на тази взаимна връзка и на база
използваната методология да направят опит да докажат, че голям процент от
процесите на развитие на безработицата зависят от обема на ПЧИ в България.

България и Румъния се отличават по своята конкурентоспособност от ос-
таналите нови членки на ЕС от Централна Европа.13 Като пример за това може
да се разгледа фактът, че за разлика от централноевропейските държави, Бълга-
рия и Румъния не съумяват да развиват в по-голяма степен отраслите, които
имат по-висока производителност на труда. По тази причина авторите считат,
че Румъния е подходяща страна за съпоставка, а зависимостта между притока
на ПЧИ и нормата на безработица в Румъния е била изследвана14, вследствие
на което е открита обратна връзка и наличие на значителна корелация между
разглежданите редове. Считаме, че ситуацията в България е аналогична и цел
на това изследване е да открие степента на зависимост между ПЧИ и безрабо-
тицата в България.

Фигура 3, представяща графично зависимостта между двете променливи,
потвърждава наличието на зависимост между ПЧИ и броя на безработни лица
в България за периода 1997-2012 г.

Фиг. 3. Взаимна връзка между ПЧИ (Х) и броят безработни (Y)

Еднофакторният регресионен модел може да се представи като линейна
или нелинейна функция на независимия фактор. С помощта на MS Excel следва-
щите фигури показват различните модели на зависимостта – съответно линеен
1 3 Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: Оценки и очаквания”. Инсти-

тут за икономически изследвания при БАН, Горекспрес, С., 2012, с. 114.
1 4 Nucu, Anca Elena. The dynamics of FDI in CEE under the impact of international crisis of 2007. http:/

/www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/articles/CESWP2011_III1_NUC.pdf.
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(фиг. 4), логаритмичен (фиг. 5), квадратен (фиг. 6), степенен (фиг. 7) и експонен-
циален (фиг. 8).

За всеки от моделите е представенa функцията, описваща зависимостта,
и коефициентът на детерминация R2.

Фигура 4 представя линейната регресия, описваща зависимостта между
разглежданите променливи. При нея връзката между две статистически вели-
чини се апроксимира с линейна функция.

Фиг. 4. Линейна регресия

Силата на връзката между двете променливи X и Y се измерва с коефици-
ента на корелация, който за използваните данни при линейна функция се получа-
ва R= -0,7568.

Знакът пред R показва посоката на зависимостта между двете променли-
ви15. Когато R е с отрицателен знак, има обратна зависимост между двете
променливи. При нарастване на X, намалява Y, тоест – с нарастване на притока
на ПЧИ в България, броят на безработните ще намалява при равни други усло-
вия и обратното. Според съществуващите корелационни скали при |R|>0,7 коре-
лацията е висока.

При избран стандартен интервал на доверителност от 95%, наблюдавани-
те равнища на значимост P-value потвърждават статистическата адекватност
на откритата зависимост по F-критерия на Фишер, тъй като получените стойно-
сти за P-value са по-малки от 0,05, а дори и клонят към нула.

1 5 Радилов, Д. и др. Въведение в статистиката. ИУ – Варна, 2003, с. 246-247.
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В редица ситуации икономическата теория и практика предполагат нали-
чието на нелинейни форми на зависимост между разглежданите променливи.16

По тази причина и поради забелязващата се флуктоация на наблюденията спря-
мо правата линия при линейния модел, са разгледани и други възможни функ-
ции, описващи зависимостта. Kоефициентът на детерминация ще се използва
като формален критерий за избор на трендови модел. За най-подходящ се счи-
та моделът с най-висок коефициент на детерминация, т.е. този с най-голямата
обяснителна способност, тъй като описва най-адекватно тенденцията в дина-
миката на времевия ред и е подходящ за бъдещи прогнози.

Фиг. 5. Логаритмичен модел

При логаритмичния модел се забелязва, че коефициентът на детермина-
ция R2 приема стойност от 0,7265, която е по-висока от тази при линейния мо-
дел, и свидетелства за относително по-добро приближение на наблюденията до
разглежданата логаритмична функция.

Разгледан е и квадратен модел, при който наблюденията отново са доста
по-съсредоточени спрямо линейната функция и съответно коефициентът на де-
терминация е по-висок.

1 6 Петков, Пл. Иконометрия. Акад. изд. „Ценов” 2008, с. 96-9.
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Фиг. 6. Квадратен модел

Следващата фигура 7 представя експоненциалната линия на тренда. Тя
представлява крива линия, която се използва, когато стойностите на данните
нарастват или намаляват с постоянно увеличаваща се скорост. В случая коефи-
циентът на детерминация е 0,6256, което свидетелства, че този модел не е най-
подходящият за описване на тренда.

Фиг. 7. Експоненциален модел
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На следващата фиг. 8 е представена степенната регресионна крива:

Фиг. 8. Степенен модел

Коефициентът на детерминация, наричан още коефициент на определеност,
показва какъв процент от промените в едната променлива ще доведат до про-
мени в другата променлива. В случая R2=0,7391 x 100 = 73,91%, т.е. в 73,91% от
случаите промените в притока на ПЧИ ще доведат до промени в броя на безра-
ботните (или на единица изменение на факторната променлива имаме 0,7391
единици изменение на резултатативната променлива). В останалите 26,09% от
случаите изменението на безработицата зависи от други фактори.

В случая степенната функция е най-подходящата за описване на зависимо-
стта между преките чуждестранни инвестиции и безработицата в България, тъй
като при нея коефициентът на детерминация е най-висок (R2 =0,7391) и е най-
логично тя да бъде използвана за прогнозни цели. Възможно е да се прогнозира
какъв ще бъде броят на безработните в страната при дадено ниво на ПЧИ. На-
пример, при стойност на ПЧИ за 2013 г. от 2 млрд. евро17, очакваната стойност на
броя безработни в страната ще бъде около 382 хил. души, като е възможно от-
клонение от 67 хил. души или 17,69%. Важно е да се отбележи, обаче, че липсата
на ясна перспектива за възстановяването на Еврозоната и международните фи-
нансови пазари води до високо ниво на несигурност за реализирането на различни
прогнози, както във възходяща, така и в низходяща посока.
1 7 Стойността е оптимистична прогноза на Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката

и туризма в 41-во НС - http://www.mi.government.bg/bg/news/delyan-dobrev-ochakvame-2-mlrd-
evro-chujdestranni-investicii-1102.html, достъпно на 20.05.2013.
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Извършеният анализ доказва наличието на висока корелация и обратна
зависимост между ПЧИ и безработицата в България. Авторите са на мнение,
че този факт може и трябва да бъде използван с цел намаляване броя на безра-
ботните.

Резултатите от направеното изследване обуславят нуждата от ефективна
политика за насърчаване на инвестициите в България. Основен мотив за транс-
фер на капитали зад граница е търсенето на по-благоприятни условия за инвести-
ране, включващи например (но не само) улеснен достъп до суровини, ниски разхо-
ди за труд и квалифицирана работна ръка. Намаляване на корупцията и скритата
икономика, преструктуриране на индустрията и насочване към енергоспестява-
щи и конкурентни производства предполагат привличане на ПЧИ18. Изцяло в ръце-
те на изпълнителната власт е да подобри бизнесклимата чрез бързо решаване на
належащи проблеми в административните процеси за граждани и фирми. Във
връзка с това, като най-проблемни области при условията на бизнессредата в
България се определят условията на получаване на строителни разрешения, регу-
лациите при международната търговия, решаването на производства по несъсто-
ятелност, нелоялните практики на неформалния сектор и корупцията.19 Също така
е необходимо и подобряване качеството на инфраструктурата в страната, нали-
чието на добро образование и квалифицирана работна ръка.

Като възможност, водеща до увеличаване на притока на ПЧИ в България,
авторите подкрепят коментираната сред експерти от бизнеса, правителствено,
академично и цивилно общество идея за въвеждането на нулев данък върху
реинвестираната печалба. На мнение сме, че подобно облекчение за бизнеса
не само ще доведе до подобряване на инвестиционния климат, създаване на
потенциал за растеж в икономиката и възстановяване състоянието на заетост-
та, но и ще се повиши ефективността на фискалната политика чрез поддържане
на стабилност на държавните приходи и увеличаване нивата на доброволно спаз-
ване на задълженията в страната. Корпоративното подоходно облагане е осо-
бено важно при международната конкуренция за привличане на капитали – стра-
ните с по-ниски данъчни ставки, при равни други условия, привличат много по-
вече чужди инвестиции, отколкото страните с високи данъци. Нулевата ставка
върху реинвестираната печалба не е прецедент за практиката в Европа. Във
връзка с това, като положителен пример може да се разглежда системата на
облагане на корпоративните печалби, въведена през 2000 година в Естония.20

Данни от Статистическа служба на Естония показват, че след временен триго-
дишен спад, приходите в държавния бюджет се възстановяват, след което чуж-
дите инвестиции нарастват значително, а икономическият растеж почти се уд-
воява. Подобни данъчни преференции съществуват и в Германия.
1 8 „Световната финансова и икономическа криза и България”.  Доклад на президента на Република

България;  http://www.president.bg/pdf/Doklad2009.pdf.
1 9 Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: Оценки и очаквания”. Инсти-

тут за икономически изследвания при БАН, Горекспрес, С., 2012, с. 120-121.
2 0 Funke, Michael and Strulik, Holger. Taxation, Growth and Welfare: Dynamic Effects of Estonia’s 2000

Income Tax Act. (August 26, 2003). BOFIT Discussion Paper No. 10/2003.
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Заключение

Резултатите от проведеното в съответствие с целта на тази статия из-
следване авторите могат да сведат до следните два основни извода:

1. Съществува силна обратна зависимост между притока на преки чужде-
странни инвестиции и нивото на безработица в България. С нарастване
на притока на ПЧИ, намалява броят на безработните, при равни други
условия.

2. При макроикономическите показатели на България сега, е особено важно
тази връзка да бъде използвана, с цел постигане на икономическа ста-
билност, възстановяване след глобалната финансова криза и намалява-
не нормата на безработица.

Без приток на външни капитали е невъзможно страната да достигне висо-
ките темпове на растеж, предхождащи кризата. Правителството трябва да
продължи да налага стриктна фискална политика и да изпълни заплануваните
структурни реформи, за да се открои България със стабилност в района на Цен-
трална и Източна Европа.

THE  EFFECT  OF  FOREIGN  DIRECT  INVESTMENT
ON  UNEMPLOYMENT  IN  BULGARIA

Assoc.  Prof.  Dr  Rosen  Nikolaev,  Viktoria  Stancheva

Abstracts

The present article analyzes the interrelation between foreign direct investment (FDI)
and unemployment in Bulgaria. There are presented the state and development of
unemployment and the inflow of foreign direct investment for the period 1997-2012. There is
studied the level of dependence by means of correlational and regression analysis. There has
been found feedback and high correlation and the phased regression model is most suitable for
describing the interdependence and future projections. The discovered relation can be used
for the purpose of reducing the number of the unemployed in the country and there are offered
several activities for encouraging investment and raising employment.

Keywords: unemployment, foreign direct investment.

ВЛИЯНИЕ  ПРЯМЫХ  ЗАРУБЕЖНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ
НА  БЕЗРАБОТИЦУ  В  БОЛГАРИИ

Доц.  д-р  Росен  Николаев,  Виктория  Станчева

Резюме

Настоящая статья анализирует взаимосвязь между прямыми зарубежными инвес-
тициями (ПЧИ) и безработицей в Болгарии. Представлены состояние и развитие безрабо-
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тицы и приток прямых зарубежных инвестиций за период 1997-2012г. Исследована сте-
пень зависимости посредством корреляционного и регрессионного анализа. Установле-
ны обратная связь и высокая корреляция, а ступенчатая регрессионная модель является
наиболее подходящей для описания зависимости и будущих прогнозов. Установленное
взаимодействие можно использовать с целью уменьшения числа безработных лиц в стра-
не; предложено несколько видов деятельности, направленных на поощрение инвестиций
и увеличение занятости.

Ключевые слова: безработица, прямые зарубежные инвестиции.
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ПРИОБЩАВАЩИЯТ РАСТЕЖ
В СТРАТЕГИЯ «ЕВРОПА 2020»: ОЦЕНКА
НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Доц. д-р Станка Жекова

Въведение

„Европа 2020” е наследник на стартиралата през 2000-та година Лисабон-
ска стратегия за развитие, целяща превръщането на Европейския съюз в най-
динамичната и конкурентоспособна икономика в света до края на 2010 г. Още в
средата на програмния период, обаче, се проявяват редица недостатъци на стра-
тегията, свързани основно с недобре структурираните й цели, неясното разпре-
деление на отговорностите и задачите и липсата на конкретен ангажимент от
страните-членки към тяхното изпълнение. Преосмислянето на стратегията през
2005 г. акцентира изцяло върху растежа и заетостта в съюза и насочва внима-
нието към засилване на партньорството между ЕС и държавите-членки. Лан-
сираните нови идеи, обаче, не успяват да се реализират, а последвалата наскоро
след това икономическа криза снижава индикаторите на растежа и заетостта и
отдалечава съюза от целите на Лисабонската стратегия. Направените анализи
налагат извода, че реализацията на поставените цели трябва да се осъществя-
ва и наблюдава не само на ниво ЕС, а и на национално равнище, и че изпълнени-
ето на целите трябва да се базира на засилено партньорство между ЕС и държа-
вите-членки. Стремежът да се коригират отчетените недостатъци на Лисабон-
ската стратегия и да се маркира пътят за икономическо, екологично и социално
развитие на съюза през следващото десетилетие намира израз в предложение-
то на Европейската комисия за създаване на нова стратегия, наречена кратко
«Европа 2020». Целта на стратегията е да се структурират ясно и последова-
телно приоритетите на развитието в съюза, да се фиксират отговорностите на
страните-членки по отношение на тези приоритети и да се изискват от тях дей-
ствия за еднакви темпове на изпълнение на поставените цели. Идеята е по този
начин да се засили процесът на европейска интеграция и да се редуцират мак-
роикономическите дисбаланси и социално-икономическата диференциация меж-
ду страните-членки на съюза.

В стратегия „Европа 2020”1 са заложени три обобщаващи приоритета на
социално-икономическото развитие на съюза до 2020 г.:

1. Интелигентен растеж, базиран на знания, иновации и високи равнища на
заетост в икономиката.

1 ec.europa.eu/europe 2020.
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2. Устойчив растеж, включващ конкурентоспособна, екологична и ресурс-
ноефективна икономика.

3. Приобщаващ растеж, осигуряващ икономическо и социално сближава-
не между страните-членки на съюза.

Трите приоритета намират количествена конкретизация в пет водещи цели,
за чието достигане са разработени седем инициативи. Общата европейска рамка
фиксира равнищата, до които се очаква да достигне съюзът по всяка от петте
цели в края на 2020 г. В границите на тази рамка всяка страна-членка определя
свои параметри на водещите европейски цели, в зависимост от изходните си
позиции при стартиране на стратегията и от националните си особености.

Акцент в общата европейска рамка за приобщаващ растеж е редукцията
на бедността и социалната изолация в съюза. Заложената в стратегията воде-
ща цел по отношение на бедността би се реализирала при благоприятно съчета-
ние на комплекс от икономически и социални фактори, чиито измерения и сте-
пен на въздействие върху бедността и социалната изолация са различни. Целта
на статията е чрез ретроспективен и регресионен анализ да се оценят възмож-
ностите за реализация на заложената в стратегията рамка по отношение на
бедността и социалната изолация и да се изведат проблемните моменти, нама-
ляващи шанса за нейното достигане.

Параметри на европейския приобщаващ растеж

Целта на изведения като приоритет на „Европа 2020“ приобщаващ растеж
е да създаде условия, осигуряващи социално-икономическо сближаване между
страните-членки на ЕС. Това означава изграждане на икономика с високо ниво
на заетост, създаване на възможности за приспособяване на хората към проме-
нящия се свят чрез инвестиции в умения и обучение, осигуряване на нарастващ
материален и социален просперитет на обществото. Две са водещите инициа-
тиви за достигане до така очертаната рамка на европейския приобщаващ рас-
теж: «Програма за нови умения и работни места» и «Европейска платформа
срещу бедността»2. Очаква се те да осигурят условия за достигане до конкре-
тизираните параметри, формулирани като три основни цели на ЕС за приобща-
ващ растеж:

1. Достигане през 2020 г. до 75 % заетост на населението на възраст меж-
ду 20 и 64 години.

2. По-добра успеваемост в училище чрез:
 намаляване до 10 процента на преждевременно напусналите училище;
 увеличаване до 40 процента на завършилите висше образование (или

еквивалентно такова) във възрастовия интервал 30-34 години.
3. Редуциране на бедните или застрашени от бедност и социално изключ-

ване хора с 20 милиона души.
Не е трудно да се установи, че така формулираните основни цели за при-

общаващ растеж в съюза се намират в причинно-следствена връзка. Според
2 ec.europa.eu/europe 2020.
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приетото от Съвета на Европа в Дъблин официално определение на бедността3, в
категорията на бедните попадат тези хора, семейства или групи от хора, чиито
материални, духовни, социални или културни ресурси са ограничени по начин, кой-
то ги изключва от минимално приемливия начин на живот на общността, към
която принадлежат. Редуциране на бедните или застрашени от бедност и социал-
но изключване в този смисъл означава намаляване на броя на хората, изпитващи
материални, духовни, социални или културни ограничения. Материалните ограни-
чения се детерминират от заетостта и доходите на домакинствата, а духовните,
социални или културни ограничения произтичат още и от равнището на използва-
не на образователните услуги в обществото. Може да се каже, че третата основ-
на цел за приобщаващ растеж е следствие от първите две, макар и не само от
тях. Доходите на домакинствата са свързани с равнището на икономическо раз-
витие, респективно с произведения БВП. Те зависят още от степента на развитие
и ефективността на схемите за социална защита на населението. Заетостта, про-
изведеният БВП, социалната защита и образователното равнище на населението
са водещите фактори, които могат да доведат до редуциране на бедните или
застрашени от бедност и социално изключване хора. В този смисъл възниква
въпросът: кои от тези фактори имат ключова роля и какви измерения трябва да
имат те, за да се постигне желаното редуциране на бедността и социалната изо-
лация в Европейския съюз през 2020 г. Възможност за достигане до тази част от
отговора на въпроса, свързана с ключовите фактори за редукция на бедността и
социалната изолация, ни дава многофакторният регресионен анализ на коменти-
раните по-горе причинно-следствени връзки. Специфицираният за целите на из-
следването множествен регресионен модел има следния вид:

където: yi e бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора
(процент от цялото население) в страна i;

x i1 – реален брутен вътрешен продукт на човек от населението (в евро) в
страна i;

x i2 – процент на заетото население на възраст 20-64 г. в страна i;
x i3 – рано напускащи училище (процент на населението на възраст 18-24 г.

с основно образование) в страна i;
x i4 – процент на младежите на възраст 30-34 г. с висше образование в стра-

на i;
x i5 – разходи за социална защита (процент от БВП) в страна i;
βi – параметри на модела.
Подборът на включените в модела конкретни променливи е осъществен

на базата на представените по-горе разсъждения и при съблюдаване на две
необходими условия:

1. Да са адекватни измерители на основните фактори, влияещи върху бед-
ността и социалното изключване.

iiiiiii xxxxxy   55443322110

3 Съвет на ЕС. Решение 85/8/ЕЕС от 1984 , чл. 1, т. 2  .
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2. Да са преобладаващо в рамката на основните цели на ЕС за приобща-
ващ растеж.

Зависимата променлива „бедни или застрашени от бедност и социално
изключване» е комбиниран индикатор, включващ три компонента: равнище на
бедност, нисък интензитет на икономическа активност и равнище на материал-
ни лишения на домакинствата. Равнището на бедност се получава по отноше-
ние на националните линии на бедност на страните-членки на ЕС, които пред-
ставляват 60% от националния им медианен еквивалентен разполагаем доход.
Тъй като разполагаемият доход на домакинствата участва при определяне на
равнището на бедност, той не е включен в модела като независима променлива,
поради проявяващата се функционална връзка между двата индикатора.

Стойностите на параметрите на регресионния модел за страните-членки
на съюза, получени по информация за 2010 г., са поместени в таблица 1.

Таблица 1

Параметри на многофакторния регресионен модел

Чрез получените стандартизирани регресионни коефициенти се осигурява
съпоставимост между включените в модела независими променливи и на тази
база се оценява тяхното влияние върху зависимата. Сравнението на стандарти-
зираните коефициенти позволява извода, че бедността и социалната изолация в
ЕС се детерминират основно от произведения брутен вътрешен продукт и зае-
тостта на населението. По-малка е ролята на трансферираните към домакин-
ствата средства за социална защита, а посещаемостта на училище и високото
образователно равнище на населението влияят незначително върху редукцията
на бедността. Нещо повече, получените резултати по отношение на четвъртата
променлива са нелогични, тъй като се очаква връзката между бедността и про-
цента на хората с висше образование да е отрицателна. Експериментираните
еднофакторни регресионни модели по отношение на двете променливи, свърза-
ни с образованието, са неадекватни, което е основание за общия извод, че не
може да се търси директна връзка между процента на младите хора с висше
образование, рано напускащите училище и редукцията на бедността в ЕС. (фиг.
1 - 4 ). Двете променливи, отразяващи включването в образователната систе-
ма, са свързани по-скоро с духовните, социалните и културните ограничения,

Регресионни
коефициенти

Стойности на
bj

Стандартизирани
регресионни коефициенти

b0 64,622
b1 -0,00018 -0,33507
b2 -0,50430 -0,35699
b3 0,06378 0,06289
b4 0,15256 0,20424
b5 -0,33284 -0,23813
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които могат да бъдат изпитвани и от хора извън обсега на материалната бед-
ност, а влиянието им върху редукцията на бедността и социалната изолация е
косвено и се проявява чрез заетостта на населението.

Фиг. 1. Равнище на бедност и процент на младежите
с висше образование в страните от ЕС

Фиг. 2. Корелограма на връзката между равнище на бедност (Y)
и процент на младежите с висше образование (X2) в страните от ЕС
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Фиг. 3. Равнище на бедност и процент
на рано напускащите училище в страните от ЕС

Фиг. 4. Корелограма на връзката между равнище на бедност (Y)
и процент на рано напускащите училище (X1) в страните от ЕС

Направеният на базата на експериментирания многофакторен модел из-
вод, че бедността и социалната изолация в ЕС се детерминират основно от
произведения брутен вътрешен продукт и заетостта на населението дава осно-
вание да съсредоточим вниманието си върху тези два индикатора. Оцененият с
тяхно участие двуфакторен регресионен модел има вида:
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Стойностите на регресионните коефициенти позволяват извода, че средно
за ЕС само увеличението на реалния БВП на човек от населението с 10 000
евро води до редукция на бедността и социалната изолация с 2%, а само нара-
стването на относителния дял на заетите лица с 1% предизвиква намаление на
бедността и социалното изключване с 0,574%. В стратегия «Европа 2020» е
заложено достигане до 75% заетост на населението в съюза през 2020 г., което
означава с 6,4% по-висок дял на заетото население спрямо началната за стра-
тегията 2010 г. Заложеният параметър за заетост на населението би се реали-
зирал при средногодишен темп на нарастване на равнището на заетост в съюза
0,9%. На пръв поглед това е доста нереалистичен темп, дори и без да се вземе
под внимание неблагоприятната текуща икономическа ситуация. Ретроспек-
тивният анализ показва, че реализираният през предходния десетгодишен пери-
од – от 2000 до 2010 г. средногодишен темп на нарастване на заетостта в съюза
е 0,3%, а за периода от началото на икономическата криза (2008 г.) до 2011 г.
равнището на заетост е намалявало средногодишно с 0,6%. Сами по себе си
тези два факта налагат извода, че изведената приоритетна цел по отношение на
заетостта в съюза е трудно достижима. Има обаче и трети факт, който вероят-
но ще изиграе ключова роля за достигането или поне за доближаването до зало-
жения в стратегията параметър за заетост – това са очакваните демографски
процеси в ЕС. Докато за периода 2000-2010 г. населението в съюза на възраст
20-64 г. е нараствало средногодишно с 0,46%, според прогнозните данни до 2020
г. средногодишно то ще намалява с 0,1%. При намаляващо трудоспособно на-
селение дори и непроменящият се брой работни места би осигурил нарастване
на равнището на заетост. За достигане до заложените в стратегията 75% зае-
тост при намаляващия брой на трудоспособното население е необходимо нара-
стване на работните места до 2020 г. с 8,4%. Приблизително същото нараства-
не (7,9%) е реализирано и през предхождащия стратегията десетгодишен пери-
од – от 2000 до 2010 г. Тоест, заложената приоритетна цел по отношение на
заетостта в съюза би се реализирала основно и предимно за сметка на небла-
гоприятната демографска ситуация през десетте години, обхванати в стратеги-
ята, и доста по-малко в резултат на водещата инициатива на приобщаващия
растеж – «Програма за нови умения и работни места».

Полученият резултат от двуфакторния регресионен модел позволява изво-
да, че реализирането на предвиденото нарастване на относителния дял на зае-
тите с 6,4% може да доведе до редуциране на бедността и социалната изолация
в съюза с 3,67%. Заложеният в стратегията параметър по отношение на бедно-
стта е «редуциране на бедните или застрашени от бедност и социално изключ-
ване хора с 20 милиона души». Обвързана с очаквания брой на населението в
ЕС през 2020 г. и с броя на бедните през 2010 г., тази цифра означава, че предви-
деният в стратегията процент на бедно или застрашено от бедност и социално
изключване население през 2020 г. е 18,6 . При стойност на същия показател за
2010 г. 23,5%, заложеното като цел на стратегията намаление на дела на бедни-
те и социално изолираните до 2020 г. е с 4,9%. При положение, че 3,67% от това
намаление могат да се достигнат при реализиране на предвидената заетост на
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населението, останалите 1,23% трябва да се обвържат с нарастването на БВП.
На базата на получените чрез двуфакторния регресионен модел съотношения
установяваме, че средно за ЕС бедността ще намалее с 1,23% при увеличение
на реалния БВП на човек от населението с 6150 евро. Отнесено към стойност-
та на този индикатор през 2010 г., това представлява нарастване на БВП на
човек от населението с 26,7% до 2020 г. Тоест, необходимо е средногодишно
нарастване на БВП с 2,4%, за да се реализират свързаните с него 1,23% реду-
циране на бедността и социалната изолация в съюза. Ретроспективният пре-
глед на данните показва, обаче, че за периода 2000-2010 г. реалният БВП на
човек от населението в ЕС е нараствал средногодишно с 1,24%, което е два
пъти по-нисък темп на прираст от необходимия за осигуряване на желаната
редукция на бедността. Данните за първите три години от стратегическия пе-
риод – реални за 2011 и прогнозни за 2012 и 2013 г., се отдалечават още повече
от необходимата скорост на нарастване на БВП. За трите начални години на
десетгодишната стратегия реалният БВП в съюза е нараствал средногодишно
с 0,66%. Всичко това поставя под известно съмнение реализирането на основ-
ната цел на ЕС за приобщаващ растеж - редуциране на бедните или застрашени
от бедност и социално изключване хора с 20 милиона души.

България в общата европейска рамка за приобщаващ растеж

В рамките на стратегия „Европа 2020”, чрез Националната програма за
реформи, България фиксира свои национални цели в областта на общоевропей-
ския приобщаващ растеж4. По отношение на изведените по-горе детерминанти
на този растеж в ЕС, националните цели на страната ни се конкретизират в
достигане до 76% дял на заетото население на възраст 20-64 години и намаля-
ване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. Изведената
приоритетна цел по отношение на заетостта изглежда достижима, ако я анали-
зираме на базата на предходните тенденции и прогнозите за броя на населени-
ето на възраст 20-64 г. до 2020 г. Реализирането на 76% заетост на трудоспо-
собното население в нашата страна, при очаквания забавен темп на нарастване
на неговия брой до 2020 г., би се гарантирало със 7,8% нарастване на броя на
заетите, тоест, с приблизително осем процентово нарастване на работните ме-
ста спрямо началната за стратегията 2010 г. Този процент е реалистичен, тъй
като е бил достигнат и през предхождащия стратегията десетгодишен период
(2000-2010 г.), когато броят на заетите лица, респективно броят на работните
места е нараснал с 8,2%. Известно колебание относно достижимостта на наци-
оналната ни цел в областта на заетостта внасят данните за периода 2008 – 2011
г., през който делът на заетото население на възраст 20-64 г. в нашата страна е
намалявал средногодишно с около 3%. Тази зараждаща се за първи път след
2000-та година негативна тенденция в България е свързана с общата неблагоп-
риятна икономическа среда и донякъде е в унисон с динамиката на заетостта в
целия ЕС за посочения период. Но само донякъде, тъй като в нашата страна
4 Национална програма за реформи (2011 2015). С., април 2011.
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негативната тенденция по отношение на заетостта на населението е много по-
силно изразена. На фона на много бавното намаление и задържащото се на
същото ниво през 2010 и 2011 г. равнище на заетост в съюза, нашите 3% сред-
ногодишен темп на намаление са доста обезпокоителна цифра. Дори и да при-
емем този темп като временна тенденция, не можем уверено да твърдим, че
националната ни цел за заетост на населението е реално заявена възможнот.
Изведената като национална цел заетост в нашата страна надвишава с 1% об-
щоевропейската цел, при все по-отдалечаващи се в негативна посока стойнос-
ти на показателите за заетост у нас от общоевропейските след 2008 г. Тоест,
заедно с обединена Европа сме се запътили към една и съща в количествено
отношение цел, но вървим по националния път на устойчиво и ускорено отдале-
чаване от нея през последните години. Дали ще се реализира целта зависи от
това, кога и доколко България ще успее да компенсира отдалечаването и ще
остане ли време до края на стратегията тя да поеме по пътя на доближаване до
общоевропейското равнище на заетост.

Изведената приоритетна цел на България по отношение на бедността и
социалната изолация изисква намаляване на броя на живеещите в бедност с
260 000 души до 2020 г. Както вече беше споменато, „бедни или застрашени от
бедност и социално изключване» е комбиниран индикатор, обобщаващ три ком-
понента: равнище на бедност, нисък интензитет на икономическа активност и
равнище на материални лишения на домакинствата. Обвързването на трите
компонента отразява стремежа да се даде по-пълна характеристика на много-
аспектния феномен «бедност» и да се обхванат повече негови страни. От тази
гледна точка приоритетната европейска цел е насочена към комбинирания ин-
дикатор, докато формулировката на нашата национална цел показва, че тя е
адресирана до единия от компонентите му – равнището на бедност. Равнището
на бедност в България е сред най-високите в съюза (20,7%, при средно равни-
ще за ЕС 16,4% през 2010 г.), като по този показател след нас са само две
страни с незначително по-високо от нашето равнище на бедност – Латвия и
Румъния. България, обаче, е с най-висока стойност и стои убедително на после-
дно място в съюза по отношение на третия компонент на комбинирания индика-
тор - хора, живеещи с материални лишения. Този компонент се формира на ба-
зата на оценката на домакинствата за затрудненията, които изпитват при по-
криване на определени разходи, за ограничените им възможности за почивка и
рационално хранене, за притежаваните от тях предмети за дълготрайна употре-
ба. В нашата страна 35% от населението изпитва материални лишения, при
средна стойност за ЕС 8,1%. (стойността на показателя в Люксембург, воде-
щата в това отношение страна, е 0,5%). Естествено би било материални лише-
ния да изпитват бедните и евентуално част от небедните, намиращи се близо
до линията на бедност. Данните сочат, обаче, че 76,7% от бедните в ЕС не
изпитват материални ограничения, а за Люксембург този процент е 97,2. Бълга-
рия отново е много далеко от тези стойности. В нашата страна едва 28,4% от
бедните живеят без материални ограничения, а 57,7% от хората с материални
лишения не попадат в категорията на бедните. Като се вземе под внимание, че
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само 22% от бедните и 13% от изпитващите материални ограничения живеят в
домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, може да се на-
прави изводът, че бедността в България не кореспондира толкова осезаемо със
заетостта, колкото с ниските доходи на населението. Те определят основната
роля на материалните лишения за формиране на високите стойности на индика-
тора за бедност и социална изолация в нашата страна. Спецификата в припок-
риването на трите компонента на комбинирания индикатор в България и тяхно-
то съотношение в страната с най-добра позиция в ЕС – Люксембург, се виждат
ясно от фигури 5 и 6.

Фиг. 5. Съотношение между равнище на бедност (AROP),
ниска заетост (LWI) и материални лишения (SMD) в България

Фиг. 6. Съотношение между равнище на бедност (AROP),
ниска заетост (LWI) и материални лишения (SMD) в Люксембург

Източник: The social dimensions of the Europe 2020 strategy; A report of the Social
Protection Committee (2011).

Коментираните по-горе факти показват, че намаляването на броя на бед-
ните с 260 000 души няма да допринесе съществено за общата визия на бедно-
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стта в нашата страна през 2020 г. Обвързана с броя на бедните и съотношени-
ето им с броя на изпитващите материални лишения през 2010 г., както и с про-
гнозния брой на населението през 2020 г., националната ни цел по отношение на
бедността означава 18,8% бедно и 31,8% изпитващо материални лишения насе-
ление през 2020 г. Тоест, равнището на бедност ще се редуцира с 2%, а живее-
щите с материални лишения ще намалеят приблизително с 3%. Със заложеното
петпроцентно общо намаление на живеещите в бедност и социална изолация, на-
шата национална цел означава движение, поддържащо наблюдаваната в начало-
то на стратегията дистанция от общоевропейските стойности на показателите за
бедност и социално изключване. Казано с други думи, националната ни цел пред-
вижда тенденция, успоредна на европейската и следователно запазваща голяма-
та разлика с европейските показатели за бедност и социална изолация, при нала-
гаща се необходимост от ускорено, намаляващо разликата развитие.

Заключение

Проведеният анализ на основните общоевропейски и национални цели за
приобщаващ растеж, формулирани като част от приоритетите на стратегия «Ев-
ропа 2020», позволява няколко обобщаващи извода:

1. Бедността и социалната изолация в ЕС се детерминират основно от
произведения брутен вътрешен продукт и равнището на заетост. Влиянието на
образователното равнище върху редукцията на бедността и социалната изола-
ция е косвено и се проявява чрез заетостта на населението.

2. Заложената приоритетна цел по отношение на заетостта в съюза може
да се реализира основно за сметка на неблагоприятната демографска ситуация
през десетте години, обхванати в стратегията, и доста по-малко в резултат на
предвидените инициативи на приобщаващия растеж.

3. Резултатите от проведения регресионен анализ и ретроспективният пре-
глед на динамиката на БВП дават основание за извода, че реализирането на
основната цел на ЕС за приобщаващ растеж - редуциране на бедните или заст-
рашени от бедност и социално изключване хора с 20 милиона души е твърде
амбициозна цел при съществуващата макроикономическа ситуация.

4. Националната приоритетна цел на България по отношение на заетостта
би била реалистична, ако страната ни успее да обърне негативната тенденция в
заетостта на населението от 2008 – 2011 г. и да компенсира навреме последици-
те от нея.

5. Въпреки, че като цяло България се вписва в общата европейска рамка
по заетост на населението, тя е водеща в съюза по процент на хората с матери-
ални лишения. Материалните ограничения, заедно с едно от най-високите рав-
нища на бедност в съюза, определят нашата страна като най-силно засегната
от бедността и социалната изолация.

6. Предвидената в националната цел на България редукция на бедните
гарантира и през 2020 г. последното ни място в ЕС по равнище на бедност и дял
на населението, живеещо с материални лишения.
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Формулираните по-горе изводи не бива да се абсолютизират, тъй като ос-
новните от тях са изведени на базата на един модел, а дори и най-добрият
модел не може да отрази напълно многообразието на процесите и сложните
взаимодействия, в които те се намират. Но той предоставя възможност за очер-
таване на общата рамка на параметрите, които гарантират в най-голяма степен
реализирането на основните цели за приобщаващ растеж в съюза. Детайлите и
нюансите вътре в тази рамка могат да я изменят в някаква степен и посока, но
не са в състояние да й придадат неочаквано различни измерения.

INCLUSIVE  GROWTH  IN  THE  EUROPE  2020  STRATEGY:
ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION POSSIBILITIES

Assoc.  Prof.  Dr  Stanka  Zhekova

Abstracts

In the article there are analyzed the parameters set in the Europe 2020 Strategy for
inclusive growth in the EU until 2020. On the basis of retrospective and regression analysis
there are assessed the implementation possibilities of these parameters and are drawn the
problematic moments, which would reduce the chances for their achievement by the end of the
strategic period. There are also analyzed the commitments of Bulgaria with respect to the
common European inclusive growth and the extent to which our national goals in this
perspective would contribute to this country’s inclusion in the anticipated process of  European
integration.

ПРИОБЩАЮЩИЙ  РОСТ  В  СТРАТЕГИИ  „ЕВРОПА 2020”:
ОЦЕНКА  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  РЕАЛИЗАЦИИ

Доц.  д-р  Станка  Жекова

Резюме

В статье проанализированы положенные в основу стратегии „Европа 2020” пара-
метры приобщающего роста в ЕС до 2020 г. На базе ретроспективного и регрессионного
анализа оцениваются возможности реализации этих параметров и определены пробле-
матические моменты, которые могли бы уменьшить возможности их достижения в конце
стратегического периода. Проанализированы также обязательства Болгарии в отноше-
нии общеевропейского приобщающего роста и степень, до которой наши национальные
цели в этом направлении могли бы способствовать подключению страны к ожидаемому
процессу европейской интеграции.
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КУЛТУРАТА КАТО „СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН”
МЕЖДУ СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

И НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Проф д-р Петко Близнаков

Това е комплексен проблем на строителния бизнес, който осъществява на
практика връзката и взаимодействието между икономическите, финансовите,
архитектурните, строителните и техническите науки и който изисква социоло-
гически подход при тяхното изучаване и използване. Класикът на американс-
ката икономическа наука, Лудвиг фон Мизес определя, че в икономическата
област действат трима агенти – СПЕСТИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРЪТ И ПРЕД-
ПРИЕМАЧЪТ, които са тясно свързани помежду си.1 Спестителят акумулира
капитал. Неговото поле e банката. Инвеститорът внася капитала в някоя от-
раслова сфера – тя е пространството на негово действие. А строителният пред-
приемач материализира неговата стойност, главно във формата на недвижима
собственост – жилища, предприятия, съоръжения, пътища и други инфраструк-
турни обекти. Така задача на неговата дейност става увеличаването на обема
и повишаването на стойността на собствеността и богатството на обществото
в лицето на частни лица, икономически сдружения, държавата и други обще-
ствени субекти.

Предприемачеството е в основата на пазарното стопанство. То е
началото на всички отрасли на икономиката. Предприемачът навлиза в стопан-
ството като едноличен собственик със своя труд, знания и умения. Той работи
с чужд капитал - заемен или инвеститорски. Основен мотив за неговата сто-
панска дейност е печалбата и независимостта в работата. Той произвежда фак-
тори или ги комбинира за ново производство. Той е не само икономическа, но и
творческа личност. Работи за своя сметка и своя отговорност. Така той се
чувства принадлежащ, към обществото и отделните общности, а не подчи-
нен на йерархията на държавата или монополите. Това прави личността му
свободна и инициативна, а труда му – високопроизводителен и ефективен.

Пазарът прави предприемачеството основен метод на стопанска дейност
във всички отрасли на икономиката, а предприемачът – негов главен агент, като2

често го смесват с посредника. Това е неправилно. Посредникът се вмества

1 Мизес,  Л.ф. Антикапиталистическото мислене. С., 2008.
2 П. Близнаков, П. Предприемачът – нов субект в нашата икономика. Известия, ИУ – Варна 1991,

кн. 1; Коев, Йордан. Предприемачеството–теория и приложение в България. Варна, 1996; Осно-
ви на предприемачеството. Варна, 2002; Предприемаческата идея. Варна, 2005; Въведение в
предприемачеството. Варна, 2013.
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между стопанските агенти и понякога ги измества от пазара и внася в него спеку-
лата. Той използва хитростта. Предприемачът заема свободна ниша на пазара,
произвежда нов продукт и задоволява нова потребност и нов потребител. Той е
откривател, защото използва разума си. Предприемачеството е родово понятие.
Видовите му отличия носят наименованието на отраслите, в които навлиза – инду-
стриално, търговско, транспортно, строително и др. Всяко от тях има своята специ-
фика, с която трябва да се съобразяват всички негови деятели, за да са успешни.

Строителното предприемачество е основна стопанска дейност, която
се обособява като самостоятелен отрасъл. То е в началото на всички други
отрасли. Като субект на дейност, то е многопосочно; свързано е главно с не-
движимата собственост – негов основен обект. Създаването на такава връзка
е продължителен, сложен и труден процес поради факта, че недвижимата соб-
ственост, като материално-веществена по природа, е обгърната от гъста мре-
жа от собственически – лични и обществени, интереси, от икономически, соци-
ални, административни, културни и други отношения, въплътени в образа не на
едно лице, между интересите на които трябва да се постигне съгласуваност.
Това е връзка между две разнородни по характер субекти, изискващи „гъвка-
ва широка съединителна тъкан“. Съединителната тъкан между разнородни-
те обществени явления се осъществява от културата. Културата е втъкана3 в
човешките дейности, осигуряваща взаимодействието между новаторство и тра-
диции. Днес много хора разчитат на парите като единствено средство за взаи-
модействие между тях в дейностите им. Но парите са посредници, които имат
самостоятелна роля в строителството, не са непосредствена част от строител-
ния продукт. Някога, в занаятчийския период на строителството, двата субекта
на дейността, майсторът строител и собственикът на имота, осъществяваха
непосредствена връзка на основата на морала, въплътен в „честната дума“.
Тя бе „съединителната тъкан“ в строителството. Днес тази връзка е основана
на финансовите взаимоотношения и множество официални документи, чрез ко-
ито поръчителят и изпълнителят сключват сделка с по-широко социално
съдържание. Често сделките се извършват от колективни субекти. Предприе-
мачите излизат обединени във фирми със собствен капитал, с готов производ-
ствен колектив от архитекти, строителни инженери, техници, майстори, общи
работници, ученици и други специалисти, с различни равнища на знания, тип
култура, морал и психика Те работят по системата на разделение и коопериране
на труда, които водят и до противоречия. Парите, които се движат между тях,
осъществяват механична по характер връзка във фирмата. Културата, със сво-
ята невидима част,4 леко преодолява тези противоречия и прави фирмата со-

3 Понятието „втъканост“ отразява органичен процес, откъдето и категорията „тъкан“ – елемент на
органична система. Механическа връзка се изразява с понятието „вграденост“. Културата се
втъкава, не се вгражда.

4 Невидимата част на културата се изразява във възгледи, отношения, емоционална и естетическа
нагласа, стил на мисленето и др. под. Видимата обхваща – езика, облеклото, поведението, ритуа-
ли, символи.
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циално-органична система. Именно тази невидима част е втъкана в личността
и придобива чертите на съединителна тъкан. Това е социологическа катего-
рия, която отличава социално-органичните системи от механичните.

И поръчителите често са колективи на жилищни кооператори, на акцио-
нерни и други стопански и нестопански дружества, учреждения на държавната
или общинската власт. Те подпомагат или утвърждават договорните изисква-
ния и спазването на обществените условия. Чрез тях в тези отношения са въвле-
чени общините и някои държавни и обществени учреждения, банки и брокери и
други институции и лица. Те обикновено са носители на бюрокрацията, на ко-
рупцията и рекета и в строителната сфера. Противодействие на тези пороци е
формирането на съвременно, действено равнище на култура – личностно и ко-
лективно-групово. Защото не са редки случаите, когато недоразумения и про-
тиворечия пораждат конфликти и сриване на строителния процес. А и строител-
ството, преминало вече равнището на научно-индустриална организация и на-
влизащо в социално-културното равнище на икономиката, осъществява нестан-
дартна, събирателно-производствена дейност, с уникални крайни продукти, също
изисква носители на по-висока духовност. Колкото по-сложна е стопанската
дейност, от толкова по-богата душевност се нуждаят нейните деятели.

Като широка икономическа дейност, днес строителството е свързано със
съвременната духовност на обществото. То е обусловено от по-високото равни-
ще на художествената култура и съвременното изкуство и изисква от своите
деятели да бъдат на равнището на своето време. Днес културата е тясно съче-
тание на знания от науката и отношение от изкуството. Това прави деятелите на
строителния бизнес сложни социално-професионални фигури, които обединяват
в личността си елементи от знанията и уменията на строителния инженер и
архитекта, аналитичното мислене на икономиста и финансиста, на математика
и компютърния специалист, придобиват развита емоционална култура от общу-
ване с изкуството и социални знания и опит за организация и управление на
трудови общности. Трябва да серазбира езикът на широк кръг специалисти.
Това прави строителя своегорода енциклопедист. Науките, особено в строител-
ството, се нуждаят от връзка една с друга, „както са свързани струните на
арфата, за да звънят в синхрон с мелодията на песента“, казват наукове-
дите. Именно тази широта в знанието прави строителите комуникативни лично-
сти. Те по-лесно се приспособяват към хората с които работят, към многообра-
зието на своите обекти – формите на недвижимата собственост. Широкият
профил на образоването, особено на висшето, не е инструктаж за специални
дейности, а обучение на културата на мисълта, развитие на интелектуални спо-
собности, необходими за интердисциплинарни и интегративни, нестандартни
подходи в дейностите на строителя.5

На основата на научните знания, строителният предприемач трябва да може
да формира новаторски, но реални идеи. Безидейната личност не може да стане
предприемач. Обикновено българският предприемач най-напред търси пари за
5 Българските бизнесмени търсят практически подготвени личности, западните – умни!
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своята фирма, а европейският и американският предприемачи излизат на паза-
ра с идеи и тогава търсят пари за осъществяването им.6. Идеите пораждат
инициативност и предприемачески дух още в младия човек. Щом приемаме,че
предприемачеството е „дух“, то не може да се появи без култура. „Културата е
обективен дух, осъществяване на вечни идеи: Субективният или човешкият
дух е специфична способност на хората за съзерцание на идеи, за полагане на
цели, за задаване на норми“, пише големия германски икономист и социолог
Вернер Зомбарт.7 Особено на естетически норми.8 Културата се придобива, не
се наследява. Някои я определят като софтуер на ума.9 Образованието, което
формира основите на културата, за сега насажда главно дух на дисциплина,
която е необходима главно за изпълнителите на задачи. Идейният и волевият
компоненти, които не са засегнати, са необходими на предприемача, защото в
повечето случаи дейността му е насочена към неизвестността и риска. Строи-
телството преминава през много трудности. Предприемачът трябва да има ярко
въображение да мисли с варианти, да притежава умение да се преустройва в
хода на строителството. Това повишава престижа му и съответно го понижава,,
когато прехвърля трудностите на своите клиенти. И сега е нужен висок морал в
предприемаческата дейност, който стабилизира културата на личността и на
общностите. И двете осигуряват повече клиенти и контрагенти на предприема-
ча и по-висока конкурентна способност на фирмата му сред другите строител-
ни фирми. Всеки млад човек не бива да чака друг да му формира предприема-
чески качества, а трябва да се самовъзпитава, „като води битка със себе си“,
както казват педагозите. Основата на самовъзпитанието е любовта към книга-
та и поглед в бъдещето. Те ни водят към култура на идеите и са критерии за
тяхното равнище.

Изграждането на такава личност изисква сложно и продължително обуче-
ние и възпитание, както и усвояването и продължаването на традиционното на-
следство на предшествениците. В началото на този процес на формиране на
култура у строителя стои образованието със съответните социални и хумани-
тарни дисциплини. Духовният живот трябва да бъде изпълнен със запознаване-
то и преживяването на творенията на изобразителното изкуство, на художе-
ствената литература, на музиката, театъра и др. Добрите строителни предпри-
емачи развиват творческото си въображение и с него синтезират признаци от
тези култури в една обща фирмена култура, култура на отношенията, с която
внасят бодрост в социалната атмосфера на обществото – условие за тяхната
успешна стопанска дейност. Културата не е само знание, но и умение да се
прилага това знание на практика. при различни условия. Сложността на строи-
телните обекти изисква модерни строителни фирми. Те, без да губят предприе-

6 Българинът казва: „Ти ми дай пари, а не ме питай какво ще ги правя!“ Първо пари, после идеи.
7 Зомбарт, Вернер. Разбирането. Сп. Социологически проблеми, 2003, кн. 3-4, с. 229.
8 Симптоматично е съдържанието на петия форум „Архитектура търси култура“, проведен в

София, ХІ, 2012.
9 Генов, Юлиян. Защо толкова малко успяваме? С., 2004.
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маческата си характеристика, стават центрове на широко професионално мис-
лене, обвеяни от съвременни културни, научни и технически идеи. Те формират
съвременна културна атмосфера, необходима за динамиката на строителното
производство и справяне с трудностите в него. С културата си строителят по-
лесно се сдружава със стопански фирми и с клиентите им, пред които излиза на
пазара на недвижимата собственост.

Недвижимата собственост – това са формите на собственост (прите-
жание), владение и стопанисване на земята с нейните полета, планините с тех-
ните недра и построените върху тях сгради и съоръжения, жилища и предприя-
тия, с които народите образуват градове и села.10 Те са лицето на народа. В тях
той организират своя бит, осъществява производството и размяната и осигуря-
ва растящо материално богатство на обществото, основа за повишаване на
неговата култура. Културата е израз и основа на материалното богатство на
обществото, на обогатяване на личните и обществените отношения на хората.
От географско понятие, стопанисваната територия на страната се разделя на
функциониращи социално-икономически обекти – дворове и ниви, градини,
гори, мери и др. и се превръща в обект на стопански оборот. Това раздвижване
на недвижимата собственост създава специфичен за нея пазар. И за строите-
лят се открива път да се отправи от позициите на икономическа личност към
висотата на творческо преобразователна фигура.

Като цяло формите на недвижимата собственост са неизчерпаеми, защо-
то непрекъснато се увеличават от постиженията на науката и техниката и раз-
криването на по-дълбочинните богатства на природата, отразявани като нови
потребности на хората. И науката върви по техните горещи следи. Тези форми
ще стават все по-многобройни и ще изискват своя научна теория. Тя се е раж-
дала и развивала на основата на културата на народите. Наука не може да се
създава, усвоява и прилага без култура. Особено за такива сложни обществени
явления като строителното предприемачество и недвижимата собственост.
Културните народи и хора създават по-съвършени форми на недвижима соб-
ственост и по-грижливо се отнасят към тях. Много от техните обекти – жили-
ща, училища, учреждения, съоръжения и др., са носители на традициите на все-
ки народ и са обявявани за паметници на културата. По облика на недвижимата
собственост се съди за културата на притежаващите я собственици. С култура-
та си хората подготвят недвижимата си собственост за пазара, с културните си
претенции се проявяват като купувачи и поръчители за изграждане на нова не-
движима собственост. С култура те строят своите домове, оформят своите
селища и пътища. С култура оформят полетата в ниви, градини, лозя и други
насаждения. Опазват горите, водите и въздуха. Непрекъснато разширяват ма-
териалната инфраструктура. Техническият прогрес и растящата движима соб-
ственост влияят върху умножаването и модернизирането на недвижимата соб-
ственост.

1 0 Виж по-подробно в: Калинков, Константин. Недвижима собственост. В., 2008.
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При успешното организиране на строителството, предприемачът съчета-
ва индивидуалния и социалния подход, чрез което преодолява противопоста-
вянето между личния и обществения интерес. И тогава става възможен интег-
ративният процес и в мисленето и в дейностите и очакваната последица от него
– синергетичния ефект, при който 2 плюс 2 става повече от 4. Но това се полу-
чава тогава, когато частното знание се вкоренява в своя теоретичен фунда-
мент. В противен случай знанието се конструира на алгоритмично равнище, на
което се осъществяват само стандартни решения. Новаторството изисква тео-
ретичен фундамент. При строителните науки фундаментът е в съчетаването на
обществените с техническите и природните теории, което води до създаването
на една обща наука за селищата – урбанистиката. Взаимодействието £ с тео-
рията за обществото я прави УРБАНОСОЦИОЛОГИЯ, както я нарича френс-
кият професор Раймон Ледрю11.В изграждането на тази наука участват и българ-
ските учени и изследователи със своите публикации по отделни елементи от
широката сфера на строителството.12

Науката има стойност в строителството не само като знание, но и като
култура – култура на мисленето и поведението, в дейностите на хората като
личности и на общностите като организация. Културата е духовната връзка меж-
ду хората, между хората и вещите. Отсъства ли, нейното място се заема от про-
стотията, казано грубо. В наше време простотията най-широко и нахално пода-
ва лицето си от средствата за масова информация, от телевизионния екран, от
парламента и др. – от най-високостоящите места в структурата на обществото и
естествено прониква и в строителния бизнес като посредственост, измама, кич и
др. Затова в обосновка на строителното производство трябва да се включват
редица вечни критерии, защото продукцията му пренася съвременната култура
през вековете. Те ще издигнат връзката между строителното предприемачество
и недвижимата собственост на високо социално-културно равнище. Строително-
то производство и недвижимата собственост ще станат по-модерни, по-дина-
мични и по-ефективни във влиянието си в обществото.

Двете култури – на предприемачите и на притежателите на недвижима
собственост са свързани в обща културна среда, формирана на пазара. Там
всеки отива със стойността на богатството си – предприемачът със знанията и
труда си, а собственикът – с имота и парите си. Икономическата връзка, обаче,
може да се осъществи ефективно, ако ценностните им системи съвпадат, ако
културите им са еднопосочни. Те придобиват първенствуващо значение не само
на строителния пазар. Пазарът е една школовка за ценности. Носители на по-
високи ценности са предприемачите, макар, че и между тях се промъкват спе-
куланти. Собствениците на недвижими имоти са разделени на две групи в отно-
шението към имотите си. Едните са традиционалисти, другите може да на-
зовем комерсиалисти. Традиционалистите са силно привързани, особено към
наследствената собственост. Тя ги свързва с миналото, с близките им. Те я

1 1 Преведена от проф. д-р Искра Дандалова.
1 2 Проф. Калинков, К. Урбанистика. Варна, 2010.
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фетишизират. За тях тя е живо същество. С такива чувства към имота си те
излизат на пазара. Комерсиалистите измерват имотите си в стойности, като
богатство, което се стремят да осребрят и увеличат. Такива са субектите на
строителния пазар. Но поради неговата стихийност, тази школовка е бавна и че-
сто дистанцира участниците в него. Това изисква културата да се внася от обра-
зованието, от науката, от всекидневния духовен живот на селищата и народа.

Строителният пазар не прилича на зеленчуковия, промишления и другите
отраслови пазари. Той има не само разпределителни, но главно координиращи
функции. Всяка строителна сделка има индивидуален характер с борсови черти
– оферти на предприемачите, търг от собствениците и участие на посредници –
банки, агенции и брокери, които подпомагат избора на търсещи или продаващи
недвижими имоти и съдействат за узаконяването им. Офертите на предприема-
чите зависят от капитала, с които разполагат (собствен, заемен, кредитен и др.) и
от печалбата, която очакват (преследват). Тя може да бъде възнаграждение за
труда, за поетия риск, лихва за вложения капитал или диференциална рента и т.н.
Собственикът иска да повиши стойността на имота си чрез увеличаване на обе-
ма и качеството му, чрез модернизация за рационалното му използване, или чрез
спекулативната му цена и т.н. Строителният пазар съчетава основните фактори
на производството – земя, собственост, труд, капитал и наука, въплътена в техни-
ка и технологии. Към административните изисквания за продажбата на имот ще
бъде по-добре да се прибави и културата на собственика. С нея той трябва да
подреди така имота, че да спечели по-добри купувачи. Последният фактор раз-
ширява ролята си и изисква от предприемачите да увеличават не само знанията
си, но и културата си за ефективно използване на собствеността и техниката.

Така културата навлиза в цялата строителна дейност. Тя осигурява общо ду-
ховно пространство и обвързва всички елементи в един отрасъл и го превръща в
силен двигател на обществото. Когато културата стане поведение на хората, иконо-
миката на обществото тръгва напред. И в строителството културата навлиза чрез
хората и преди всичко чрез предприемачите. Тя е втъкано духовно качество в тях-
ната личност и едновременно с това създава благоприятни условия за протичането
му. Каквато е духовността на предприемача, такова е и качеството на неговата
продукция. Културата се отразява в качеството при подбирането и организацията
на персонала на фирмата му, в умението му да съставя реални оферти и да води
честни преговори с контрагентите си и да внася култура на строителния пазар.

Чрез културата строителните предприемачи усещат широтата на простран-
ството на обществото и циклите на времето през което работят и го отразяват
в своята продукция. Културата прави хората по-диалогични. Помага им да задъ-
лбочават разбиранията за смисъла на дейностите, за същността на предме-
тите, с които работят и духовността на хората, които ги заобикалят.13 Така
усвоена като разбиране на личностно равнище, културата насочва стопански-

1 3 За връзката между смисъл и същност на нещата Гьоте е вложил в устата на Фауст мисълта: „Да
схвана аз какво от древни времена споява тоя свят в най-скрита дълбочина, да видя всеки кълн
и сила нова и в празни думи да не ровя“.
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те субекти – предприемачи и собственици, към ефективно взаимодействие на
общностно равнище. Културата няма самостоятелно значение в строителния
бизнес. Тя изпълнява външна функция на духовно пространство и културен кон-
текст на дейностите му. Но все по-важна става вътрешната функция на строи-
телството като съединителна тъкан между неговите социални и техни-
чески елементи.. Това прави деятелите му не само икономически контактни,
но и духовно свързани помежду си и с обществото. Строително предприемаче-
ство материализира културата на времето и разширява социалните основи на
обществото Живеещите и работещите в по-модерни условия, създадени от стро-
ителството, повишават и социалния си статус.

Формирането на „културната тъкан“ в строителството е един сло-
жен еволюционен процес на превръщане на материалното и духовното в
социално. Той се проявява на трите равнища на социалната действител-
ност –на равнището на личността, на общностите и на общество, и ги
прави не само по-богати , но и по-добри.

CULTURE  AS  THE  „CONNECTIVE  TISSUE”  BETWEEN  PROPERTY
DEVELOPMENT  AND  REAL  ESTATE

Prof.  Dr  Petko  Bliznakov

Abstracts

The author proceeds from the belief that until now construction has passed through two
stages of organization: vocational and industrial-scientific. Now construction production enters
a third stage, which he defines as socio-cultural. In it the dominant role will fall to culture. The
latter is „woven” into the two components of construction production and turns it in a socio-
cultural process, which promises to be more effective than the socio-mechanical systems, such
as those created by the industrial and scientific organization. This requires a change in the
character of the property developer and in the labour force employed in construction. Culture
will also introduce changes in the owners of real property and hence a spiritual convergence
with property developers and a change in their market.

Keywords: property development, culture, connective tissue, construction market, etc.

КУЛЬТУРА  КАК  “СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  ТКАНЬ”  МЕЖДУ  СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ  И  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Проф.  д-р  Петко  Близнаков

Резюме

Автор придерживается того взгляда, что до настоящего времени строительство про-
шло через два этапа организации – ремесленный и индустриально-научный. Теперь уже
строительное производство вступает в третий этап, который можно назвать социально-
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культурным. В этом этапе доминирующая роль будет отведена культуре. Она становится
неотъемлемой частью двух компонентов строительного производства и превращает его в
социально-культурный процесс, который обещает большую эффективность, чем соци-
ально-механические системы, которые создает индустриально-научная организация. Это
потребует перемен в личности строительного предпринимателя, в рабочей силе, занятой
в строительстве. Культура приведет к переменам также и среди владельцев недвижимос-
ти, а отсюда к духовному сближению со строительным предпринимательством и к изме-
нениям в рынке недвижимости.

Ключевые слова: строительное предпринимательство, культура, соединитель-
ная ткань, строительный рынок и пр.
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КОНЦЕПТУАЛНА АРХИТЕКТУРА
НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСПРОЦЕСИ

Доц. д-р Надежда Филипова

През последните години се наблюдава тенденцията за все по-широкото
прилагане на процесния подход в управлението. Той предполага определянето
на набора от бизнеспроцеси, изпълнявани в организацията, които по-нататък
стават основен обект на анализ, реинженеринг и оптимизиране, на управление и
автоматизиране. Като ключови негови предимства се посочват1: по-ниска стой-
ност и по-бързо създаване на нови продукти; по-ниски, постоянни и предвидими
разходи; възможност за динамично усъвършенстване на дейността на органи-
зацията.

Процесният подход в управлението поставя нови изисквания към инфор-
мационните системи, поддържащи дейността на организацията. В тях се реали-
зират множество проекти за внедряване на ERP и CRM системи, като целта е
да се усъвършенстват и интегрират реализираните процеси. Тези системи са
подходящо решение за автоматизиране и управление на бизнеспроцеси, които
са сравнително добре структурирани и устойчиви във времето. За автоматизи-
рането и управлението на сложни, динамично променящи се процеси, които се
реализират в различни бизнесединици, с участието на много потребители и с
използването на разнообразни информационни системи и технологии, се пре-
поръчва използването на специализирани софтуерни системи за управление на
бизнеспроцеси2 (СУБП). Това са нов клас системи, при които автоматизиране-
то и управлението на бизнеспроцесите се реализира на базата на техните моде-
ли. Ето защо те може да се определят още като системи за моделиране на
бизнеспроцеси.

СУБП формират един от най-бързо развиващите се и перспективни сег-
менти на ИТ индустрията – прогнозира се 12%-16% годишен ръст в техните
продажби3. Сред доставчиците на подобни решения са утвърдени фирми като
SAP, IBM, Oracle, Pegasystems, Software AG, Adobe.

Същевременно в някои нови проучвания4, проведени в периода 2011-2012
год., се установява, че потребителите показват засилен интерес към внедрява-
не на СУБП, но често се ограничават до използване на отделни техни аспекти

1 Quality Management Principles. ISO, http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards
/iso_9000.htm (март, 2013).

2 State of the Business Process Management Market 2008.  An Oracle White Paper.
3 10 смели прогнози за BPM. CIO, бр. 6. 2012.
4 Harmon, Paul, Celia Wolf.  Business Process Modeling Survey:  A BPTrends Report. 2011; Harmon,

Paul, Celia Wolf. The State of Business Process Management. A BPTrends Report. 2012.
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(например, моделиране или реинженеринг на бизнеспроцесите) и не успяват да
се възползват цялостно от предимствата им. Почти 70% от участниците в дру-
го проучване5, определят своите организации като „начинаещи“ в опитите им за
внедряване и използване на СУБП. Въз основа на тези данни може да се напра-
ви изводът, че основната бариера за по-широкото и по-ефективното използване
на този клас системи е, че потребителите нямат готовност за преминаване към
тях и не познават добре техните възможности.

Във връзка с това, целта на настоящата публикация е да се дефинира
концептуалната архитектура на системите за управление на бизнеспроцеси, в
която да се представят в обобщен вид техните възможности, компоненти, ос-
новните механизми на функционирането им, като при това се отразят съвре-
менните тенденции в развитието им. По наше мнение, това е важна предпос-
тавка за адекватното прилагане на процесния подход в организациите, за по-
пълното реализиране на неговите предимства. Според нас, за постигането на
поставената цел е необходимо да се приложи подход, ориентиран към бизнесп-
роцесите и техния жизнен цикъл в СУБП, за да се разкрият по-добре техните
цели и възможностите им, както и тяхната роля в организацията. В този кон-
текст е необходимо да бъдат решени следните задачи:

• изследване на основните характеристики на бизнеспроцеса като обект
на обработка в СУБП;

• изследване на жизнения цикъл на управлението и автоматизирането на
бизнеспроцесите в СУБП, като се отразят и новостите в тази област;

• идентифициране на основните функции на СУБП по фази на жизнения
цикъл на бизнеспроцесите;

• определяне на основните подсистеми и компоненти на концептуалната
архитектура на СУБП, на връзките между тях.

Преди да преминем към реализирането на поставената цел е необходимо
да бъде уточнено, че в научната литература при представянето на СУБП като
de facto стандарт се използва т.нар. „базов модел на WfMC“6, публикуван през
1995 год. Моделът дефинира основните компоненти и интерфейси на системите
за управление на потоците от работа, които днес се разглеждат като по-ранен
етап в развитието на СУБП, т.е. в него не са отразени последните постижения
в тази област. Базовият модел също така е в основата на редица стандарти,
методи и средства за управление на бизнеспроцесите. Очевидно е, обаче, че
той не е предназначен за мениджърите и потребителите на СУБП, а е насочен
към конструирането на тези средства, към стандартизиране на технологиите,
на които те се базират.

В документацията на редица средства за управление на бизнеспроцеси
също са засегнати някои техни архитектурни аспекти. Проучването им, обаче,
показва, че те са ориентирани основно към структурата на съответните про-
дукти, към конкретните решения при тяхното изграждане, т.е става въпрос за

5 BPM in the cloud: Reaping rewards, avoiding pitfalls. BPM Quarterly e-zine, December, 2011.
6 Hollingsworth, D. Workflow Management Coalition. The Workflow Reference Model.
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технологични архитектури. Така например, от архитектурата на Metastorm BPM
– продукт, класифициран като „лидер“ в Магическия квадрант на Гартнер за
средствата за управление на бизнеспроцеси7 – може да се получи информация
основно за стандартите и технологиите, на които се базира това средство –
XML, SOA, WSDL и др. Отразени са потребителите на продукта – проектанти,
разработчици, клиенти и др., но не и функциите, които им се предоставят8. Ана-
логично, в архитектурата на Intalio BPMS9 са представени компонентите с от-
ворен код, от които е конструирана системата - Apache Tomcat, JBOSS и т.н.,
технологиите за интегрирането им и за реализирането на потребителския ин-
терфейс – XForms, Tibco GI, UI-FW. Същевременно са посочени някои от функ-
циите на системата, но те не са пояснени10.

Изводът, който може да бъде направен, е че посочените и други подобни
архитектури са насочени отново към ИТ специалистите – системни архитекти,
проектанти, програмисти, които изграждат СУБП и реализират проектите за
внедряването им. Логично е също така, че при тях се отразява гледната точка
на съответната фирма-разработчик и се поставя акцент основно върху инова-
тивността и оригиналните решения в отделен продукт. Прави впечатление също
така, че обикновено архитектурата е показана само като краен резултат и не е
представен подходът за дефинирането й.

1. Бизнес процесът като основен обект на обработка в СУБП

Бизнеспроцесът се разглежда като средство за организиране на дейността
на предприятието, даващо възможност за постоянното й усъвършенстване. В ISO
9000 процесът се дефинира като съвкупност от взаимно свързани и взаимодей-
стващи дейности, преобразуващи получения от тях вход в изход, полезен за кли-
ента11. Очевидно е, че това определение е фундаментално и има базисен харак-
тер, то дефинира основните характеристики и елементите на бизнеспроцеса.

В други определения се извеждат на преден план информационните аспек-
ти на бизнеспроцеса, възможностите за неговото автоматизиране. Така напри-
мер, според Leymann12 бизнеспроцесът е последователност от стъпки, извършва-
ни от различни хора, крайният резултат на които е документ, решение и др.

Може да се обобщи, че в посочените определения са отразени целенасо-
чеността и структурата на бизнеспроцеса, засегнати са някои аспекти на него-
вото управление и автоматизиране. Извън техния фокус, обаче, остават начинът,
по който се изпълняват дейностите в процеса, както и начинът, по който входът
се преобразува в изход, а тези въпроси имат съществено значение за неговото
7 Sinur, J.,J.B. Hill, Magic Quadrant for Business Process Management Suits. Gartner RAS Core

Research Note G00205212, 18 October, 2010
8 Metastorm BPM architecture. A Metastorm Technical White Paper, Metastorm.
9 Продукт с отворен код, с множество внедрявания, вкл. в BNP PARIBAS, Deutshe Bank, Santander

и др.
1 0 http://www.citeck.co.uk/intalio-architecture (март, 2013).
1 1 http://www.praxiom.com/iso-definition.htm (март, 2013).
1 2 Leymann, F., D. Rоller. Understanding wоrkflоw. The Business Integratоr Jоurnal. Fall, 2001.
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автоматизиране и управление, за неговото моделиране и формално представя-
не. Ето защо, от гледна точка на автоматизирането на бизнеспроцеса, може да
се уточни, че той е набор от дейности, насочени към постигането на определе-
на цел и изпълнявани по координиран начин, които преобразуват получения вход
в полезен за потребителя изход, в съответствие с предварително дефинирани
правила и механизми.

В реализирането на бизнеспроцесите участват както хора (служители, кли-
енти и т.н.), така и софтуерни системи. От тази гледна точка, дейностите, от
които се състоят бизнеспроцесите, може да се разделят на три групи13: дейно-
сти, извършвани само от хора; системни дейности, които са изцяло автоматизи-
рани и интерактивни дейности, при които хората взаимодействат с автоматизи-
рани системи.

Необходимо е да се посочи, че СУБП са насочени най-вече към поддържа-
не на интерактивни и на системни дейности. Възможно е също така чрез инте-
рактивни дейности в системата да бъдат отразени и някои дейности, извършва-
ни от хората. Така например, обикновено получаването на пратка се потвърждава
от получателя чрез подпис, но тъй като тази информация е важна, тя трябва да
бъде отразена и в системата, като се въведе необходимата информация – дата
и време на доставката, име на доставчика, име на получателя и т.н.

Управлението на последователността на изпълнение на дейностите в биз-
неспроцеса се реализира на базата на управляващи схеми, които са дефинирани
по аналогия с управляващите конструкции на езиците за програмиране. Като
примери за основни управляващи схеми може да се посочат: последователно
изпълнение; алтернативен избор; повторение; паралелно изпълнение14.

За функционирането на организацията е необходимо да се поддържа набор
от взаимно свързани процеси – често изходът на един процес става вход на
следващия. Това поставя изисквания за тяхното координиране и синхронизира-
не, за управление на взаимодействието между тях. Във връзка с това често се
използват термините „оркестриране“ и „хореография“, като периодично в науч-
ната литература се водят дискусии за техния смисъл, подходите за реализира-
нето им, връзката между тях15.

Оркестрирането се свързва с централизираното управление специализиран
софтуер на последователността на изпълняваните дейности, от които се състои
бизнеспроцесът. Подобен централизиран контрол наподобява работата на дири-
гент на оркестър и поради тази аналогия в теорията се е наложил терминът „орке-
стриране“ на процеса. Чрез него се осигурява изпълнение на дейностите на про-
цеса, в съответствие с ограниченията, специфицирани в неговия модел.
1 3 Weske, М., Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2007.
1 4 Gschwind, T., J. Koehler, J. Wong, Applying Patterns during Business Process Modeling. 6th

International Conference, BPM 2008, Milan, Italy, September 2-4, 2008. Proceedings.
1 5 Weske, М. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2007; Rosen,

M. BPM and SOA - Orchestration or Choreography? BPTrenads, 2008; Tahamtan, A., J. Eder. View-
driven inter-organisational workflows. International Journal of Intelligent Information and Database
Systems, Vol. 6, No 2/2012.
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Взаимодействието между набор от бизнеспроцеси се описва чрез тяхната
„хореография“. Този термин показва, че липсва централизиран компонент за
управление и координиране на изпълняваните дейности на различни бизнеспро-
цеси и взаимодействието между тях се осъществява чрез изпращане и получа-
ване на съобщения. Участващите във взаимодействие процеси трябва да бъдат
съобразени с общи правила за неговото реализиране, т.е. с обща хореография.

От прагматична гледна точка е необходимо да се даде отговор на въпроса
в кои случаи е подходящо при управлението на бизнеспроцесите да се използва
оркестриране и в кои – хореография. Ясно е, че от гледна точка на автоматизи-
рането, оркестрирането се реализира по-лесно (и неслучайно то се поддържа в
почти всички съвременни средства за управление на бизнеспроцеси). Според
нас, централизираният контрол, заложен в него, е подходящ за процеси, които са
сравнително по-прости, т.е. имат по-статичен характер, по-малко участници,
ясна и устойчива структура. От друга страна, хореографията може да намeри
приложение при по-сложни процеси, които имат сложна логика, състоят се от
много етапи и стъпки, в които се включват много участници. Хореографията е
единствената алтернатива при интерорганизационни (включително B2B) проце-
си, при които се използват множество различни средства за тяхното автомати-
зиране, прилагат се различни стандарти и политики за управление, преследват
се различни цели.

2. Идентифициране на функциите на СУБП

Основното предназначение на СУБП е да поддържат бизнеспроцесите в
организацията, като управляват тяхното изпълнение и дават възможност за
създаване на нови автоматизирани процеси. Ето защо, като изходна база за
идентифицирането и систематизирането на техните функции, е подходящо да се
изследва жизненият цикъл на процеса в тези системи.

От гледна точка на неговото управление и автоматизиране в СУБП, в
жизнения цикъл на процеса може да се обособят следните основни фази16: про-
ектиране; реализиране; използване; оценка. За да определим по-прецизно об-
хвата и съдържанието на тези фази, сме проучили възможностите на някои сред-
ства с процесноориентирани възможности, сред които са Oracle BPM Suite,
Metastorm BPM, ARIS Express, Intalio BPMS, Microsoft Dynamics CRM и др.

През фазата на проектирането, въз основа на анализ на изискванията,
се извършва проектиране или препроектиране на бизнеспроцесите. Като резул-
тат от реализирането на тази фаза, се разработва или променя визуалният модел
на бизнеспроцеса, което, както бе посочено, е същностна характеристика на
СУБП. Именно на негова база се извършва автоматизирането, изпълнението и
управлението на процеса през следващите фази на жизнения му цикъл.

В някои средства (например, Intalio BPMS, IBM BPM, Oracle BPM Suite) се
предоставя възможност за използване на различни методи и методологии за моде-
1 6 Havey, M. Essential Business Process Modeling. O’Reilly, 2005; Goldstein, T. Process Management

Lifecycle, http://scn.sap.com/docs/DOC-23472 (март, 2013) и др.
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лиране, за разширяване на техния набор, за импортиране и експортиране на модели.
По този начин не се налагат ограничения за използването на конкретен метод или
методология и може да се интегрират техните предимства, създават се условия за
повторно използване на модели и за създаване на библиотеки от типови модели.

Моделът на бизнеспроцеса съдържа набор от модели на съставящите го
дейности и ограниченията за тяхното изпълнение. В него се представят участ-
ниците в процеса – хора и системи, използваните за реализирането му ресурси.
Необходимо е да има възможност за специфициране на разнообразни схеми за
управление на последователността на дейностите, от които се състои процесът,
на събития и бизнесправила, управляващи неговото изпълнение. Подобни
възможности се предоставят от методи като BPMN, UML, EPC, които са сред
най-широко използваните в СУБП.

На базата на модела процесът може да бъде верифициран и проигран още
през първата фаза от неговия жизнен цикъл, може да се симулира неговото
изпълнение при определени условия - например, брой поръчки, които трябва да
се обработват едновременно, брой на служителите, ангажирани в процеса и т.н.
По този начин може не само да се тества моделът на процеса, но и да се изме-
ри времето за реализирането му, да се определят необходимият персонал и ре-
сурси, да се дефинират процедури за обработка на изключения, да се определи
себестойността на процеса.

Изследването на съдържанието на първата фаза от жизнения цикъл на
бизнеспроцесите в СУБП ни дава основание да направим извода, че е подходя-
що тя да бъде наречена „моделиране“. Според нас, това наименование отразя-
ва по-прецизно нейното съдържание, дава по-добра представа за използваните
методи и средства както през тази, така и през следващите фази, а като цяло,
по този начин може по-добре да се отрази същността на СУБП. Важно е да се
има предвид, че при тяхното използване се променя съществено начинът за
изграждане на софтуерни приложения, като се поставя акцент на изграждането
и управлението на модела на бизнеспроцеса.

През фазата на реализацията моделът на процеса се трансформира в
изпълнима дефиниция. Дефиницията на процеса трябва да специфицира пре-
цизно и недвусмислено, т.е. във формален вид, неговите компоненти и логиката
му. Нашето проучване показва, че за представянето й се използват специализи-
рани езици като BPEL и WS-BPEL, XPDL, XAML, XLANG, WSFL. За реализи-
рането на някои по-специфични възможности, които не може да се представят в
дефиницията на процеса, може да се наложи да се изградят допълнително со-
фтуерни приложения, уеб услуги, форми за взаимодействие с потребителите.

През фазата на реализацията също така се извършва тестване и внедря-
ване на бизнеспроцеса, вкл. подготовка на потребителите за неговото използва-
не. Конфигурират се компютърните средства, поддържащи работата на биз-
неспроцесите – например, платформи за интегриране на приложения като BizTalk
Server, MQSeries, WebSphere MQ, Tibco EAI.

През фазата на използването се извършва изпълнение на реализирания
бизнеспроцес, като на базата на неговата дефиниция се създават екземпляри.
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Екземплярът на бизнеспроцеса е проиграване на модела в определени условия,
с определени участници и се състои от екземпляри на съставящите го дейнос-
ти. Неговото създаване се инициира от определено събитие. Така например, за
всяка нова поръчка от клиент се създава и изпълнява нов екземпляр на процеса
„Обработка на поръчка“. В определен момент може да се обработват поръчките
на различни клиенти, т.е. да се изпълняват едновременно няколко екземпляра
на процеса.

При използването на процеса СУБП стартира приложенията за автомати-
зиране на отделни дейности, координира и синхронизира дейността на хората,
участващи в него. При управлението на интерактивните дейности се създават
и разпределят задачи на потребителите, участващи в бизнеспроцеса, като те се
уведомяват своевременно за нови задачи, срокове за тяхното изпълнение и т.н.,
осигурява се възможност за въвеждане и получаване на данни, за извършване
на избор при необходимост. Следователно, СУБП може да се определи като
интегрираща платформа при изпълнението на бизнеспроцесите.

Необходимо е също да се осигури възможност за наблюдение и контрол
на екземплярите на процеса в реално време. За тази цел, като се използва мо-
делът на процеса, се визуализира изпълнението на неговите екземпляри. По
този начин, например, мениджърът може в реално време да получи представа
на какъв етап се намират продажбите, реализирани от всеки брокер, да просле-
ди какво е натоварването на всеки от служителите и кои от своите задачи са
реализирали те (като при необходимост може да се преразпределят задачите),
да установи причините за неизпълнените задачи и т.н. В някои от проучените
средства (IBM BPM, MS Dynamics CRM, Oracle BPM Suite и др.) има възмож-
ност за използване на контролно табло, като по този начин се следят ключови
индикатори за изпълнението на процеса, вкл. състоянието на съставящите го
дейности. При настъпването на критични ситуации се осигурява възможност за
гъвкаво променяне на изпълняваните екземпляри на бизнеспроцесите, като в
някои случаи възникналите проблеми и изключения се решават с участието на
съответните специалисти.

Резултатът от изпълнението на отделните стъпки на процеса, управлява-
щите го събития, възникналите грешки и изключения трябва да се регистрират
в дневници (log-файлове) на събитията за целите на последващ контрол, анализ,
одит.

През фазата на оценката се извършва анализ на информацията, събрана
при изпълнението на процеса, идентифицират се проблеми и възможности за
неговото усъвършенстване. За целта се разработват разнообразни отчети за
изпълнението на процесите. На базата на анализ на информацията от log-файло-
вете може да се направят изводи и формират решения за реинженеринг и усъ-
вършенстване на процеса, за подобряване на неговото управление и сигурност,
за идентифициране на нови бизнеспроцеси. Така например, може да бъде уста-
новено, че дадена дейност на процеса отнема твърде много време и причината
за това е неритмичното доставяне на някои ресурси, необходими за изпълнени-
ето й. Извличането на подобни знания от информацията за изпълнението на
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процеса чрез автоматизирани средства е известно като „process mining”. Това е
едно ново направление в управлението на бизнеспроцесите, което дава възмож-
ност за извличане на модели от log-файловете на събитията, проверка за съот-
ветствие между изпълняваните екземпляри на процеса и неговия модел, авто-
матизирано конструиране на нови модели и коригиране на съществуващите мо-
дели, откриване на тенденции17. Така се осъществява директна връзка между
модела на бизнеспроцеса и реалните данни за неговото изпълнение, като при
необходимост той може да бъде променян.

Изследването на съдържанието на фазите на жизнения цикъл на бизнес про-
цеса показва, че през неговото съществуване моделът му преминава през раз-
лични форми: визуален модел, който може да се определи като логически, тъй
като е независим от средата за изпълнението на процеса; дефиниция или физи-
чески модел, който може да бъде изпълнен в конкретна среда и ИТ инфраструк-
тура; екземпляр на физическия модел; усъвършенстван логически модел.

Въз основа на извършеното от нас проучване на жизнения цикъл на биз-
неспроцеса, може да се определят функциите на СУБП – те са представени по-
детайлно на фиг. 1, като са групирани по фази на жизнения цикъл.

В определения набор от функции, според нас, може да се обособи ядро от
минимално необходими функции, които задължително трябва да се поддържат
във всяка СУБП. Като отчитаме най-добрите практики по използването на тези
системи и съвременния етап в тяхното развитие, считаме, че минимално необ-
ходимият набор от функции трябва да включва: визуално изграждане на моде-
ли; генериране на дефиниция на процес на базата на неговия модел; изпълнение
на екземпляри на дефинициите, като се осигурява възможност за оркестриране
на процеса, взаимодействие с потребителите; управление на изпълнението на
процеса – визуализация, наблюдение и контрол; създаване на log-файлове и раз-
работка на отчети.

Минимално необходимите функции трябва да бъдат реализирани приори-
тетно при внедряването на СУБП. Останалите функции дават възможност за
по-пълно разгръщане на предимства им, но тяхното реализиране може да се
извърши постъпково във времето.

3. Основни компоненти на концептуалната архитектура на СУБП

Основната цел при дефинирането на концептуалната архитектура е да се
установят подсистемите на изследваната система – в случая СУБП, да се
представят техните компоненти, някои връзки между тях и базови механизми,
без да се отразяват специфичните ИТ, необходими за реализацията им. С други
думи, концептуалната архитектура има абстрактен характер, тя представя ос-
новните възможности на системата.

Анализът на дефинираните по-горе функции на СУБП показва, че те може
да се разделят в две групи. Към първата група се отнасят функциите, свързани
1 7 Process mining manifesto, http://www.win.tue.nl/ieeetfpm/doku.php?id=shared:process_mining

_manifesto (март, 2013).
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ОЦЕНКА
(усъвършенстван
логически модел)

РЕАЛИЗИРАНЕ
(физически модел)

ПРОЕКТИРАНЕ/
МОДЕЛИРАНЕ

(логически модел)

ИЗПОЛЗВАНЕ
(екземпляр на

физически модел)

• Визуално моделиране (1.1)
• Методология, метод за моделиране (1.2)
• Дефиниране на бизнесправила (1.3)
• Симулиране (1.4)
• Верификация на модели (1.5)

• Отчети (4.1)
• Анализ на log-файлове (4.2)
• Коригиране на модели (4.3)
• Идентифициране на нови процеси (4.4)
• Process mining (4.5)

• Генериране на дефиниции (2.1)
• Конфигуриране и настройка (2.2)
• Тестване (2.3)
• Програмиране, скриптове (2.4)
• Прототипиране (2.5)
• Интегриране (2.6)

• Изпълнение на дефиниции (3.1)
• Визуализация на изпълнението (3.2)
• Наблюдение и контрол (3.3)
• Взаимодействие с потребителите (3.4)
• Обработка на събития и съобщения (3.5)
• Обработка на грешки, изключения (3.6)
• Оркестриране, хореография (3.7)
• Създаване на log-файлове  (3.8)

Забележка: подчертани са минимално необходимите функции.

Фиг. 1. Основни функции на СУБП
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с автоматизирането на бизнеспроцесите, т.е. с тяхното моделиране и реализа-
ция. Те имат статичен характер, реализират се еднократно за всеки процес и
изпълняват подготвителна роля по отношение на изпълнението му. Втората гру-
па функции са свързани с използването и оценката на автоматизираните проце-
си. Те имат динамичен характер, изпълняват се многократно – т.е. за всеки
екземпляр на бизнеспроцес. Това е основание за обособяване на две основни
подсистеми в концептуалната архитектура на СУБП (фиг. 2).

Първата подсистема поддържа проектирането и реализацията на бизнес-
процесите, насочена е към изграждането и управлението на модели, към тяхно-
то преобразуване в изпълними дефиниции и програмен код – т.е. основният обект
на обработка е моделът на процеса. Втората подсистема поддържа изпълнени-
ето и оценката на бизнеспроцесите – т.е. основният обект на обработка е из-
пълняваният автоматизиран процес. Поради това, според нас, е подходящо две-
те подсистеми да се наименуват съответно „Мениджър на модели“ и „Мениджър
на процеси“.

Мениджърът на моделите включва средства за тяхното изграждане
(включително импортиране на модели, разработени с външни средства) и си-
мулиране. Графичният редактор за моделиране следва също да поддържа
възможности за трансформиране на модела на процеса в дефиниция, програмен
код или услуги. За да се реализира по-сложно поведение, в моделите може да
се интегрират скриптове и обръщения към програмни модули, разработени чрез
вградена или външна среда за програмиране.

Основен компонент на Мениджъра на процесите е средството за тях-
ното изпълнение – машината на процесите, която създава и изпълнява екземп-
ляри на процеса, като интерпретира в реално време дефиницията му или из-
пълнява програмния код за автоматизирането му. То поддържа оркестрирането
и хореографията на процесите, създава log-файлове за тяхното изпълнение.

За да се оптимизира изпълнението на процесите, което има критична роля
за бързодействието на СУБП като цяло, в архитектурата е обособено отделно
средство за управление на бизнесправилата, които по същество може да се
разглеждат като мини-процеси. Бизнесправилата, използвани за управлението
на процесите, се променят по-често от самите тях. Ето защо, чрез обособяване
на тяхната обработка се улесняват адаптирането и конфигурирането на СУБП,
увеличава се тяхната гъвкавост.

По аналогични съображения може да бъде обособено средство за управ-
ление на събитията, чрез които се реализира взаимодействието с външната
среда, както и това между бизнеспроцесите. Някои грешки и изключения – на-
пример, прекъсване на процеса от администратора на системата, също може
да се обработват като събития, чрез които се спира процесът или се стартира
процес за тяхната обработка.

В Мениджъра на процесите може да бъде обособена като компонент и
инфраструктурата за управление на съобщения. Причината за това е, че съоб-
щенията се използват като основен механизъм за интегриране в СУБП, както и
при оркестрирането и синхронизирането на процесите, при обработката на съби-
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Мениджър на модели

Графичен редактор
(1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3)

Среда за програмиране
(2.2 – 2.6, 4.3)

Симулиране на модели
(1.4, 1.5)

Хранилище

Мениджър на процеси

Събития
(3.5, 3.6)

Машина на процесите
(3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8)

Бизнесправила
(3.1, 3.4, 3.7, 3.8)

Наблюдение и контрол
(3.3)

Отчети
(4.1)

Process mining
(4.5)

Управление на съобщения

Механизми за интегриране и разширяване

Информационни системи
Електронни пазари

Уеб-услуги
Социални мрежи

Уеб-портали
.................

Забележка: в скоби са посочени функциите от фиг. 1, в реализирането на които
участват съответните компоненти на концептуалната архитектура.

Фиг. 2. Концептуална архитектура на СУБП



6 5
Статии

тия и др. Следователно, на тяхна база може да се реализират гъвкави интра- и
интерорганизационни процеси. При липсата на обособена инфраструктура за
управление на съобщенията, тази функция трябва да се разпредели между дру-
гите компоненти на Мениджъра на процесите. За управлението на съобщенията
може да се използва технологията „опашки от съобщения“ (message queues),
чрез която се реализира комуникация между приложения, изпълнявани по раз-
лично време.

Като отделни компоненти на Мениджъра на процесите може да се обосо-
бят също така средствата за наблюдение и контрол на изпълняваните екземп-
ляри на процесите, за разработване на отчети, за process mining.

Важен компонент на концептуалната архитектура на СУБП е централи-
зираното хранилище, което съдържа метаданни и артифакти на бизнеспро-
цесите – например, модели и данни за тях (версия, разработчик, дата на моди-
фициране), дефиниции на процеси, услуги, в които са преобразувани бизнеспро-
цесите, WSDL файлове, скриптове и програмни модули за реализирането им,
както и информация за изпълнението им. Хранилището се използва при модели-
рането и изпълнението на процесите, при тяхното управление и наблюдение, при
управлението на версиите им.

На практика, за реализирането на СУБП често се използват средства на
различни доставчици. От друга страна, за някои от нейните функции е възмож-
но да се използват вече налични средства в организацията. Това означава, че е
необходимо СУБП да се използват съвместно с други средства и приложения.
Поради това е необходимо да се поддържат възможности за интегриране, раз-
ширяване, импортиране и експортиране на данни. Чрез тях СУБП се свързват с
другите информационни системи в организацията (ERP, CRM, SCM), с инфор-
мационните системи на клиенти и партньори, на административните органи, с
електронните пазари, със социалните мрежи и т.н.

* * *
В тази публикация е направен опит за определяне на основните функции на

СУБП и на тяхната концептуална архитектура. За целта е приложен подход,
основан на анализ на характеристиките на бизнеспроцесите и на техния жизнен
цикъл. Приложеният подход, според нас, отразява гледната точка на мениджъ-
рите и потребителите, за които е особено важно доколко СУБП могат да подпо-
могнат и улеснят управлението и реализирането на бизнеспроцесите в органи-
зацията.

Архитектурата може да бъде използвана от потребителите на СУБП за
изясняване на възможностите и базовите им механизми, а оттам – и за тяхното
по-ефективно усвояване и използване. Тя може да бъде основата за изграждане-
то на дългосрочна стратегия за развитие на СУБП в организациите, за решаване-
то на някои методологични проблеми при прехода към този клас системи. Това
определя и някои насоки за нашите по-нататъшни изследвания в тази област.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
6 6

CONCEPTUAL  ARCHITECTURE  OF  BUSINESS
PROCESS  MANAGEMENT  SYSTEMS

Assoc.  Prof.  Dr  Nadezhda  Filipova

Abstracts

Business process management systems (BPMS) are specialized software systems,
suitable for the management and automation of complex, dynamically changing processes,
which are implemented in various business units with the participation of a great number of
users and the use of diverse information systems and technologies. For the purpose of their
more effective adoption and utilization, in the article there is made an attempt at defining their
conceptual architecture and to that end there is used an approach based on a study of the
characteristics of business processes and their life cycle in the BPMS. The applied approach is
in our view in conformity with the standpoint of managers and users, for whom it is particularly
important to know to what extent BPMS can aid and facilitate the management and realization
of business processes in the organization. Through the architecture there are presented in a
generalized manner the main capabilities and specific peculiarities of BPMS, their modules and
the tools included in them, as well as some of their basic mechanisms.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  АРХИТЕКТУРА  СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССАМИ  В  БИЗНЕСЕ

Доц.  д-р  Надежда  Филипова

Резюме

Системы управления процессами бизнеса (СУБП) – это специализированные со-
фтуерные системы, подходящие для управления и автоматизации сложных, динамично
изменяющихся процессов, протекающих в различных бизнес единицах, при участии мно-
гих потребителей и при использовании разнообразных информационных систем и техно-
логий. С целью их более эффективного усвоения и использования в статье предпринята
попытка определения их концептуальной архитектуры, и для этой цели применен подход,
основанный на исследовании характеристик бизнес процессов и их жизненного цикла в
СУБП. Приложенный подход по нашему мнению соответствует точки зрения менедже-
ров и потребителей, для которых особенно важно то, насколько СУБП могут способство-
вать управлению и реализации бизнес процессов в организации. Посредством архитекту-
ры представлены в обобщенном виде основные возможности и специфические особен-
ности СУБП, их модули и средства, включенные в них, а также и некоторые их базовые
механизмы.
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ДАНЪЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ
НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

У НАС – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Гл. ас. д-р Светлана Герчева

Увод

През последните години ресурсната ефективност е приоритет в ЕС.
Доказателство за това са стратегията Европа 2020 (март 2010), пътната карта
за ресурсна ефективност (септември 2011), общата програма за действие на
ЕС в областта на околната среда до 2020 г. (ноември 2012). Ето защо, все по-
актуална е трансформацията на отпадъците в ресурси с многократна ал-
тернативна употреба в икономиката. Така отпадъците стават полезни и при-
добиват собствена стойност. Битовите отпадъци от жизнената дейност на хо-
рата по домовете, в административни, социални и обществени сгради не правят
изключение от посочената трансформация.

Оползотворяването на битовото замърсяване много зависи от прилагани-
те инструменти за коректното му ценообразуване. Целта на тази статия е да
се проследи и анализира реализацията му в България, с оглед трансформацията
на битови отпадъци в ресурси чрез съвременни технологии.

1. Такса битови отпадъци и нейната
данъчна обремененост в България

В началото на 70-те години Уйлям Бомол аргументира, че плащане за
замърсяването принципно следва да се прилага при неговия причинител, т.е.
при „източника”1. По същото време ОИСР формулира популярния вече принцип
„замърсителят плаща”2, като оттогава досега за реализацията му едновремен-
но се прилагат данъци, такси, търговия с квоти за вредни емисии и пр.

При битовите отпадъци ценови инструмент, конкретизиращ принципа на
ОИСР, е таксата. Тя е своеобразна цена на публични блага, които са делими, и
допускат изключване от потреблението3. Битовите отпадъци са публични „зли-
ни”. Ето защо, почистването им може да се квалифицира като публично благо,
чието количество се поддава на измерване. Следователно, може да се прецени
колко единици „чистота” е потребил всеки за даден период от време. Наред с
1 Baumol, W. On Taxation and Control of the Externalities. The American Economic Review, Vol. 62, No.

3, 1972, pp. 307-322.
2 OECD, Recommendation C(72)128, Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects

of Environmental Policies, 26.05.1972.
3 Владимирова, Т., Вл. Владимиров и др. Публични финанси. Стено, Варна, 2008, с. 78-9. Манли-

ев, Г., Р. Брусарски и др. Икономика на публичния сектор. PSSA, С., 1998, с. 350-3.
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това, причинителят на битовите отпадъци може да се идентифицира, като в
случай, че не плаща за събирането, обезвреждането и оползотворяването им,
може да се изключи достъпът му до тези услуги.

В литературата по публични финанси и икономика на публичния сектор се
посочват съществените различия между таксата и данъка като държавни при-
ходи4. Таксата е плащане за получена услуга, докато при данъка подобна екви-
валентност отсъства. При определяне размера на таксата не се отчита плате-
жоспособността на лицата, а се търси ефективност в публичния сектор. Ето
защо, таксата следва да се съобрази с разходите за предлагане на публичната
услуга. Това съвсем не означава, че с нея непременно се възстановяват пълни-
те разходи за предоставяне на публичната услуга. Възможно е тя да финансира
само част от тях, вследствие на което обичайно възниква дефицит, който се
„покрива“ за сметка на данъчните приходи – чрез субсидии5. И накрая, но не на
последно място, данъците не са целеви и се разходват според приоритетите
на обществеността и управляващите политици. За разлика, таксата е це-
леви квазиданъчен приход и следва да се разходва по направления, изрично
регламентирани в нормативната уредба .

В управлението на битовите отпадъци нашата страна е възприела таксата
за реализация на принципа „замърсителят плаща”. Като ценови инструмент тя следва
да пречи на образуването и да съдейства за оползотворяването им. На фиг. 1 е
съпоставена динамиката в средното количество битови отпадъци у нас и в ЕС-27.

Източник: Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (18.01.2013)

Фиг. 1. Образуване на битови отрадъци в България
и в ЕС-27, 1995-2010 г. (кг./човек/годишно)
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4 Владимирова, Т., Вл. Владимиров и др. Цит.съч., с. 82-5.
5 Манлиев, Г., Р. Брусарски и др. Икономика на публичния сектор. PSSA, С., 1998, с. 353.
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След 1998 г., „произведените” битови отпадъци в България са съпостави-
ми с тези в ЕС-27 – около 500 кг./човек/годишно. Предвид най-ниския среден
доход и по-малкото потребление, което може да си позволи българинът спрямо
средния европеец, у нас се генерира непропорционално голямо количество би-
тови отпадъци. Една от причините за това е погрешната концепция и организа-
ция на такса битови отпадъци.

В България законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) регламентира ТБО.
Тя зависи от количеството, а когато то не може да се измери, се определя в левове
на ползвател или пропорционално върху основа, избрана от Общинския съвет6. Го-
дини наред местните власти ползват за основа данъчната оценка на жилищните
сгради или по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недви-
жимите имоти на предприятията. Това решение на общинските съвети деформира
таксата, която се изражда в данък. Първо, основата за изчисляването й е произвол-
но избрана, защото няма връзка с количеството битово замърсяване. А точно то
следва да се ценообразува, според логиката на делимите публични блага/„злини”.
Второ, посочената основа е адвалорна, което я прави подходяща повече за принци-
па на платежоспособността, присъщ на данъка. За таксата по-характерен е
принципът на ползата, но с българския вариант на ТБО няма как да се оцени
ползата за платците от почистеното количество замърсяване. Трето, събирането й
е регламентирано заедно с данъка върху недвижимите имоти, като в редица случаи
таксата го превишава като сума. Всичко това затвърждава убеждението на фирми
и граждани, че внасят „данък смет”. Нещо повече, това е дублиращо плащане,
тъй като се налага върху същата основа, която е и при данъка върху недвижимите
имоти. Четвърто, емпириката у нас показва, че постъпленията от ТБО трайно пре-
вишават разходите за почистване. Така противно на теоретичните очаквания се
формира излишък, чиято динамика се представя на фиг. 2.

Постъпленията от ТБО след 2004 г. се увеличават в резултат на децентра-
лизираното й определяне като размер7 и на ежегодно актуализираните данъчни
основи на недвижимите имоти. Разходите за услугата „чистота“ също нара-
стват, тъй като все повече селища у нас я предлагат: 1801 броя с над 6,7 млн.
души (2004), които достигат 4238 броя с над 7,4 млн. жители (2010). Освен този
фактор, съществуват и други източници на натиск върху разходите. На първо
място, от 2011 г. в структурата й има ново разходно „перо” – за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или на други съоръжения за оползотворяването им8. Към него
се добавят и отчисления по чл. 71 а и чл.71 е от закона за управление на от-
падъци – ЗУО9. На второ място, но не по значимост, е ръстът в цените на гори-
6 ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 117/10.12.1997, доп. ДВ, бр.102 от 21 декември 2012, чл. 67, ал. 1 и 2.
7 След 2008 г.
8 ЗМДТ, чл. 66(1), т. 3., изм. ДВ, бр. 98, 2010.
9 Тъй като отчисленията по ЗУО са компонент на ТБО, те имат строго целеви характер. С плаща-

нето по чл. 71 а от ЗУО се финансира закриването и следексплоатационната грижа на площадката
на депото, а плащането по чл. 71 е ще се разходва за нови съоръжения за рециклиране и оползот-
воряване на отпадъците.
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Източник: НСИ, http://www.nsi.bg (17.01.2013).

Фиг. 2. Постъпления и разходи за услугата „чистота”
в България, (2004-2011 г.), в хил. лв.

вата, които увеличават транспортните разходи до депата. Посочените два вида
разходи „тежат” регресивно – 401 лв./човек в малки и средноголеми общини с
10-50 хил. жители, докато в големите те са наполовина – 201 лв./човек10, неза-
висимо че по-големите общини са основните „производители” на битови от-
падъци. Следователно, освен регресивния характер, таксата накърнява и прин-
ципа „замърсителят плаща”, което засилва възприемането й като несправедли-
ва и неадекватна.

Безспорно натискът на разходите е причина за допълнителното завишение
на ТБО в българските общини. Въпреки това, след 2006 г. „ножицата” между
приходите и разходите за услугата „чистота” се разтваря (фиг. 2). Регистрира-
ният излишък на постъпленията от ТБО е индикация за данъчната природа и
фискализма на таксата. Този извод се подкрепя и от Сметната палата. При
извършените одити на 264 общини в България през 2011 г., контролната инсти-
туция формулира тенденция за фиксиране на завишен размер на ТБО11. От
одитните доклади става ясно, че превишението на приходите от ТБО над разхо-
дите за чистота се използва по усмотрение на кметовете – за капиталови раз-
ходи, за текущи плащания на вода, ток, детски градини и пр. Цитираните раз-
ходни направления нямат нищо общо с предназначението на средствата от
ТБО, фиксирано в ЗМДТ. Последното е поредното доказателство за данъчна-
та деформация на таксата в България.

1 0 НСОРБ, писмо изх. № И-812/12.07.2011.
1 1 Сметна палата. Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2011 г., септем-

ври 2012, с. 24.
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2. Последици от данъчния характер на ТБО у нас

Въпреки завишения размер на ТБО по места, количествата депонирани
отпадъци остават стабилни във времето, като се колебаят годишно между 2500
– 3500 хил. т. (фиг. 3).

Източник: НСИ, http://www.nsi.bg (17.01.2013).

Фиг. 3. Депонирани и рециклирани битови отпадъци
у нас, 1999-2011 г. (хил. т.)

Очертаната тенденция е логична, тъй като предвид основата за определя-
нето й, платците на таксата остават нечувствителни към теглото отпадъци,
което „произвеждат” през годината. След 2009 г. се регистрира намаление (фиг.
3), но не може да се прецени дали то ще продължи и в бъдеще. Налице е спад в
броя сметища – 567 (1999), респ. 164 (2011), т.е. 3,5 пъти по-малко. Една от
причините за това е, че много от тях не отговарят на изискванията на европей-
ското и националното законодателство като технически съоръжения и мес-
торазполагане. В изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ са ре-
гистрирани 275 броя рискови сметища с натрупани стари замърсявания12. В
същото време битовата смет на година намалява значително по-бавно: от 3197
хил. т. (1999) на 2751 хил. т. (2011), което е 1,16 пъти по-малко. Наполовина се е
свил и остатъчният капацитет на депата – от 28 млн. куб. м. през 1999 г. до
около 14 млн. куб. м. през 2011 г. Доклад на Еврокомисията представя България
в твърде неблагоприятна позиция – единствената държава в ЕС, която обезв-
режда отпадъци по архаичен начин – изхвърля ги на сметища13.
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1 2 Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, С., 2007, с. 28.
1 3 European Commission, Use of Economic Instruments and Waste Management Performances, Final

Report. 10=April 2012, р. 30, http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf
(12.06.2012).



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
7 2

Графиката на рециклираните отпадъци на фиг. 3 подкрепя това заключе-
ние. През разгледания период тя съвпада с абсцисата, като едва през 2011 г.
има „оттласкване” от дъното. Тогава са рециклирани около 160 хил.т. битови
отпадъци или 6% от депонираните. За сравнение, още през 2010 г. в ЕС средно
38% от отпадъците са депонирани, 22% – изгорени, 25% – рециклирани и 15% –
компостирани14.

Важна предпоставка за навлизането на съвременни технологии като ре-
циклиране, компостиране и инсенериране15 и в България е морфологията на
битовите отпадъци по населени места. Тя е много добре проучена и системати-
зирана у нас, което се вижда на фигура 4.

Фиг. 4. Морфологичен състав на битовите отпадъци
по видове населени места (% от общото количество)16

Групирането на образуваните битови отпадъци на фиг. 4 е според техноло-
гиите рециклиране и компостиране. Хартията, пластмасата, стъклото и металът
подлежат на рециклиране. Биоразградимите включват хранителните, градинс-
ките и дървесни отпадъци, които могат да се компостират. От фиг. 4 се вижда,
че във всички видове населени места у нас са натрупани достатъчно отпадни
продукти, подходящи за оползотворяване с цитираните технологии. Европейс-
ките цели за ограничаване на сметоотлагането също са ясно дефинирани. Ди-
ректива 1999/31/ЕО определя поетапно редуциране, като най-късно до 15 годи-
ни след транспонирането й в националното законодателство биоразградимите

1 4 Op.cit., p. 32.
1 5 Контролирано изгаряне на нетоксични отпадъци. В Германия и регион Фландрия инсенериране-

то достига до 35%, в Италия – 15%, в Унгария и Финландия – под 10%. Вж. ЕЕА, Diverting waste
from landfill, Report No7, 2009, p. 8.

1 6 Национална програма за управление на отпадъците, 2009-2013 г. , с. 12.
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следва да са до 35% от количеството депонирани отпадъци при база 1995 г17.
По отношение на хартията, пластмасата, стъклото и метала, директива 2008/
98/ЕО поставя количествени цели към 2020 г. делът на повторната употреба и
рециклирането им да бъде поне 50% от теглото на битовите отпадъц18. Заложе-
ните в европейските директиви количествени изисквания и срокове създават
условия България най-после да се раздели с архаичното обезвреждане чрез
депониране. Следва да се подчертае, че изборът между изхвърляне на смети-
ща и съвременна технология за оползотворяване на отпадъците зависи от от-
носителните цени. Именно те са една от основните причини България да няма
примерно инсталация за изгаряне (инсенериране) на нетоксичните битови от-
падъци – разходите за изграждането й превишават разходите за депониране на
отпадъците19. Изводът е, че докато ТБО/тон е по-ниска от разходите по рецик-
лиране/инсенериране на същия този тон отпадък, фирмата/домакинството ще
продължи да замърсява. Ако тя се увеличи относително, икономическите су-
бекти ще потърсят по-икономичната екосъобразна технология за оползот-
воряване.

Европейската агенция за опазване на околната среда поддържа тезата, че
за да е ефективен, данъкът/таксата за битовите отпадъци трябва да е висок/а20.
Страни, които не познават депонирането, налагат твърде високи ставки на тон
битови отпадъци: Холандия – над €90, регион Фландрия (Белгия) – над € 80,
Швеция и Дания – €50, Австрия – €2521. Цитираните примери са от държави-
членки с висока платежоспособност. При „новите” повишаването е плавно, пред-
вид по-ниските доходи, като Естония и Полша регламентират отчисления меж-
ду €10 – €20/тон битови отпадъци за депо. Може да се обобщи, че високите
данъци/такси корелират, както с широкото приложение на съвременни техноло-
гии за управление на битови отпадъци, така и с високата платежоспособност.

Доминацията на сметищата при управление на битовите отпадъци у
нас поражда редица негативни външни ефекти. От площите с депа се отде-
лят парникови газове, които влошават качеството на околната среда. У нас
сметищата емитират годишно средно около 250 000 тона атмосферно замърся-
ване с опасна структура. Сметищният газ се състои основно от метан, въглеро-
ден двуокис и амоняк22. Метанът (над 75%) в близост до населени места може
да предизвика пожари и детонации и е 20 – 25 пъти по-токсичен за климата от

1 7 ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци,
ОВ, 16.07.1999, L182/1, чл. 5, §2, т.в и чл. 18, §1.

1 8 ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември
2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, ОВ, L312/3, 22.11.2008, чл. 11.

1 9 Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, С., 2007, с. 58.
2 0 EEA, Diverting waste from landfill: Effectiveness of waste management policies in the European

Union, Report 7/2009, Cophenhagen, 2009, http://www.eea.europa.eu/publications/diverting-waste-
from-landfill-effectiveness-of-waste-management-policies-in-the-european-union (18.01.2013).

2 1 Вж. European Commission, Use of Economic Instruments and Waste Management Performances,
Final Report, рр. 60-2.

2 2 НСИ. Околна среда, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=15 (12.01.2013).
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въглеродния двуокис, който е между 5% – 20% от сметищните газове. След
като метанът доминира вредните емисии от депата, следва да се инвестира в
разработване и прилагане на технология за улавянето и използването му за про-
изводство на електрическа и топлинна енергия или гориво за автомобили23. Най-
добре е това да става в промишлени условия, защото само така отделянето му
ще се контролира прецизно при спазване на съответната технология за безопас-
ност на работа и на населението.

Негативен ефект на сметищата като водеща „технология” за обезвреж-
дане на битови отпадъци у нас е и деградацията на хиляди декара земя, която
принципно е с нееластично предлагане. „Зачерква” се алтернативната й упот-
реба, примерно като земеделска земя, независимо, че България има благопри-
ятни природни фактори за развитие на селското стопанство. По данни на НСИ,24

за периода 1999-2010 г. се констатира стабилно „отнемане“ на площи земя за
депа – средногодишно между 5 и 8 хил. дка. Като се имат предвид и нерегла-
ментираните сметища, данните на НСИ представляват долната граница
поземлени площи с по-полезна алтернативна употреба у нас25. Поначало неза-
конните депа създават сериозни опасности за общественото и личното здраве.
В същото време те подхранват усещане за несправедливост и подражателско
поведение, тъй като гратисчийството е сериозен проблем за публичните фи-
нанси на всяка държава.

3. Визии за новата „визия” на таксата

За да се превърне ТБО в коректна цена на битовото замърсяване у нас,
следва да се промени нейната законова регламентация, като се обвърже с коли-
чеството битови отпадъци. В противен случай таксата ще продължи „тради-
цията” на икономическо двойно облагане на данъчната оценка/остатъчната
стойност, която вече веднъж е била обложена с данък върху недвижимите имо-
ти. Крайно време е законодателите да преустановят „раздвоението” й.

Ако регламентацията в ЗМДТ се промени, възниква проблемът с измер-
ването на битовите отпадъци, за което липсва конкретна методика. Това е ва-
лидно най-вече за домакинствата. Възможно е количеството отпадъци да се
определя косвено – чрез приближение. Пример е потреблението на вода, в чие-
то измерване и събиране на таксите съществува дългогодишен опит. Стъпка
към прецизното определяне на количеството битови отпадъци е снабдяването с
индивидуални контейнери. Последното е лесноизпълнимо за административни,

2 3 Един тон сметищен газ замества 0,6 тона природен газ. Вж. http://www.ecoenergybg.eu/dung-
bg.php (18.01.2013).

2 4 НСИ. Околна среда, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=15 (13.06.2012).
2 5 За тях няма официални статистически данни за брой, площ по години и/или области у нас. В

оперативна програма „Околна среда” има информация за 5135 броя нерегламентирани сметища,
от които са закрити 3554. Вж. ОП „Околна среда 2007-2013”, с.29. През 2012 г. само за София се
докладват 177 броя незаконни сметища. Там сметта е основно от строителни отпадъци и по-малко
битови (стари мебели) като строителните компании са основните „фактори“ на увеличения брой
и площи с незаконни депа.
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обществени, търговски сгради и за къщите. В големите населени места, обаче,
преобладават многоетажните жилищни сгради. Предвид значителния брой до-
макинства там, предложенията за поставяне на контейнери в обособен „ост-
ров“, до който имат достъп само живеещите в съответния вход/блок, или за
събиране на вторичните суровини в складови помещения по етажите?! изглеж-
дат трудни за практическа реализация и дори нездравословни26. Много е веро-
ятно в големите жилищни сгради/комплекси да се стигне до осредняване на
ТБО по ползватели на услугата чистота, което ще породи преразпределение и
деформация на принципа „замърсителят плаща”. Въпреки тези недостатъци,
вътрешното осредняване е за предпочитане, защото сумата на ТБО все пак
ще зависи пряко от количеството отпадъци на входа/блока.

Мярка срещу необосновано завишените размери на ТБО е зонирането на
районите, съществуващи в големите градове. Там могат да се обособят инди-
видуални къщи, жилищни комплекси и централна градска част, като се съста-
вят графици и маршрути на сметоизвозващите машини. Така събраната инфор-
мация за вариацията на разходите по зони и сезони в районите може да се ока-
же надеждна емпирична основа за аргументирано определяне на ТБО в голе-
мите градове.

Значение за новата организация на таксата в България има нейната соци-
ална поносимост. Това е важно изискване, предвид отбелязаната корелация
на плащанията за битова смет със средните доходи. Определянето на по-висо-
ки ставки на тон само защото богати европейски държави отчитат 0% депони-
ране не е разумно решение, тъй като ще ограничи достъпа на много българи до
почистване на населените места. От друга страна, възможно е ТБО да се об-
върже с количеството отпадъци, като се ограничи като процент от дохода на
платците.

Националният омбудсман също акцентира на поносимостта на ТБО.
Фокусът е върху регионалните депа за битови отпадъци, използвани едновре-
менно от няколко общини. Транспортните разходи ще са различни за всяка об-
щина, тъй като сметището се намира на различно разстояние от отделните на-
селени места. Това ще доведе до несправедливо разпределение на тежестите
за жителите им. С оглед принципа на солидарност, омбудсманът предлага
законова възможност ТБО да се определя съвместно от общинските съвети,
ползващи общото регионално депо, а не с решение на съответния общински
съвет, на чиято територия то се намира27. Това предложение е издържано в
духа на публичния избор, отчитащ предпочитанията на платците на таксата.
Както при всяко демократично взето решение, и тук възниква проблемът колко
бързо е възможен консенсус за размера на ТБО. Съгласието може да се де-
формира и осуети от конфликти на финансови интереси и гъвкави коалиции между
различните общински администрации.

2 6 http://www.dnevnik.bg (23.10.2012)
2 7 http://www.ombudsman.bg/news/1184?page=8#middleWrapper и

http://www.ombudsman.bg/news/1331?page=6#middleWrapper (18.10.2012).
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Социалната поносимост на ТБО ще се подобри, ако размерът й се намали.
Целта е да се потърсят алтернативни източници за финансиране на разходите,
които тя осигурява до момента. В полезрението попадат разходите за проуч-
ване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата или други инсталации/съоръжения за обезвреждане, рецикли-
ране и оползотворяване на битови отпадъци. Към тях може да се причислят
и разходите за преодоляване на отрицателните външни ефекти от сметищата –
оползотворяването на парникови газове като източници на енергия и рекултива-
ция на почвите на „бившите” депа.

Алтернатива за финансиране на посочените разходи в нашата страна е
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, която следва да остане и
през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Една от специфичните цели е
подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите, изведена като
приоритетна ос 2 в структурата на оперативната програма28. Нейни бенефи-
циенти са общини/техни сдружения, които желаят да инвестират в инфраструк-
турни проекти за преработка и оползотворяване на отпадъци, едновременно с
въвеждането в експлоатация на нови регионални депа. Сред допустимите за
финансова помощ дейности е и изграждането на инсталации за оползотворява-
не на метан от депата за битови отпадъци чрез производство на електрическа
енергия. За подобряване управлението на отпадъци и защита на почвите през
изтичащия програмен период е предвиден общ бюджет 366 743 574 евро, от
които 311 732 038 евро са от ЕФРР, а останалото – от национални източници.
Към началото на 2013 г. по приоритетна ос 2 са договорени общо 802 млн. лв. за
25 проекта, от които 19 са за изграждане на регионални депа за обезвреждане
на битови отпадъци, а един е за закриване и рекултивация на общинско депо,
което не отговаря на съвременните изисквания.29 Проблем е забавеното
възстановяване на направени и одобрени разходи, като са реимбурсирани мал-
ко над 104 млн. лв. от общо договорени 802 млн. лв. 30Тези факти са индикация
за влошена ликвидност на изпълнителите на проектите, която е неблагоприят-
на за фирмените им финанси и ги демотивира да сътрудничат на общините.
Въпреки това, отношението договорени към бюджетирани средства (112%) по-
казва, че съществува потребност от европейско съфинансиране. Изводът е, че
в сектора на битовите отпадъци средствата от ЕСКФ могат да са резерв за
намаление на ТБО в общини, съфинансирани по ос 2 на ОП „Околна среда”.
Това би подобрило социалната поносимост и би намалило стреса за платците на
таксата.

Освен европейските фондове, насока за реформирането й е евентуална
диференциация според морфологичния състав на депонираната смет. Устано-

2 8 Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, С., 2007, с. 57-62.
2 9 http://ope.moew.government.bg/bg/pages/napredak/26 и http://ope.moew.government.bg/bg/pages/

sektor-otpadatzi/28 (19.01.2013).
3 0 Независимо, че за 2012 и 2013 г. остава да се завършат четири проекта, а останалите са приклю-

чили. http://ope.moew.government.bg/bg/pages/napredak/26 (19.01.2013).
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вените относителни дялове по видове населени места (фиг. 4) могат да са сво-
еобразни „бенчмаркове”, от които да зависи размерът на ТБО. Градове/села с
битови отпадъци в рамките на бенчмарка следва да плащат по-ниска ставка.
Обратното важи за населени места, които го превишават. По такъв начин в по-
общ план общините ще са подготвени да изпълнят изискванията на принципа
„замърсителят плаща”, а в по-конкретен – зададените от европейските дирек-
тиви дългосрочни цели за рециклиране/компостиране на битови отпадъци.

Заключение

Неустановената същност на ТБО у нас провокира не само академичен, а
и дебат в гражданското общество. В него активно участват авторитетни ин-
ституции като Сметната палата, Националният омбудсман, Националното сдру-
жение на общините в България, Българската стопанска камара. Така се гене-
рират нови идеи за ценообразуването и управлението на битовите отпадъци, в
България. На този фон закъснява узаконяването на категоричния публичен
избор – таксата да „скъса” с данъчната си същност. Поставена в пряка връзка
с количеството отпадъци, тя ще бъде коректна „цена” на делимо публично „зло”,
каквото е битовото замърсяване. С новата си организация таксата ще осъще-
стви принципа „замърсителят плаща” в сектор отпадъци, като посредством от-
носителните цени провокира икономическите субекти да избират между нови
технологии за почистване или замърсяване по старому.

THE  TAX  DEFORMATION  OF  THE  DOMESTIC  WASTE
FEE  IN  THIS  COUNTRY – ISSUES  AND  SOLUTIONS

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Svetlana  Gercheva

Abstracts

In the article there is substantiated the long-standing tax burden of the domestic waste
fee (DWF) in Bulgaria. According to theoretical expectations DWF is supposed to contribute
to the realization of the „polluter pays” principle in the management of domestic waste. Its
mistaken concept and organization in this country are the reason for the low level of application
of modern technology in the utilization of domestic waste, as well as for a number of negative
external effects – emissions of noxious greenhouse gases from landfills and degradation of
thousands of decares of land, deprived of a more beneficial alternative use. There are put
forward solutions, which would bind the fee to the quantity of domestic waste, at the same time
taking into consideration its social tolerability.

Keywords: domestic waste fee, tax deformation, management of domestic waste, polluter
pays.
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НАЛОГОВАЯ  ДЕФОРМАЦИЯ  ТАКСЫ БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ
В  СТРАНЕ – ПРОБЛЕМЫ  И  РЕШЕНИЯ

Гл.  асс.  д-р  Светлана  Герчева

Резюме

В статье аргументируется многолетнее налоговое бремя таксы бытовых отходов
(ТБО) в Болгарии. Согласно теоретическим ожиданиям такса должна была бы способ-
ствовать реализации принципа „загрязнитель платит” в управлении бытовыми отходами.
Ее ошибочная концепция и организация у нас в стране стали причиной низкой степени
применения современных технологий утилизации бытовых отходов, а также и ряда нега-
тивных внешних эффектов – емиссии вредных парниковых газов от свалок и деградации
тысяч декаров земли, лишенной более полезной алтернативы использования. Предлага-
ются и решения, которые бы увязали эту таксу с количеством отходов, в то же время
учитывается и ее социальная выносимость.

Ключевые слова: такса бытовых отходов, налоговая деформация, управление
бытовыми отходами, „загрязнитель платит”.
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ЛОЯЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ УСЛУГИТЕ
НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Велина Казанджиева

Въведение

Създаването и задържането на лоялни (верни, предани) клиенти е особено
актуална тема през последните три десетилетия. На съвременния динамичен и
конкурентен туристически пазар привличането на нови потребители не е дос-
татъчно ефективен начин за развитие на туристическите дейности. Запазване-
то и утвърждаването на стратегическите позиции на пътническите агенции (ПА)
в дистрибуционната система на туризма е възможно чрез установяване на
дългосрочни, лоялни взаимоотношения с клиентите, които увеличават доходно-
стта на туристическите фирми и гарантират оцеляването им в съвременната
дигитална икономика.

Необходимостта от формиране и поддържане на лоялни отношения с
клиентите при осъществяването на специфичните туристически дейности е обус-
ловена от изискванията на туристите за качествено обслужване и достигнатата
степен на зрелост на туристическата индустрия. Това налага насърчаване и
улесняване на стратегическите взаимоотношения с клиентите чрез използване
на съвременни информационно-комуникационни технологии и Интернет.

Отбелязаните обстоятелства, както и промените в поведението на съвре-
менния турист, определят основните мотиви за избора на предмета на изслед-
ване в тази разработка: възможностите за повишаване лоялността на потреби-
телите към туристическите услуги, предлагани от пътническите агенции (туро-
ператори и посредници). Обект на проучването е поведението на българите
като клиенти на тези предприятия и склонността им да поддържат дълготрайни
взаимоотношения с тях. Основната изследователска цел на статията е: чрез
теоретична обосновка на същността на потребителската лоялност да
се анализира и оцени отношението и ангажираността на клиентите към
услугите на пътническите агенции в България. Постигането й е свързано с
решаването на следните конкретни задачи: изясняване на същностните харак-
теристики на лоялността на клиента и дефинирането й в контекста на дейността
на ПА; определяне на особеностите на туристическата лоялност към туропе-
раторите; оценка на лоялността на българите като потребители на посредни-
чески услуги; определяне на възможностите за поддържане на стратегически
взаимоотношения с клиентите, повишаващи лоялността към ПА.
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1. Същност и дефиниране лоялността на клиента
към услугите на пътническата агенция

Потребителската лоялност е комплексно понятие, чиято същност се из-
следва от позициите на маркетинговата теория. Тя се определя като поведе-
ние, при което „клиентът купува многократно продукт (услуга), препоръчва не-
говия производител и търговец на други потребители, които постепенно са въвле-
чени в покупко-продажбата на разнообразни продукти на препоръчаната компа-
ния.”1 Потребителската лоялност е „сложна комбинация от осъзнатата ценност
на продукта и неговите специфични свойства, предимствата спрямо конкурен-
тите, създадените социални взаимодействия и последвалия синергичен ефект”.2

В контекста на маркетинга на взаимните връзки лоялността се дефинира
като отношение, при което се прави разлика между многократни покупки на
клиентите и тяхната лоялност. При изследване на генезиса на взаимоотношени-
ята се установява определена степен на ангажираност, обвързаност и доверие.3

Комбинирането им в емоционален и рационален аспект е основа за ефективно
сътрудничество и лоялни отношения между клиент и производител (доставчик)
на продукт или услуга. Лоялността е качествена характеристика на потребите-
ля, отразяваща неговата ангажираност (емоционална привързаност) към ту-
ристически продукти и услуги, в т.ч. и към пътническите агенции, които ги пред-
лагат. Обвързаността се проявява във всички етапи от жизнения цикъл на кли-
ента: привличане, задържане, връщане на изгубен клиент.4 Оценката на лоялно-
стта по време на този цикъл се извършва за пазарни сегменти и групи потреби-
тели, които агенцията определя като целеви.

Поведението на потребителя е резултат от динамично взаимодействие
между индивидуални предпочитания и знания, условия и фактори на средата, в
която клиентите управляват процесите на покупко-продажба. Решението за вида,
начина, периода, честотата и производителя на туристически продукт или услу-
га определя стила на поведение на купувача. Потребителското поведение обоб-
щава процесите на обработка на информация и вземането на решение за покуп-
ка на туристическо пътуване, заедно с основните влияещи фактори и връзките
между тях (вж. фиг. 1). Туристическите потребности и желания се проявяват в
определено отношение към конкретен туристически продукт. Решението за по-
купката му се влияе от четири основни групи фактори: маркетингови стимули;
въздействие на средата; личност на купувача и ситуационни фактори.5 Комби-

1 Richard, О. Satisfaction: A Behavioural Perspective on the Consumer, New York: McGraw Hill, 1997,
р. 189.

2 Пак там, с. 302.
3 Morgan, R., S. Hunt. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing,

Vol. 58, July 1994, p. 32.
4 Мельник, М., С. Егорова. Маркетинговый анализ. „Рид Групп”, М., 2011, с. 144-145.
5 Дуранкев, Б. и к-в Ключ към маркетинга. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2011, с.

101-111. Belk, R.W. Situational Variables and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, Vol.
2, № 3, 1975, р. 157-164. http://www.jstor.org/ …. (10.02.2013).
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нирането на въздействията им формира отношението на купувача към про-
дукта, което се изразява в следните основни аспекти:6

 възприемане на туристическия продукт като съвкупност от познавател-
ни, емоционални и поведенчески компоненти – знания и убеждения на по-
требителя за продукта, емоции и чувства по отношение на характеристи-
ките на туристическите услуги, намерения на потребителя към продукта;

Източник: Адаптирано по: Дуранкев, Б. Цит. изт., с. 100.

Фиг. 1. Фактори, влияещи върху решението за покупка

 изграждане на лоялност към марката – предпочитание на клиента
към определена марка в продуктовата категория, при което се изграж-
да усещане за потребление на правилните туристически услуги, при ви-
соко ниво на обслужване и правилното съотношение цена – качество.
Формират се покупателни навици с понижена ценова чувствителност
към предложенията на конкурентите и се установяват устойчиви връзки
купувач-производител (търговец) на туристически продукт;

 формиране на доверие към ПА – потребителят има цялостно, трайно
и позитивно отношение, убеден е в качествените характеристики на ту-
ристическите услуги. Ориентацията на съвременните пътнически аген-
ции към клиента се изгражда чрез доставяне на по-голяма стойност и
формиране на увереност. Увеличаването на полезността от потреблени-
ето на туристически услуги и повишаването на удовлетвореността на
потребителя създават доверието, което улеснява и ускорява процеса на
вземане на решение за покупка.

В специализираните изследвания за лоялността на клиента се използва
концептуален модел7 на Дик и Бейсю, обединяващ поведенчески характерис-
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6 Адаптирано по: Дуранкев, Б. Цит. изт., с. 112-114.
7 East, Р., P. Gendall, K, Hammond. Consumer Loyalty: Singular, Additive or Interactive? Australasian

Marketing Journal 13 (2), 2005, р. 12. http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/marketing/amj_13_2_east.pdf.
(9.02.2013).
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тики на потребителя и особености на взаимоотношенията, формирани при по-
купко-продажба. Авторите определят като основен свързващ компонент анга-
жираността на клиента, формирана вследствие на:

• степента на предпочитание и потребителската убеденост за качества-
та и полезността на даден продукт или услуга;

• степента на възприемана диференциация на продукта или услугата спрямо
алтернативни предложения.

Нивото на ангажираност е най-високо тогава, когато купувачът изразява
силно предпочитание, комбинирано с висока степен на значимост и възприема-
не на продуктовата диференциация. В интегрирания концептуален модел се раз-
граничават 4 типа лоялност,8 представени на фиг. 2:

Източник: Pei Sh., Цит. изт., с. 347.

Фиг. 2. Интегриран концептуален модел
на потребителска лоялност

 липса на лоялност – потребителят има ниска привързаност, не проявя-
ва особено отношение към продукта и не предприема целенасочени дей-
ствия за възобновяване на покупките, т.е. липса на повтарящо се пове-
дение. Например, клиент посещава различни пътнически агенции, зара-
ди удобното им местоположение, и купува предимно самостоятелни
туристически услуги – билети за отделни видове транспорт, резервации
за настаняване, застраховки и др.;

 инертна лоялност – характерна е за потребители с ниско ниво на
привързаност към дадена услуга, но с висока степен на повторни покуп-
ки, т.е. покупки по навик. Потреблението се реализира заради удобство-
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8 Pei Sh. Study of Service Innovation Strategy Based on Customer Loyalty. Business School, Tianjin
University of Commerce, China, р. 347-348. http://www.seiofbluemountain.com/... (9.02.2013).
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то. Липсва специално отношение и нагласа към продукта /услугата.
Водещи за покупката са ситуационните фактори.9 Купувачите не се не-
удовлетворени. Този тип лоялност е типична за масово потребявани ту-
ристически продукти и услуги (рекреативен морски, планински туризъм).
Може да прерасне в по-висока форма на лоялност, ако се стимулира
възприеманата от клиента позитивна диференциация за конкретна спе-
циализирана или алтернативна форма на туристически продукт;

 латентна лоялност – добро отношение на потребителя, комбинирано
с ниско ниво на повтарящи се покупки. Ситуационните причини са опре-
делящи за поведението на потребителя, а не неговата нагласа към про-
дукта. Например, повтарящи се покупки на семейни ваканции от турис-
тически посредник, удовлетворяващи специфични потребности на раз-
лични възрастови групи;

 премиална лоялност – най-високата (и желаната от фирмите). Налице е
едновременно висока степен на ангажираност, повтарящи се покупки, ви-
сока степен на предпочитание и доверие. Клиентите са удовлетворени и
горди от откриването и потреблението на туристически продукт или услу-
га с уникални характеристики. Изпитват удоволствие да споделят опита
и преживяванията, впечатленията и знанията от пътуването с близки и
приятели, отношението към начина на обслужване от посредника.

Лоялността на клиента към туроператор или посредник е проява на поло-
жителна нагласа и ангажираност към предлаганите услуги. Представените ос-
новни характеристики на типовете лоялност показват, че тя е функция на пове-
дението на потребителя като съвкупност от действия, насочени към реализира-
не на покупки и формираното отношение, предпочитание към определени тури-
стически продукти. Отношението и нагласата са следствие от влиянието на
значими фактори, формиращи специфични за клиента емоционални и рационал-
ни възприятия за ползите и ефектите от туристическите услуги.

За целите на тази разработка дефинираме лоялността на потребителя
към ПА като: практическа проява на склонността на купувача да създава и
поддържа ценни дългосрочни взаимоотношения на ангажираност и дове-
рие към предлаганите туристически услуги, които съответстват в макси-
мална степен на потребностите, надхвърлят очакванията на клиента и
генерират висока степен на значимост на продуктовата диференциация.

2. Особености на туристическата лоялност
към пътническата агенция

Потребителят е верен и предан към услугите на ПА, когато: проявява ло-
ялност към марката на туристическите продукти, които купува; реализира мно-
гократни покупки; има цялостно положително отношение към посредника. Фор-
мираното по този начин потребителското поведение е резултат от удовлетворе-
9 Желева, Р. Има лоялност и лоялност. Икономически алтернативи. бр. 2, 2009, с. 109-110.

http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br32/11.pdf. (8.02.2013).
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ността на клиента от туристическите услуги и неговата ангажираност към аген-
цията. Туристическата лоялност се влияе и от комплексната оценка за възпри-
еманото качество на продукта, неговите свойства и конкурентни предимства.
Положителната оценка на потребителя за качеството на туристическия про-
дукт повишава удовлетвореността от покупката му, което увеличава вероят-
ността клиентът да се превърне в лоялен.

Цената на туристическите услуги се възприема от туриста като индика-
тор за паричната жертва, която трябва да се направи, за да се получи очаквано-
то качество от потреблението.10 В продуктови категории с висока стойност,
повишен риск при покупка и нисък интензитет на потребление, каквито са тури-
стическите пакетни пътувания, цената е променлив фактор с директно влияние
върху удовлетвореността на туриста.11 Потребителят възприема високата цена
на туристическия продукт с очаквано високо качество, което показва положи-
телна връзка между двете променливи.

Влиянието на ценовите промоции на туристическите пакети върху връзката
възприемана цена →очаквано качество →  удовлетвореност →  лоялностст на
потребителя не се определя еднозначно. Някои автори твърдят, че в дългосро-
чен аспект ценовите промоции имат отрицателен ефект.12 Ако туристът реали-
зира повтарящи се покупки, мотивиран само от изгодните цени на туристичес-
ките продукти, а не от предпочитанията към марката, ангажираността и дове-
рието към ПА, въздействието на промоционалните оферти върху лоялността е
отрицателно, т.е. туристическата лоялност не може да се постигне единствено
с отстъпки в цените. В дългосрочен аспект ПА може да изгради лоялност, ако
предлага промоционални оферти за туристически пътувания в отговор на спе-
циалното й отношение към клиентите.

Други автори са на противоположно мнение и считат, че промоциите доп-
ринасят за подобряване на лоялността към марката.13 Ако потребителят про-
явява предпочитание към марката на туристическия продукт и възприема про-
моцията като награда за проявената лоялност, а не само като отстъпка в цена-
та, положителната нагласа за качеството на продукта и удовлетвореността от
потреблението се потвърждават и засилват. Увеличава се вероятността кли-
ентът да реализира многократни покупки.

Измерването на туристическата лоялност е комплексен процес, защото
туристическият продукт удовлетворява вторични потребности и покупката му
може да се отлага във времето. Индикаторите за определяне лоялността на по-
требителите към услугите на агенциите се групират в две основни групи: за из-

1 0 Oh, H. The Effect of Brand Class, Brand Awareness, and Price on Customer Value and Behavioral
Intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 24 (2), 2000, р. 136-162.

1 1 Petrick, J. F. First Timers and Repeaters Perceived Value. Journal of Travel Research, 43, August,
2004, р. 29-38.

1 2 Dodson, J., A. Tybout, B. Sternthal. The Effect of Deals and Deal Retraction on Brand Switching.
http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=9333. (25.03.2013).

1 3 Lattin, J., R. Bucklin. Reference Effects of Price and Promotion on Brand Choice Behavior. Journal of
Marketing Research,Vol. 26, August, 1989, р. 299-310. http://www.jstor.org. (25.03.2013).
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мерване на действителното поведение на купувача като потребител на туристи-
чески услуги само от един посредник; за установяване на желанията и намерени-
ята на потребителя относно покупката на туристически услуги от друга агенция.

Основните резултати от проучване на туристическата лоялност към аген-
циите, организатори на туристически пътувания показват:14

 възприеманото качество на продукта от туриста е променлива величи-
на и оказва най-силно влияние върху неговата лоялност. Въздействията
на качеството върху туристическата лоялност към туроператора са преки,
положителни и с висок интензитет на проявление;

 влиянието на удовлетвореността от потреблението върху туристичес-
ката лоялност се проявява чрез косвени ефекти;

 въздействието на цената на туристическите услуги е непряко и се про-
явява чрез: положителни ефекти върху туристическата лоялност, фор-
мирана в резултат на взаимодействието цена – качество, и косвени от-
рицателни ефекти при връзката цена – удовлетвореност от потреблени-
ето, където лоялността е незначителна;

 негативно влияние на ценовите промоции върху туристическата лоял-
ност като ефектите са незначителни и се проявяват по косвен начин.

Въздействието на информационно-комуникационните технологии и
Интернет върху дейността на ПА е значително. За да оцелеят и запазят позици-
ите си в туристическата дистрибуционна система, посредниците възприемат
стратегия за адаптиране към промените. Обособяването на смесени (хибрид-
ни) ПА, които комбинират бизнес в реална (офлайн) и виртуална (онлайн) среда
в стратегически аспект зависи от изграждане на интерактивни отношения за
поддържане на лоялност чрез: изпращане на персонализирани съобщения; по-
добряване на услугите във фазите на онлайн проучване – планиране – резерва-
ция; присъствие на всеки етап от подготовката на пътуването (организиране,
покупка, потребление, обратна връзка с потребителя); създаване на уникална
стойност и полезност на туристическите оферти.

3. Оценка на лоялността на потребителите
към пътническите агенции в България

Регистрираните ПА в България са 2582,15 като в този брой са включени
туроператори, турагенти и смесени туристически предприятия. По критерии за
численост на персонала и обем на оборота принадлежат към малкия и средния
бизнес в страната. Броят им е сравнително голям, отчитайки размерите на
вътрешния туристически пазар, засилената конкуренция, натиска от страна на
онлайн туристически посредници и нарасналите директни продажби на първич-
ни доставчици на туристически услуги в Интернет.

1 4 Campo, S., M. Yagьe. Tourist Loyalty to Tour Operator: Effects of Price Promotions and Tourist
Effort. Journal of Travel Research, Vol. 46, February, 2008, p. 324.
http://www.sagepub.com/clow/study/articles/PDFs/08_Campo.pdf. (28.03.2013).

1 5 http://www.mi.government.bg. (към 28.03.2013 г.)
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Според данните от Сателитните сметки в туризма за периода 2008 - 2010
г. разходите за крайно потребление на българите на услуги, свързани с туропе-
ратори и посредници, са нараснали почти 2 пъти (от 5,19 млн. лв. до 10,34 млн.
лв.).16 Но въпреки тази положителна промяна, ръстът през последната година е
13%, в сравнение с 2009 г., когато увеличението спрямо 2008 г. е 76%. Пазарът
е повлиян от спад в изходящия и вътрешния туризъм, дължащ се на икономи-
ческата криза и ниската покупателна възможност на българите, които ограни-
чават разходите за пътувания до основни компоненти: транспорт, настаняване,
хранене. Избират евтини и лесно достъпни (с личен автомобил), предимно съсед-
ни дестинации. Ограниченото търсене на луксозни пътувания, круизи и екзо-
тични дестинации също намалява. За 2012 г. пътуванията на българите за Тур-
ция и Гърция се понижават съответно с 11% и 21%.

Услуги на ПА за организиране на пътувания и ваканции използват прибли-
зително 3% от пътуващите в страната българи, докато този дял при пътуващи-
те зад граница е почти 34%.17 Основни информационни източници за български-
те туристи при вземането на окончателно решение за пътуване са предишен
опит (55%), препоръки (42%) и интернет сайтове (9%). Като цяло, при планира-
не на почивката и организиране на пътуване липсва утвърдена практика за
използване на услуги на туроператори и турагенти.

В публикувано изследване на ISC18 по метода „таен клиент” дейността на
ПА в България е оценена в три основни направления: технология на обслужване
при продажба на туристически услуги; знания и компетентност на персонала;
усилия за изграждане на дълготрайни взаимоотношения с клиентите. По-важ-
ните констатации и изводи от изследването,19 които кореспондират пряко с
действителното състояние на лоялността на българите към агенциите са: липса
на достатъчно рекламни материали за туристическите продукти и услуги; не-
добро представяне на туристически оферти, в т.ч. и тези „в последната мину-
та”; нисък резултат по показателя „обслужване на потребителите”; липса на
достатъчно добри „продуктови познания”, търговски умения и способности за
представяне на туристическите оферти; неправилно и неточно определяне на
изискванията и потребностите на клиентите и представяне на непълна инфор-
мация за продуктите; ограничен интерес за водене на разговор с клиента и пре-
1 6 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=8. (30.03.2013)
1 7 Публикация „Туризъм 2009” – репрезентативно статистическо изследване на туристическите

пътувания и разходите за туризъм на българите. http://site.nsi.bg/publications/Tourism2009.
(20.01.2013).

1 8 ISC - International Service Check е компания с над 10 г. опит в анализа на качеството на обслужва-
не. Извършва проверки чрез приложение на програмата „Таен клиент”.
http://www.internationalservicecheck.com/bg.
За реализиране на целите на цитираното изследване са проверени офиси на избрани пътнически
агенции в Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария и България. У нас са извършени 26
проверки в 7 агенции: Astral Holidays, Бохемия, Компас, Олимтур, ON Travel, Posoka.com, Usit
Colours.

1 9 Андреева, Ек. Тайни клиенти отредиха на България предпоследно място.
http://www.horemag.bg/show.php?storyid=98399. (28.11.2010).
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пращането му към информация, обявена в интернет страницата на агенцията;
необсъждане и липса на разяснения относно застрахователни условия, начини и
срокове на плащане на услугите; непризнаване на липсата на осведоменост и
данни за актуални оферти (около 45% от българските турагенти отправят пред-
ложение към клиента за по-късно свързване с него); опити за въздействие върху
избора на клиента чрез налагане на лични предпочитания на посредника към
определени оферти и дестинации.

Посочените изводи определят комплексното отношение на потребите-
лите към ПА, което е по-скоро негативно и с ниска степен на ангажираност
към предлаганите еднородни туристически продукти. Възприемането им от
потребителя е с ниска степен на значимост и е резултат от: не особено обектив-
ни и разнообразни познания за потребностите, желанията и очакванията на кли-
ента; липсата на силни убеждения и аргументи за ползите и ефектите от по-
треблението на туристическите услуги; недостатъчно желание за реализиране
намеренията на потребителя като се стимулира и улесни решението му за по-
купка; недобро представяне на специфични свойства и характеристики на тури-
стическите продукти.

Лоялността към марката на туристическите продукти се определя от
високата ценова чувствителност на потребителите и нетрайните им взаимоот-
ношения с ПА, което противодейства на опитите за налагане на специфични
конкурентни предимства. Възприеманата диференциация на туристическите
услуги и продукти е ограничена. Доверието към агенциите е ниско и се форми-
ра от липсата на постоянен опит с марката на туристическия продукт, което
създава нетрайни (нелоялни) взаимоотношения с посредници и туроператори. В
съответствие с отношението на потребителите, усилията за създаване на лоял-
ност са неефективни.

Намаляването на броя на ПА и обявяването в несъстоятелност на два от
големите туроператори в България (Алма тур и Он травел) е признак за натиск
на факторите от макросредата и негативно въздействие на промените в пове-
дението на потребителите, насочени към: отказ от посреднически услуги;
несигурност относно полезността и степента им на значимост; прекъсване на
взаимоотношенията и смяна на агенцията (липса на лоялност); нарастващо из-
ползване на услуги на онлайн продавачи; директни покупки на самостоятелни
туристически услуги по Интернет и др.

Проучване на склонността на българите към онлайн покупки на услуги на
ПА20 показа, че близо 42% от анкетираните потребители не се информират от
интернет страница на конкретен туроператор, а се доверяват и предпочитат

2 0 За целите на дисертационен труд, Казанджиева, В., Влияние на електронната търговия върху
посредническата дейност на ПА в Р България. Катедра ИОТ при ИУ – Варна, октомври, 2011,
непубликуван. В периода 15.07.2010 - 20.02.2011 са изследвани 2 целеви съвкупности: анкетно
проучване за оценка на въздействията на електронната търговия върху дейността в 178 ПА;
анкетно проучване за нагласата на 257 потребители да използват Интернет при подготовка на
пътуване. Осъществени 8 дълбочинни интервюта с мениджъри на ПА.
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специализирани сайтове за пътувания на виртуални посредници, първични дос-
тавчици на основни туристически услуги и резервационни системи. Резултатът
означава несигурност, липса на достатъчна убеденост, подценяване и неефек-
тивно използване на възможностите на съвременната дистрибуция. Над поло-
вината от анкетираните потребители (52%) не проявяват склонност да резерви-
рат туристически услуги през интернет страниците на агенциите. Сравнително
високият резултат се обяснява от една страна, с ограничените възможности за
резервации и плащания от уеб страниците на ПА, а от друга, с обективно съще-
ствуващата потребност от традиционните консултантски услуги и експертни
съвети на посредниците. Удовлетворяването на тази потребност е благоприят-
на възможност за създаване и поддържане на доверие и потребителска лоял-
ност.

Интернет страниците на ПА в България са с преобладаващо ниска функ-
ционалност и не удовлетворяват изискванията на анкетираните потребители по
отношение на: актуалност и подробност на информацията; сигурност и гаранции
на резервации и плащания. Високият дял на потребители, отхвърлящи посоче-
ните основни качествени характеристики, показва ниска степен на привлека-
телност и значимост на онлайн услугите на агенциите. Комуникацията с тура-
гентите е със занижена степен на полезност, не е достатъчно интересна и ин-
формативна за клиента. С ограничено използване са иновативните приложения
за добавяне на полезност във виртуалната верига на стойността и за динамич-
но взаимодействие с потребителите.

4. Възможности за повишаване лоялността
на потребителите към пътническата агенция

По-важните насоки за създаване и поддържане на лоялността на по-
требителите към услугите на ПА в България определяме по отношение на:

 повишаване качеството на обслужване и степента на удовлетво-
реност от потреблението на туристически продукти – провокиране и
задържане на интереса на клиентите чрез правилно идентифициране на
техните потребности, желания и очаквания относно степента на полез-
ност на туристическите услуги; при взаимоотношенията с агенцията кли-
ентът оценява особено високо сигурността - спазването на обещанията,
и отговорността - желанието за съдействие и помощ при обслужване и
потребление;

 продуктова и ценова диференциация, специализация в перспектив-
ни маркетингови сегменти и формиране на устойчиви конкурентни пре-
димства в дългосрочен аспект чрез предлагане на качествени туристи-
чески услуги;

 разработване и развитие на ефективни програми за лоялност, които
включват три основни елемента: персонализиран подход и специално от-
ношение при обслужване на всеки клиент; механизми за задържане на
потребителя и стимулиране на потреблението му; съдействие за създа-
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ване и развитие на „общност” от потребители.21 Необходими и полезни
са технологичните решения за достъп до системи за управление на
връзките с клиенти (CRM),22 които улесняват прехода от обикновено
приемане на заявки и резервации за туристически услуги до проактивен
и директен маркетинг;

 реализиране на стратегия за онлайн бизнес и поддържане на дългос-
рочни взаимоотношения с клиентите – събиране, натрупване и разпрос-
транение на разнообразна маркетингова информация; предоставяне на
онлайн възможности за индивидуално създаване на туристически про-
дукти от потребители; интегриране в единна технология на основни и
допълнителни елементи за персонализирано обслужване;

 изпращане на специализирани съобщения с помощта на мобилни уст-
ройства – мобилната търговия (mCommerce)23 е благоприятна възмож-
ност за продажби в „последната минута”, за реализация на туристичес-
ки услуги в местата за престой и посещение, за предлагане на специал-
ни оферти и допълнителни услуги;

 автоматизиране на видими и невидими за клиента технологични
операции за постигне на висока ефективност и производителност – чрез
технологиите и посредничеството на Интернет, всяка агенция е в състо-
яние бързо и лесно да използва виртуална база данни за потребители, да
изпрати информация за нови промоции и продукти, да информира за ак-
туални до определена дата ваканционни предложения;

 създаване на ефективен процес за управление на рекламации24 в дей-
ността на ПА, като ключов фактор за изграждане и запазване лоялнос-
тта на потребителите, връщане на доверието и коригиране на негатив-
ното отношение към конкретни туристически продукти;

 утвърждаване на значими конкурентни предимства чрез повишаване на
компетенциите и уменията на персонала – по отношение съдържа-
нието на туристическите оферти и разкриване свойствата на туристи-
ческите услуги; подобряване на търговските умения; работата с новите
технологии и съвременните резервационни системи.

Заключение

Начинът и технологията на обслужване, както и отношението на класи-
ческите ПА към техните потребители нямат аналог във виртуалното простран-
ство. Предлагането на качествено обслужване, индивидуален подход в процеса
2 1 Morais, D., D. Kerstetter, C. Yarnal. The Love Triangle: Loyal Relationship Among Providers,

Customers and Their Friends. Journal of Travel Research, 44, May, 2006, р. 379-86.
http://wenku.baidu.com/view/eb5cafd9a58da0116c174973.html. (25.03.2013).

2 2 Alford, Ph. eCRM in the travel industry. Travel &Tourism Analyst, №1, 2001, p. 57-76.
2 3 Buhalis, D., М. Licata. The future of eTourism intermediaries. Tourism Management, Vol. 23, № 3,

2008, p. 214.
2 4 Маринов, С. Управление на рекламациите в туризма. Сп. Hotels & Restaurants Magazine, бр. 3,

Год. II, март, 2004, с. 22 - 23.
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на покупко-продажба на услуги, подкрепен с технологичните удобства на е-
бизнес повишават удовлетвореността и степента на привързаност на клиентите
към определени посредници. Добавянето на високо ниво на продуктова дифе-
ренциация гарантира лоялни потребители, склонни да споделят положителното
си впечатление от услугите на ПА и да повишат доходността й в стратегически
аспект.

При ориентиран към клиента подход на обслужване съществува постоян-
но взаимодействие между посредника и потребителя, основано на взаимна из-
года и балансирани взаимоотношения. Изграждането на лоялност и доверие
към туроператорите и посредниците е комбинация от предлагане на качествени
туристически услуги, приложение на гъвкава технология на обслужване, ефек-
тивни маркетингови действия и вътрешнофирмени политики на взаимодействие
с клиентите. Синергията от използването на тези инструменти повишава лоял-
ността към марката на туристическия продукт, формира положително отноше-
ние и ангажираност на потребителя към агенцията.

LOYALTY  OF  CUSTOMERS  TO  THE  SERVICES
OF  TRAVEL  AGENCIES  IN  BULGARIA

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Velina  Kazandzhieva

Abstracts

The subject of study in the article are the possibilities for raising the loyalty of customers
to the tourist services offered by travel agencies (TA). The object of study is the behaviour of
Bulgarians as customers of these enterprises and their propensity to maintain long-lasting
relations with them. The main objective of the article is to analyze and assess the attitude and
commitment of customers to the services of travel agencies in Bulgaria. There is defined the
loyalty of the customer to the activity of the agent. There are identified the special features of
tourist loyalty to tour operators. There is assessed the loyalty of Bulgarians as consumers of
agency services. There are identified the possibilities for maintaining strategic interrelations
with customers, increasing their loyalty towards agencies.

Keywords: loyalty, Bulgarian consumers, attitude, travel agencies.

ЛОЯЛЬНОСТЬ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  К УСЛУГАМ
ТРАНСПОРТНЫХ  АГЕНТСТВ  В  БОЛГАРИИ

Гл.  асс.  д-р  Велина  Казанджиева

Резюме

Предметом исследования в статье являются возможности повышения лояльности
потребителей к туристическим услугам, предлагаемым транспортными агентствами (ПА).
Объектом изучения является поведение болгар как клиентов этих предприятий и их склон-
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ность поддерживать прочные взаимоотношения с ними. Основная цель статьи – проана-
лизировать и оценить отношение и обязательства клиентов к услугам транспортных агентств
в Болгарии. Определена лояльность потребителя к деятельности посредника. Определены
особенности туристической лояльности к туроператорам. Оценивается лояльность бол-
гар как потребителей посреднических услуг. Определены возможности поддержания стра-
тегических взаимоотношений с клиентами, повышающих их лояльность к агентствам.

Ключевые слова: лояльность, болгарские потребители, отношение, транспорт-
ные агентства.
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КОНКУРЕНТНА СПОСОБНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
ЧРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

Гл. ас. д-р Катя Антонова

Въведение

В съвременната икономика промените са изключително динамични и под
тяхното влияние се видоизменя и конкуренцията. В традиционните индустрии
повечето работни места изискват първоначално обучение на заетите лица, т.е.
обучение за това как те да изпълняват рутинни функции на съответното работ-
но място. С навлизането на високи технологии, промените са толкова бързи, че
заетите се нуждаят от непрекъснато придобиване на нови знания и умения.
Знанията изменят технологиите, икономиката и човека. Те не могат да бъдат
оценени количествено, но могат да се измерят с пазарната стойност на решени-
ята, взети с тяхна помощ. Необходимо е всяка организация да използва твор-
ческият потенциал на персонала, като създава подходяща среда за развитие на
талантите. Това е идеята на икономиката на знанието, която създава, придоби-
ва, адаптира и използва знанието ефективно за икономическото и социалното
развитие. Използването на знанията в организациите ще бьде ефективно, ако е
подчинено на стратегическо планиране и управление.

През последните години темата за управление на знанията e изключител-
но актуална. Търсят се нови вьзможности, които да осигурят ефективност и
икономически просперитет на организациите. Според аналитичната рамка, раз-
работена от Световната банка, „икономиката на знанието” се състои от четири
опорни точки, едната от които е „съзидателен и добре обучен човешки капи-
тал”. Знанието и образованието се разглеждат като актив, който може да про-
извежда стойност и като бизнеспродукт, който носи високи печалби за органи-
зациите.

Знанието и ученето са уникални, те се изграждат с времето и осигуряват
конкурентоспособност и устойчивост на заетите лица. Концепцията за управле-
ние на знанията се въвежда, поради необходимостта от определяне на нуждите
от знания и се прилага в различни области. Сега в икономическата обстановка,
когато бизнесът е все още в криза, е необходимо да се обърне специално вни-
мание на използването на потенциала на работещите. За да са конкурентни на
пазара съвременните организации е необходимо предприемането на стратеги-
чески действия по отношение управлението на знанията и уменията на заетите
в тях.

Целта на автора на тази статия е разработване на модел за стратегическо
управление на знанията, с цел постигане на конкурентоспособност и устойчи-
вост на организациите.
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1. Стратегическото управление на знанията – конкурентно
предимство за организациите

Икономиката на знанието поставя акцент върху човешкия фактор и неговото
усъвършенстване като източник на икономически растеж и конкурентoспособност.
Конкретните причини за формиране на икономика на знанието са различни, но клю-
чови са възможността за устойчиво развитие и икономически растеж на организа-
циите. Икономиката на знанието е „ново обществено устройство, нов свят, нова
система на отношения, различно съзнание, различни принципи на взаимодействие”1.
Тя е „тази, при която сьздаването, разпространяването и практическото приложе-
ние на занания се преврьща в основна движеща сила за растежа, сьздаването на
благосьстояние и заетост”.2 Е. Вачкова3 определя икономиката на знанието като
нова социално-икономическа среда, в която комуникационните технологии създа-
ват глобална конкуренция, инвестициите се насочват към нови концепции за сметка
на нови машини и съоръжения, а контролът върху интегрирането на нематериални-
те активи е важна управленска компетенция. Използването на такъв неизчерпаем
ресурс, какъвто е знанието, дава възможност за търсене на начини за осъществя-
ване на развитие от устойчив тип, при който днешното производство и потребление
няма да пречи на развитието на бъдещите поколения.

Според М. Паунов,4 в икономиката, основаваща се предимно на идеи и
знание, а не на физическия капитал, времето тече много бързо и потенциалът за
светкавичен успех е много по-голям. В съвременните компании значение при-
добива не само това какво знаем, а как се използват тези знания.

От изложените мнения на различните автори можем да направим извода,
че икономиката на знанията е социално-икономическа среда, в която заетите
имат възможност да мислят системно и креативно, да споделят знания и идеи,
да проявяват своята специфичност и оригиналност.

Икономиката на знанието се приема като всеизвестна концепция, a управ-
лението на знанията – като критичен фактор за постигане на устойчиво конку-
рентно предимство. То „включва всички методи, инструменти и средства за
промотиране на интегрирана среда за обработка на знания във всички области
и на всички равнища на организацията, с цел да се подобри дейността на орга-
низацията и да се обърне внимание на бизнеспроцесите, създаващи стойност.”5

Рубенщайн6 определя управлението на знанията като концептуална рамка за
решаване на проблемите в тяхната цялост, а според Дайкулакис7 и други авто-
1 Тимина, Е. И. Трансформация факторов экономического развития и конкурентоспособность.

М., Макс Пресс, 2008.
2 www.bgrazvitie.net/bg/ke/measure.php
3 Вачкова,Е., М. Игнатова. Конкурентоспособност чрез управление на знанието, http://www.ibset.eu
4 Паунов, М. Стратегическо управление на човешките ресурси. УИ „Стопанство”, С., 2007.
5 Гурова, Е., А. Антонова. Стратегия за управление на знания: фактори за успех. С., 2007.
6 Rubeinstein, B., J. Liebowitz, J. Buchwalter, D. McCaw, В. Newman and K. Rebeck. A systems

thinking framework for knowledge management, Decision Support Systems. 31, 2001.
7 Diakoulakis, I. E., N. B. Georgopoulos, D. E. Koulouritis and D. M. Emiris. Towards a Holistic

Knowledge Management Model, Journal of Knowledge Management, 8, 2004.
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ри, управлението на знанията постепенно се утвърждава като методология, ко-
ято подкрепя бизнеса, конкурентоспособността и растежа. Те го определят като
инструмент, който осигурява рамка за предвиждане на непознатото.

M. Зак8 е на мнение, че за да могат знанията да се използват като страте-
гически ресурс е необходимо да се уточнят източниците на предимства за съот-
ветната организация. Той дава следната дефиниция за стратегическо управле-
ние на знанията: Ако приложението на специфично знание може да създаде или
да запази стратегическо предимство, като позволи на организацията по-добре
да формулира или изпълни корпоративната си стратегия, тогава знанията са
стратегически ресурс. В тази обстановка, когато трудно се прогнозира и управ-
лява финансовият капитал в организациите, изключително важна роля придоби-
ват качествата и способностите на хората, които работят в тях. Решаващо зна-
чение имат техните знания, идеи и талант. За да бъдат постигнати целите, не-
обходимо условие е повишаване ефективността от използването на заетите в
организацията, а за набелязването на мерки съществено значение има извършва-
нето на оценка не само на сегашното, а и на очакваното състояние. Това може
да бъде постигнато чрез извършването на задълбочено и последователно стра-
тегическо изследване, управление на процесите и определяне на стратегически
алтернативи.

От направения кратък преглед на мненията на различни автори, засягащи
управлението на знанията, можем да направим извод, че те имат сходно вижда-
не за понятието. Разглеждат го като технология, процес или сьвкупност от про-
цеси, които сьдьржат сходни етапи, касаещи получаването, структурирането и
систематизирането, оценяването и актуализирането, контрола и генерирането
на ново знание.

Според нас, правилно и логично управлението на знанията може да се раз-
глежда като система от елементи и причинно-следствени връзки между тях.
На входа на тази система са целите на организацията, а на изхода – резултати-
те. Основните компоненти на тази система са:

- хората, които са носители на знания, приемат опита и създават нови
идеи;

- процесите, които са необходими за създаване, използване и разпростра-
нение на знанията;

- технологиите, които са необходими за бърза и ефективна работа на хо-
рата и процесите.

Хората използват и разпространяват своите знания, общувайки с колегите
си. С помощта на съвместните им усилия се създават нови идеи, решения и
продукти или нововъведения. След като идеите, създадени от хората се осъще-
ствят на практика, преминават процес на оценка и усъвършенстване. Този про-
цес на създаване, разпространение и споделяне на знания е цикличен, в резул-
тат на което те се обогатяват след многократното им използване. С помощта

8 Zack.Michael, H. Developing a knowledge strategy. California Management Review, Vol.41, № 3,
Spring, 1999.
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на обогатените знания бизнес процесите в организацията стават по-ефективни, а
организацията повишава производителността си и става конкурентноспособна.

Процесите и технологиите в съвременните организации са подчинени на зна-
ния. Взаимното използване и разпространение на персоналните знания и общите
за организацията знания, подпомагат появата на нови продукти и нововъведения.

Дълго време човешкият капитал е разглеждан само в социален аспект. Ин-
вестициите в образование са се приемали като непродуктивни и скъпи. През вто-
рата половина на ХХ век мисленето се променя коренно и на човешкия капитал
се гледа като на актив, инвестирането в който е стратегическо предимство. За да
са ефективни тези инвестиции, е необходимо да се вземат предвид някои изисква-
ния по отношение на заетите, в които се инвестира. Необходимо е заетите лица:

- да имат необходимата основа, която ще надграждат чрез получаването
на нови знания;

- да са заинтерисовани и мотивирани от получаването на нови знания;
- да са готови да приложат придобитите знания на практика, споделяйки

своите идеи.
Въпросът за управление на знанията придобива първостепенно значение.

Все повече се обръща внимание на колективните познания на заетите, тяхната
креативност, уменията им за решаване на проблеми в критични ситуации, ли-
дерските, предприемаческите и управленските умения. За да се избегне сти-
хийно и неефективно натрупване и използване на знанията е необходимо те да
се управляват. По наше мнение, управлението на знанията дава възможност за
преодоляване на старите методи, подходи и форми на управление. Необходимо
е прилагането на модели на действие, за които все още се говори в перспекти-
ва. Целта на тези нови модели е постигането на резултати с минимални физи-
чески ресурси. Това предполага максимално използване на творческия потен-
циал на екипи от хора, работещи в добре организирана творческа среда, в ат-
мосфера на сплотеност и сътрудничество. Ако подходим стандартно към пре-
доставянето и използването на знанията на заетите, ще бъде трудно да ги пред-
разположим към творчество. Стандартният процес на придобиване на нови зна-
ния е структуриран така, че обучаваният трябва да възприеме знанието, което
му предоставя обучаващия. Липсва възможност за генериране на нови идеи и
творчество. Изграждането на работещ модел за управление на знанията позво-
лява на компаниите да съхранят важни за бизнеса знания, да извлекат знания от
външната среда и да ги приложат в компанията, да осигурят възможност на
своите заети лица да генерират нови знания и идеи и да ги използват за бизнес-
процесите в организацията.

2. Модел за стратегическо управление
на знанията в организациите

Човешкият капитал на една организация е капитал, който има голям по-
тенциал за развитие на организациите в конкурентна среда. Анализът на тази
среда е свързан преди всичко с изискванията, които поставя икономиката на
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знанието и с неблагоприятната икономическа обстановка. П. Шеметов9 опре-
деля организациите като открити системи, които съществуват на пазара само в
случай, че удовлеторяват някаква потребност на външната среда. За да съще-
ствуват на пазара, организациите се борят за завоюване на нови пазари и нови
клиенти. Пазарната сила на купувачите се определя от тяхната информираност.
Ако не са добре запознати с продукта, който купуват, е възможно да се преори-
ентират към друг продавач. За да бъдат добре информирани купувачите е не-
обходимо доствчиците на стоки и услуги да притежават необходимите знания и
умения. Управлението на знанията е непрекъснат процес с обратна връзка, чия-
то цел е действията за осъществяване на този процес да се планират, да се
наблюдава изпълнението им, да се проверяват резултатите и да се коригират
планираните действия, с оглед на непрекъснато подобряване качеството на ре-
зултатите. Този процес ще е ефективен ако участниците в него и взаимоотно-
шенията между тях са обект на стратегическо планиране и системен анализ.

Една от основните отличителни черти на стратегическото планиране е
дългосрочната перспектива. Това е начинът да се набележат и предприемат
мерки за постигане на желани бъдещи състояния, като се разработват програ-
ми за осъществяване на конкретните и общите цели на предприятието. Нашето
мнение е, че в основата на усъвършенстване на дейностите по управление на
знанията следва да се заложи на непрекъснато развитие на заетите лица чрез
стратегическите алтернативи учене в организацията, споделяне на знанията и
иновативно знание. Знанието и ученето са уникални, те се изграждат с времето
и осигуряват устойчивост на заетите. За да бъде постигнат баланс между
търсенето и предлагането на знание, между бизнеса и обучаващите организа-
ции е необходим стратегически анализ на нуждите на бизнеса от високообразо-
вани кадри, така, че да могат университетите да адаптират специалностите и
програмите си. Това налага разработването на принципен модел за управление на
знанията, който да позволява да бъде усъвършенстван и доразвиван, в зависи-
мост от специфичните потребности на всяка организация. Създаването на такъв
модел, може в значителна степен да унифицира процеса по управление на знани-
ята в съвременните организации, да подобри устойчивостта и конкурентоспособ-
ността им чрез използване на знанията на всички заети в организацията.

Методологията за усъвършенстване дейността по управление на знанията
има за цел да наблюдава, изследва, анализира, оценява, прогнозира и планира
качествените параметри на своята работна сила. В съвременните условия по-
вишаването на качеството на човешкия капитал чрез управление на знанията е
предпоставка за успех. Това е начинът да се набележат и предприемат мерки
за постигане на желани бъдещи състояния, като се разработват програми за
осъществяване на конкретните и общи цели на организацията. Предприемането
на конкретни действия за управление на знанията е обективна необходимост. То
не може и не трябва да бъде самоцелно, а е необходимо да е подчинено на

9 Шеметов, П. В. Менеджмент:управление организационными системами. М., изд. „Омега-Л”,
2007.
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модел за управление и подходяща стратегия. Изборът им е важен елемент на
организационното управление. В този смисъл, стратегията за управление на
знанията е неразделна част от концепцията за персонала и общата бизнесстра-
тегия. „Целите характеризират желаното състояние, към което се стреми орга-
низацията.”10

Правилното определяне на целите е важно, защото от него зависи по-на-
татъшната работа при определяне на стратегическите приоритети на организа-
цията и възможностите й да ги постигне. За да бъде постигнато максимално
съответствие между влиянието на вътрешните и външните фактори на пазар-
ната среда и изискванията на новата икономика при разработването на страте-
гия за управление на знанията, е необходимо:

Първо, разработването на SWOT-анализ, като се предвидят в дългосро-
чен план заплахите и възможностите за развитие.

Второ, при разработването на стратегия за управление на знанията да се
използва генеративният подход – да се стимулира конкуренцията между заети-
те, с цел търсене на най-добрите идеи и най-ефективните методи за постигане
на поставените цели.

Трето, да се стимулират заетите лица да реализират най-добрите идеи.
Стратегическите алтернативи представляват възможностите за избор.

Всяка организация определя своите стратегически алтернативи, според стра-
тегията си. Тези алтернативи трябва да са насочени към развитие на организа-
цията и на заетите и да се комбинират с умело стимулиране и мотивиране на
хората. Ако заетите са наясно какви са възможностите пред тях, много по-
вероятно е да имат желание да продължат да се обучават, да са креативни и да
споделят идеите си. Тогава може да се гарантира постигането на следните
резултати:

• оптимално повишаване качеството на човешкия фактор;
• осигуряване на конкурентна способност и устойчивост на всеки служи-

тел;
• осигуряване конкурентна способност и устойчивост на организацията

(вж. фиг.1).
В съвременните организации е необходимо всеки да е мотивиран да се

обучава и да споделя знанията си с другите членове на колектива; това пре-
връща организацията в самообучаваща се. Съвременните организации имат
нови потребности от повишаване на знанията и за това е необходимо да се
търсят нови форми, в зависимост от специфичните особености на организация-
та. Ученето е процес на непрекъснато придобиване на нови знания и умения,
насочено е към потребностите за личностно и професионално израстване на
самия учещ. Процесът на учене в организациите се изразява чрез взаимодей-
ствие на заетите с изискванията на пазарната среда. Като учат постоянно, те
отговарят на промените във външната и вътрешната среда. Организациите, които
се базират на знания, създават своето устойчиво конкурентно предимство с
1 0 Иванов, П. Планиране, стратегическо планиране, планиране на маркетинга, www.unwe.acad.bg
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Фиг. 1. Стратегически алтернативи за управление на знанията

помощта на непрекъснато обучение – индивидуално и колективно. При тези
организации, в които системата за управление на знания е развита, в самия
процес на обучение на служителите се осъществява и обучение на самата орга-
низация. Споделянето на знанията е свързано с познавателните, социалните,
културните и организационните аспекти на работата с информация и знания.
Организациите се стремят да подпомагат споделянето на знания чрез свързва-
нето на хората и насърчаване на комуникациите. Иновативното знание е знание,
което се базира на новите идеи, процеси, услуги и практики, достигнати от нау-
ката и техниката. Крайният резултат от процеса на прилагане на иновативно
знание е създаването на нов продукт, услуга, процес или форма на организация.

Според нас, предлаганите стратегически алтернативи откриват значител-
ни възможности за усъвършенстване на управлението на знанията и положи-
телните ефекти ще се проявят в следните направления:

• ще се осигури ясна индикация за повишаване качеството на заетите в
организацията, а от там и качеството на предлаганите услуги;

• мениджърите на организациите ще осъзнаят необходимостта от инвес-
тиции в обучение и управление на знанията;

• стратегически планираните инвестиции в знания могат да се разгледат
като бъдеща основа за нарастване конкурентната способност и устой-
чивост на организацията;
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• по-категорично ще се осъзнае необходимостта от сътрудничеството меж-
ду практиката и образователните институции.

Управлението на знанията е една от основните концепции на управление,
засягащи бизнеса. Въпреки това, често в организациите се формира невярна
представа за това управление, която е изградена въз основа на инструментите
за управление, използвани в определен момент. В някои организации смятат, че
създаването на система за управление на знанията е свьрзано сьс създаване на
система за управление на документите и използване на информация от интра-
нет и други източници, но това са само инструменти и тяхното използване не е
в действителност управление на знанието. От друга страна, в компанията може
да бъде изградена грешна представа за това, какво е управление на знанията,
ако това управление е фокусирано само върху работата с обучението на персо-
нала. Чрез стратегическото управление на знанията може да се осигури среда,
в която хората ще бъдат стимулирани да създават, да се учат, да споделят и
използват знанията в екип, най-вече в полза на организацията, в която работят.

В предложения от нас модел е очертан пътят на процеса за избор на стра-
тегия за управление на знанията и за усъвършенстване на дейностите в тази
насока (вж. фиг. 2).

Моделът за управление на знанията, който предлагаме преминава през
няколко етапа:

Първо. Определянето на визия, мисия и стратегия на организацията е ос-
новен елемент на управлението – на този етап се дефинират стратегическите
цели на организацията, които трябва да бъдат постигнати. Ако визията и мисията
на една организация не са формулирани добре, не е възможно да се приложи
правилно и самата стратегия. Необходимо е добро съответствие между визия-
та и основната стратегия на фирмата, както и между визията и стратегията за
управление на знанията. Постигането на такова съответствие е изключително
важно.

Второ. Стратегията за управление на знанията обхваща областите, в кои-
то се вземат стратегически решения, свързани с ученето и знанията на персо-
нала. В съвременната теория управлението на знанията се схваща като част от
фирмената стратегия и от стратегията за управление на човешкия капитал.
Основната стратегическа цел на управлението на знанията е да се развива и
усьвьршенства човешкият ресурс, като основен фактор за растеж и конкурент-
на способност на всяка организация. В този смисъл, управлението на знанията
е неразделна част от концепцията за персонала и общата фирмена стратегия.
За да е ефективен процесът на инвестиране в знания за всяка организация, той
трябва да се управлява стратегически.

Трето. Стратегическите алтернативи представляват възможностите за
избор на организациите. Вариантите за такива в областта на управление на
знанията са много но, според нас, тези, които сме включили в предложения
модел са основни за тази управленска дейност на настоящия етап на развитие.
Всяка организация ги определя според стратегията си. В съвременните органи-
зации е необходимо всеки да е мотивиран да се обучава и да споделя знанията
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си с другите членове на колектива. Процесът на учене в организациите се изра-
зява чрез взаимодействие на заетите с изискванията на пазарната среда.

Четвърто. В новите икономически условия повишаването на качеството на
човешкия капитал е сигурен индикатор за успех и във връзка с това е необходимо
инвестирането в знания да е обект на дългосрочно планиране. Оценката и ана-
лизът на реализацията на дейностите по управление на знанията изпраща разра-
ботките към коригиращите действия. Те са необходими в случай, че не са постиг-
нати поставените цели и че избраните стратегически алтернативи са нецелесъ-
образни, а получените резултати след извършената оценка са незадоволителни.
Тогава се налага разработките да се върнат към началото на системата и да се
направят оценки на фирмената стратегия и на стратегията за управление на зна-
нията. Ако направената оценка се окаже отрицателна, се налага набелязването
на нови цели, в съответствие с тях на нови стратегически алтернативи и разра-
ботването на нова стратегия. Съществуването на обратна връзка е едно от задъ-
лжителните условия за осъществяване на стратегията. В практиката организаци-
ите не изследват дали успешно е реализирана стратегията, не правят анализ на
предвидените в нея дейности и задачи. Това води до липсата на обратна връзка,
на обратна информация за резултатите от действието на стратегията.

Пето. В основата на усъвършенстване на дейностите по управление на
знанията е необходимо мениджърите и заетите в организацията да са запознати
с промените в икономическата среда, така, че да могат да вземат решения в
критични ситуации, да разглеждат управлението от стратегическа гледна точ-
ка, да разглеждат в единно цяло необходимите дейности и отговорности по от-
ношение на управление на знанията.

Разработването на модел за управление на знанията е непрекъснат про-
цес, който се влияе от вътрешната и външната среда. Динамиката на развитие
на икономиката и по-конкретно на организацията, предполага постоянно изслед-
ване и анализ на развитието и набелязването на нови, по-актуални стратегичес-
ки алтернативи.

В зключение може да се каже, че:
1. Управлението на знанията е важен момент от дейността и управлени-

ето на всяка организация.
2. Чрез разработването на модел за управление на знанията ще се оси-

гури ясна индикация за повишаване качеството на заетите в организацията, а от
там и качеството на предлаганите стоки и услуги.

3. Мениджърите ще осъзнаят необходимостта от инвестиции в обуче-
ние и управление на знанията. Стратегически планираните инвестиции в знания
могат да се разгледат като бъдеща основа за нарастване конкурентната спо-
собност и устойчивост на организацията.

4. По-категорично ще се осъзнае необходимостта от сътрудничеството
между практиката и образователните институции.

5. Моделът за управление на знанията в организациите, който предлага-
ме, представлява съвкупност от елементи и причинно-следствени връзки меж-
ду тях.
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6. Моделът за управление на знанията, който предлагаме, може да се
използва от различни компании, в зависимост от тяхната специфика – стил на
управление, равнище на организационна култура, равнище на натрупани знания
и др.

7. Предложеният от нас модел е принципен, което предполага, че с оп-
ределена преориентация на някои елементи може да се използва и за други
стратегически дейности, освен за управление на знанията.

COMPETITIVENESS  OF  ORGANIZATIONS  THROUGH
STRATEGIC  KNOWLEDGE  MANAGEMENT

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Katya  Antonova

Abstracts

With the advent of high technology, changes in the contemporary business environment
are so fast that the employed need an unceasing acquisition of new knowledge and skills.
Strategic thought regards knowledge as a major resource and managers realize that in order for
them to be competitive on the contemporary market it is necessary that they manage their
intellectual resources. The strategic management of the knowledge, abilities and ideas of the
employed provides organizations with competitive advantage on the market.

The aim of the author in the present article is the development of a model for strategic
knowledge management in order to achieve competitiveness and stability of organizations.

Keywords: knowledge management, stability, competitiveness.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОСРЕДСТВОМ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЗНАНИЯМИ

Гл.  асс.  д-р  Катя  Антонова

Резюме

С приходом высоких технологий наступают настолько ускоренные изменения в со-
временной экономической среде, что занятые в бизнесе нуждаются в непрерывном при-
обретений новых знаний и умений. Стрaтегическое мышление принимает знание как
основной ресурс, a менеджеры осознают, что в целях конкурентоспособности на совре-
менном рынке необходимо управлять своими интеллектуальными ресурсами. Стратеги-
ческое управление знаниями, способностями и идеями работников дает организациям
конкурентное преимущество на рынке.

Цель автора настоящей статьи – разработка модели стратегического управления
знаниями, направленной на достижение конкурентоспособности и устойчивости орга-
низаций.

Ключевые слова: управление знаниями, устойчивость, конкурентоспособность.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАРШРУТИТЕ
ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ В СНАБДИТЕЛНА ВЕРИГА

Гл. ас. д-р Танка Милкова

Въведение

Характерно за съвременната икономика е функционирането й в силно ди-
намична среда, за която е присъщ ограничен ресурсен потенциал. Това обясня-
ва стремежа на рационалните участници в стопанския живот да търсят всякак-
ви възможности за постигане и утвърждаване на конкурентни позиции, чрез
ефективно използване на ограничените ресурси. Една от посоките за постигане
на тази цел, въз основа на което се осигурява икономически растеж, е свързана
с приложение на концепцията за „Управление на снабдителни вериги”. Същнос-
тта на тази концепция се концентрира около идеята за сътрудничество и взаим-
на връзка между отделните участници, ангажирани при придвижването на ма-
териалните потоци от източника на суровини до доставянето на продукта на
крайния потребител, което е свързано с постигане на по-добри икономически
резултати.

Съвременната концепция за управление на снабдителните вериги поставя
акцент на вътрешнофирменото планиране и оптимизация на ресурсите при ус-
тановяване на взаимоотношенията между централната компания и останалите
участници в снабдителната верига, но въпреки това управлението на снабди-
телни вериги се разглежда и като координиране на производството, запасите,
местоположението и транспортирането между участниците в снабдителна-
та верига, за да се постигне най-добър сбор от резултати за пазара, който се
обслужва1. В тази разработка вниманието ни ще бъде насочено към транспор-
тирането, което осигурява физическото преместване на материалните потоци
между отделните участници в снабдителната верига и в резултат на това раз-
ходите за транспорт формират относително голям дял в общия състав на логи-
стичните разходи. Транспортирането се разглежда като една от ключовите фун-
кции в логистиката и „неговите основни икономически функции са свързани главно
със създаването на оптимални условия за осъществяване на нормален процес
на възпроизводство, за преодоляване на пространствената отдалеченост меж-

1 Вж. например: Дыбская, В. В. и др. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-
процесов в цепях поставок. М., Эксмо, 2008, с. 81-105; Благоев, Бл. и др. Стопанска логистика.
Варна, Наука и икономика, 2009, с. 50-74; Благоева, С., М. Кехайова. Вериги на доставките в
българската практика. Годишник на ИУ – Варна, том 80-2008; Варна, Наука и икономика, 2009,
с. 176-184 и др.
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ду производството и потреблението при съблюдаване на икономическите прин-
ципи за съкращаване на стойността и времето за съхранение на запасите”2.

Сериозността на поставените цели пред управлението на снабдителните
вериги, както и обстоятелството, че управленските решения във връзка с осъ-
ществяването на логистични дейности до голяма степен се вземат в условия на
несигурност и неопределеност, налага необходимост от използване на ефектив-
ни научнообосновани методи и подходи. Такива са, например, методите на ико-
номико-математическото моделиране на икономически процеси и явления, кои-
то се отличават със своите доказани възможности за осигуряване на оптимал-
ни резултати.

Целта на автора на тази разработка е да направи опит да предложи иконо-
мико-математически модел от транспортен тип и метод за неговото решаване,
чрез който се осигурява доставката на всички товари от отправните до приема-
телните пунктове в снабдителната верига за възможно най-кратки срокове, като
направените за транспортирането разходи да бъдат в определени граници.

За постигане на така поставената цел следва да бъдат решени следните
задачи:

- Конструиране на икономико-математически модел за определяне на оп-
тимални маршрути за транспортиране на товари от отправните до при-
емателните пунктове в снабдителната верига при минимално време и
наложено ограничение за размера на общите транспортни разходи.

- Теоретично обосноваване на метод за намиране на оптимално решение
на така конструирания модел.

- Демонстриране на ефекта от приложение на предложения икономико-
математически модел с помощта на примерни данни.

1. Постановка на икономико-математическия модел

По отношение на нелеките дейности, свързани с определяне на маршрути
за транспортиране на материалните потоци в снабдителната верига, с оглед на
това да се постигнат най-добри икономически резултати в различни направле-
ния, можем да посочим, че в специализираната литература присъстват добре
разработени в теоретичен и приложен план икономико-математически модели.

Най-известен е моделът на транспортната задача, чиято цел е да опреде-
ли оптимален план на превозите при определени отправни пунктове с известни
количества на запасите в тях и определени приемателни пунктове с известни
количества на потребностите. Като критерий за оптималност в транспортната
задача обикновено се разглежда минимизиране на общите транспортни разхо-
ди, т.е. при известни транспортни разходи от всички отправни пунктове до всич-
ки приемателни пунктове е необходимо да се определи такъв план на превози-
те, който да задоволява заявените потребности на приемателните пунктове с

2 Желязкова, Д. Ролята на транспорта в търговията в условията на новите реалности. // Сборник
доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на
икономиката”, том III. Варна, Наука и икономика, 2012, с. 261.
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наличните количества запаси в отправните пунктове при минимални сумарни
транспортни разходи. Този модел е известен като транспортна задача по крите-
рий стойност. Добре известни са също така и някои модификации на транспор-
тната задача по критерий стойност, отчитащи конкретни специфики на транс-
портните дейности. Така например, когато е невъзможно да се осъществяват
директни превози на товари между конкретен отправен пункт и конкретен при-
емателен пункт, се преминава към т.нар. транспортна задача с блокирани пре-
вози. Друг пример за модификация на транспортната задача по критерий стой-
ност е двуетапната транспортна задача, към която се преминава в случаите, в
които е необходимо транспортираните товари да преминават през междинни
звена преди да достигнат от отправния пункт до приемателния пункт.

В някои случаи характерът на превозваните товари и извършващите се с
тях операции биха могли да налагат изискването разпределението на товарите
между отправните и приемателните пунктове да се извършва в най-кратки сро-
кове. В тези случаи е необходимо, освен отправните пунктове с техните налич-
ни количества и приемателните пунктове с техните заявени потребности, да е
известно времето за придвижване на товарите от всеки отправен пункт до все-
ки приемателен пункт. Тогава критерият за оптималност „минимални сумарни
транспортни разходи” се заменя с критерий за оптималност „минимално време
за изпълнение на превозите” и така полученият модел се нарича транспортна
задача по критерий време. Като време за изпълнение на целия план на превози-
те се приема най-голямото време за придвижване от отправен пункт до при-
емателен пункт, където трябва да се извърши превоз. За намиране на оптимал-
ни решения на така поставените задачи се използват добре познатите методи
на линейното оптимиране3.

Решаването на транспортна задача при отчитане само на един фактор –
транспортни разходи или време за изпълнение на превозите, не винаги е оправ-
дано. Представлява интерес решаването на задачата с едновременно отчитане
на времето и разходите за изпълнение на плана. Така се достига до следната
постановка на модела.

В снабдителна верига е необходимо да се транспортира някакъв едноро-
ден товар между последователни участници във веригата, с цел осигуряване на
минимално време за осъществяване на превозите при общи разходи за транс-
портиране, ненадвишаващи определена стойност.

Нека са налице m отправни пункта mAAA ,...,, 21 , съответно с наличности от
дадения товар maaa ,...,, 21  и n приемателни пункта nBBB ,...,, 21  със заявени по-
требности от този товар nbbb ,...,, 21 . Обемът на наличностите е равен на обема
на потребностите от еднородния товар, който трябва да се транспортира меж-
ду отправните и приемателните пунктове:

3 Вж. например: Атанасов, Б и др. Количествени методи в логистиката. Варна, Наука и икономика,
2011, с. 199-251; Лалова, Н. и др. Ръководство по математическо програмиране. Издателство
Наука и изкуство, С., 1980 и др.
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Предполагаме, че от всеки отправен пункт е възможно да се транспорти-
ра продукт до кой да е приемателен пункт. Известни са времената ijt  за превоз-
ване на произволно количество от дадения товар от отправния пункт iA  ( mi 1 )
до приемателния пункт jB  ( nj 1 ) посредством матрицата

Предполагаме, че тези времена не зависят от количеството на превозвания
товар, т.е. винаги са на разположение достатъчен брой превозни средства, които
могат да осигурят превозването на какъвто и да е обем от еднородния товар.

Означаваме с ijx  неизвестното количество продукт, което следва да сее
транспортира от i-тия отправен пункт до j-тия приемателен пункт, а матрицата

ijxX   наричаме план на превозите.
Тъй като всички превози при даден план на превозите се завършват в мо-

мента, когато е завършен и най-дългият превоз, то времето T ще бъде макси-
малното измежду всички времена ijt , съответстващи на запълнени клетки, т.е.
на положителните ijx .

където 0ijx  показва, че се взема максималното не измежду всички ijt , а
само измежду тези, на които съответните количества от превозвания товар са
различни от нула.

С ijd  означаваме разходите, свързани с доставката на единица товар от i-
тия отправен пункт до j-тия приемателен пункт, които се задават с матрицата

С d означаваме заделените средства за осъществяване на всички превози
в снабдителната верига.

Задачата се състои в определянето на такъв план на превозите, при който
потребностите на всички приемателни пунктове да бъдат напълно задоволени,
всички товари от отправните пунктове да бъдат транспортирани, времето за
извършване на превозите да бъде минимално, а общите транспортни разходи за
транспортиране да не надвишават определена стойност.
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При така направената постановка на проблема ще предложим следния
икономико-математически модел:

Трябва да се намери

(1)

при условия

(2)

(3)

(4)

с допълнителното ограничение

(5)

Изрично следва да се отбележи, че на величините dij и d може да бъде
дадена и друга икономическа интерпретация, което до голяма степен прави
модела (1) – (5) универсален.

Моделът (1) – (4) е известен в литературата като транспортна задача по
критерий „време” и за неговото разрешаване могат да се използват известните
методи4. Като отчетем особеностите в структурата на икономико-математи-
ческия модел (1) – (5), ние предлагаме специален подход за неговото решаване,
който се свежда до решаването на краен брой транспортни задачи при критерий
„стойност”. Една от положителните страни на избрания подход се изразява в
това, че във всяка следваща стъпка при самата изчислителна процедура може
да се използва информация от предходната такава. Другият положителен мо-
мент, който следва да се отбележи, се състои в това, че за решаването на кла-
сическата транспортна задача по критерий „стойност” могат да се използват
програмни продукти.

Тук следва да отбележим още, че моделът трябва да се възприема като
множество от параметри и съвкупност от отношения, всяко от които определя
взаимната зависимост на значенията на едно или друго подмножество от пара-
метрите на модела. Един модел може да бъде перфектен по отношение на
математическата формализация, но ако не съществува метод за неговото раз-
решаване, то той няма съответната практическа стойност. Методът следва да
се възприема като множество от параметри (променливи), набор от операции
над тези параметри и определен конкретно, възможно частичен и/или неявен,
порядък от изпълнение на операции от даден набор. В този контекст методът
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4 Вж. например: Атанасов, Б и др. Количествени методи в логистиката. Цит. съч., с. 232-235.
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следва да се възприема като организация на процеса на основата на зададен
набор от операции, разделящ параметрите на входящи (априорно определени) и
изходящи (резултатни), и обуславяща намерените резултати на основата на из-
вестните стойности на входящите параметри. В същото време моделът пред-
ставлява формално описание на обекти (предмета, явлението, събитието, про-
цеса и т.н.). От казаното става ясно, че методът отговаря на въпроса как, а
моделът – на въпроса какво.

2. Метод за намиране на оптимално решение
на предложения икономико-математически модел

Позовавайки се на изложеното, ще отделим подходящо място за предста-
вяне на идея за теоретично обосноваване на подходящ метод за решаване на
модела (1) – (5). За целта отначало ще трябва да бъде решена транспортната
задача (1) – (4) по критерий „време”. Нека предположим, че )0(*

0 ijxX   е опти-
мално решение на транспортната задача (1) – (4). Ако планът *

0X  удовлетворя-
ва условието (5), то *

0X  е оптимално решение и на задачата (1) – (5). В противен
случай означаваме с kttt ,...,, 21  различните значения на параметрите ijt  от ин-
тервала ],[ 1 ktt , където ij

x
tt

ij 0
1 *

max


  и ij
ij

k tt max . Образуваме множествата

(6)

и матриците

където

(7)

На всяко едно от множествата Us ( ks 1 ), ще съпоставим по една транс-
портна задача от вида
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На първата стъпка решаваме задачата L1, на база намерения план *
0X .

Нека )1(*
1 ijxX   е съответният оптимален план на L1, а },{ )1()1(

ji vu – съответната
система потенциали.

1. Ако *
1X  удовлетворява условието (5), то )1(*

1 ijxX   е търсеното опти-
мално решение. Тъй като от съотношение (7), поради 0)1( ijx , следва 1),( Uji  ,
следователно *

0)1(*
1 0

max
Xij

xX
ttt

ij




, т.е. *
1X  също се явява решение на задачата (1)

– (4). Следователно, *
1X  е оптимален план и на задача (1) – (5).

2. Нека намереното решение *
1X  не удовлетворява ограничителното усло-

вие (5). Определяме оценките

За оценките )1(
ij  са възможни два случая:

а) Всички 0)1( ij . Тогава, като се отчете (7), се прави изводът, че *
1X  е

оптимален план на задачата L1 с коефициенти в целевата функция ijij dc )1( . Тъй
като *

1X  не удовлетворява условието (5), то не съществува план на задачата (1)
– (4), който да удовлетворява условието (5). Следователно, моделът (1) – (5) е
неразрешим, поради несъвместимост на условията (2) – (5).

б) Съществува поне една оценка 0)1( ij . В този случай е възможен пре-
ход към нов план.

3. Нека на s -тата стъпка са намерени план *
1sX  (неудовлетворяващ усло-

вие (5)) и потенциалите ( )1()1( ,  s
j

s
i vu ) и поне една измежду оценките  )1(s

ij

ij
s

i
s

j cuv   )1()1(  е положителна.
Тогава, като се използва планът *

1sX  и системата потенциали ( )1()1( ,  s
j

s
i vu ),

може да се премине към решаване на задачата Ls. Да разгледаме оптималния
план *

sX  и системата потенциали ( )()( , s
j

s
i vu ) на транспортната задача Ls. Възмож-ж-

ни са два случая:
а) Ако *

sX  удовлетворява условието (5), то *
sX  е оптималният план на за-

дачата (1) – (5).
б) Ако *

sX  не удовлетворява условието (5), пресмятаме системата потен-

циали ( )()( , s
j

s
i vu ) с цел определяне на оценките

Ако всички 0)( s
ij , то моделът (1) – (5) е неразрешим, поради несъвмес-

тимост на ограничителните условия. В този случай изчислителната процедура
приключва.

Ако съществува поне една оценка 0)( s
ij  се преминава към следващатаа

(s + 1)-ва стъпка.
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В основата на метода за разрешаване на модела (1) – (5) са заложени
следните две свойства6:

1) Нека *
sX  е решение на транспортната задача Ls и акоо

)(* k
ijk xX   е оптимален план на модела (1) – (5).

2) Изчислителната процедура приключва след краен брой стъпки в случа-
ите, когато е намерен оптимален план или е установена неразрешимостта на
модела (1) – (5).

3. Приложение на икономико-математическия модел
с примерни данни

Изложеният до тук икономико-математически модел и методът за него-
вото решаване ще демонстрираме на базата на следните примерни данни.

Налице са три отправни пункта A1, A2, и A3, съответно с наличности в обем
a1 = 100 единици, a2 = 70 единици, a3 = 80 единици и четири приемателни пункта
B1, B2, B3 и B4 със заявени потребности от b1 = 50 единици, b2= 60 единици, b3 =
40 единици, b4 = 100 единици.

Общите транспортни разходи за осъществяване на всички доставки от
отправните пунктове до приемателните пунктове не трябва да надвишават стой-
ността от d= 750 единици.

Известни са времената ijt  за превозване на произволно количество от да-
дения товар от отправния пункт Ai ( 31i ) до приемателния пункт Bj ( 41j )
и се задават с матрицата

Разходите dij, свързани с доставката на единица товар от i-тия отправен
пункт до j-тия приемателен пункт, се задават с матрицата

приdxc
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6 Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок. Пер. с англ. Под ред. В.С. Лукинского. СПб.:
Питер, 2006, с. 382.
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Първоначално решаваме транспортната задача (1) – (4) при критерий „вре-
ме”. Оптималното решение *

0X  е представено в табл. 1.

Таблица 1

Оптимален план на транспортната задача при критерий „време”

Така полученият план на превозите показва, че от първия отправен пункт
трябва да се транспортират 40 единици товар до първия приемателен пункт и
60 единици товар до четвъртия приемателен пункт, от втория отправен пункт
трябва да се транспортират 10 единици товар до първия приемателен пункт и
60 единици товар до втория приемателен пункт, от третия отправен пункт тряб-
ва да се транспортират по 40 единици от товара до третия и до четвъртия при-
емателни пунктове. При това максималното време за осъществяване на прево-
зите е 4max

0
1 )0(




ij
x

tt
ij

, а разходите за осъществяване на превозите възлизат на

Стойността на общите разходи от 810 единици надвишава наложеното ог-
раничение върху нея от 750 единици, което означава, че това не е търсеният
оптимален план на превозите.

Определяме тези стойности на времето за осъществяване на превозите,
които надвишават 4max

0
1 )0(




ij
x

tt
ij

:

                     t2 = 5 (в клетки (1,2) и (3,1)),
                     t3 = 6 (в клетки (1,3) и (3,2)),
                    t4 = 8 (в клетка (2,3)).
Формираме множествата Ui с клетки от таблицата, за които времето за

осъществяване на превоза е не по-голямо от ti:
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Тъй като за намерения план

не е изпълнено условието (5) преминаваме към следваща стъпка.
Първа стъпка. Намираме оптималния план на транспортната задача по

критерий стойност (отчитайки разходите за транспортиране), като, обаче, раз-
ходите dij за извършване на превози между i-ти отправен пункт и j-ти приема-
телен пункт, за които времето за извършване на превоза е по-голямо от t1 = 4 са
заменени с М (табл. 2).

Таблица 2

Оптимален план на транспортната задача на първи етап

Достигаме до план на превозите в транспортната задача

Така полученият оптимален план не удовлетворява наложеното допълни-
телно условие в задачата, следователно, преминаваме към втора стъпка. На-
мираме оптималния план на транспортната задача по критерий стойност, като
разходите dij за извършване на превози между i-ти отправен пункт и j-ти при-
емателен пункт, за които времето за извършване на превоза е по-голямо от t2 =
5 са заменени с М.

)},4,3(),3,3(),1,3(),4,2(),2,2(),1,2(),4,1(),2,1(),1,1{(2 U
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Полученият оптимален план на превозите в транспортната задача на тази
стъпка е представен в табл. 3.

Таблица 3

Оптимален план на транспортната задача на втори етап

и се описва посредством матрицата

Разходите за осъществяване на този план на превозите възлизат на

Тази стойност е в съответствие с наложеното допълнително условие в
задачата, а именно разходите за осъществяване на плана на превозите да не
надхвърлят 750 единици. Следователно, *

2X  е търсеното оптимално решение на
изходната задача и неговото реализирнане се осъществява за време topt = 5.

Според така полученият оптимален план на превозите, от първия отправен
пункт трябва да се транспортират 40 единици товар до втория приемателен
пункт и 60 единици товар до четвъртия приемателен пункт, от втория отправен
пункт трябва да се транспортират 50 единици товар до първия приемателен
пункт и 20 единици товар до втория приемателен пункт, от третия отправен
пункт трябва да се транспортират 40 единици от товара до третия и 40 единици
товар до четвъртия приемателен пункт. Времето за осъществяване на плана на
превозите е topt = 5, а разходите за осъществяване на този план възлизат на 690
единици. От така получените резултати се вижда, че наложеното допълнително
ограничително условие осигурява значително намаляване на общите разходи за
осъществяване на плана на превозите в конкретния разгледан пример, за смет-
ка на увелчаване на времето за тяхното извършване само с една единица.

Заключение

Вниманието на автора в тази разработка е насочено към възможностите
за определяне на оптимални маршрути за транспортиране на товари в снабди-
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телни вериги, отчитайки времето и разходите за осъществяване на превозите.
Конструиран е икономико-математически модел за определяне на оптимални
маршрути за транспортиране в случая, при който минималното време за транс-
портиране на товарите не е водещ критерий за оптимизация. Предложен е ме-
тод за намиране на оптимално решение на конструирания модел и е демонстри-
рано с примерни данни как приложението му може да доведе до увеличаване на
икономическия ефект от транспортните дейности в снабдителната верига.

Доброто познаване на апарата на икономико-математическото моделира-
не предоставя възможност за адаптиране на съществуващи модели и констру-
иране на нови такива, съобразно специфичните особености на конкретната сто-
панска дейност, а прилагането им осигурява по-добри икономически резултати
за организациите.

POSSIBILITIES  FOR  OPTIMIZING TRANSPORTATION  ROUTES
IN THE  SUPPLY  CHAIN

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Tanka  Milkova

Abstracts

The attention of the author in the present work is directed at the possibilities for optimizing
some of the main activities in supply chains, namely activities connected with the transportation
of material flows between the participants in the chain. There is made an attempt at putting
forward an economic and mathematical model of a transport type, through which there is
ensured the delivery of all cargo from the points of departure to reception points in the supply
chain in the shortest possible time, and the cost of transportation is within certain preset limits.

Keywords: transportation, optimum routes, criterion time.

ВОЗМОЖНОСТИ  ОПТИМИЗАЦИИ  МАРШРУТОВ
ПЕРЕВОЗОК  В  ЦЕПИ  СНАБЖЕНИЯ

Гл.  асс.  д-р  Танка Милкова

Резюме

Внимание автора в настоящей разработке направлено на возможности оптимиза-
ции одних из основных видов деятельности в цепях снабжения, а именно видов деятельно-
сти, связанных с перевозкой материальных потоков между участниками цепи. Предпри-
нята попытка предложить экономико-математическую модель транспортного типа, при
помощи которого обеспечивается доставка всех грузов от отправных до принимающих
пунктов цепи снабжения за возможно кратчайшие сроки, причем затраты на транспорти-
ровку оставались бы в предварительно определенных пределах.

Ключевые слова: транспортировка, оптимальные маршруты, критерий времени.
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Econ Lit – D210, M210

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕФОРМИРАНЕ
НА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА

(НА ПРИМЕРА НА ВАРНА-ИЗТОК)

Гл. ас. Радан Мирянов

Въведение

Процесите на реформиране на пристанищните комплекси са изключително
комплицирани1. В повечето случаи сериозни реформаторски дейности в порто-
вете се предприемат не по-често от веднъж на поколение. Това, от своя страна,
показва, че знанията, необходими да управляват този процес, се налага да бъдат
изграждани в повечето случаите на практика от почти нулева основа, като се
има предвид предвид генерално променената конюнктурна икономическа и кон-
курентна обстановка2.

Целта на тази статия е да се разгледат, систематизират и анализират ос-
новните средства и методи за реформиране на пристанищните комплекси, да се
обосноват ползите от едно успешно модернизиране и да се предложи обосно-
ван вариант за преустройство на пристанище Варна-Изток. Обект на разработ-
ката са морските пристанища и по-конкретно порт Варна. Предмет на изслед-
ването е реформирането на някои аспекти на структурата на портовете и част
от услугите, извършвани в тях.

Докато причините за ангажираност в реформирането на пристанищата са
много и могат да бъдат изключително разнообразни, то изгодата е реална и
видима, като може да рефлектира в по-голяма или по-малка степен върху вно-
сителите, износителите, консуматорите и предприемачите. Една програма за
успешна реформа би могла да освободи правителствата от излишни разходи,
спестявайки им средства, които могат да се пренасочат към социални фондове
с висок приоритет. Освен това, така ще се стимулират търговията и икономи-
ческото развитие на държавата, ще бъдат насърчени нови регулационни проек-
ти, защитаващи околната среда и подобряващи сигурността – навигационната и
на заетите в пристанищната дейност.

Реализирането на поставената цел е свързано с разглеждането и решава-
нето на няколко по-конкретни задачи.

Първо: Систематизиране на многообразието от услуги в морските приста-
нища и разглеждане необходимостта от подобряване и модернизиране на част
от дейностите, извършвани в тях.
1 Hughes, Gordon, Economic Reform and Environmental Reformance in Transition Economies,

Washington: The World Bank, 1999, р. 23-45.
2 Port Reform Toolkit : Effective Decision, Support for Policymakers - T.1-6 - Washington - The World

Bank, 2003, p. 22-28.
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Второ: Открояване и обосноваване на средства и методи за провеждане
на успешни реформи в морските пристанища.

Трето: Разкриване и аргументация на реалните ползи от реформиране и
модернизиране на пристанищата.

Четвърто: Представяне на концептуален модел за бъдещото развитие и
позициониране на пристанище Варна.

1. Реформиране на многообразието от услуги в пристанищата

Спектърът от услуги, които пристанищата предлагат, е изключително ши-
рок. Погледнато, обаче, в по-общ аспект, модерните пристанища предлагат ус-
луги предимно в две направления: основни услуги и такива с добавена стой-
ност. Основните услуги, извършвани от пристанищата, обикновено включват
(но може и да не се ограничават с):

• Навигационни услуги
• Терминални услуги
• Ремонтни услуги
• Услуги по поддържане на имуществото
• Информационни услуги.
Някои от тези услуги могат да бъдат делегирани на специализиран частен

доставчик по един или друг начин. Следователно, една сериозна част от подго-
товката за институционална реформа на пристанището следва да включва:

• определяне на критичното ниво на обществени функции и отговорности,
които ще дефинират ролята на държавната и местната власт, що се от-
нася до ангажираността им с пристанищната дейност;

• определяне на средствата, които биха били необходими, за да поддържат
всяка функция и услуга, както и определянето на множеството от таки-
ва, които да бъдат отдадени на частни инвеститори или оператори.

Като допълнение към основните пристанищни услуги, все по-често при-
станищата предлагат и нетрадиционни услуги на своите клиенти. Например,
усъвършенстване на логистиката е едно от средствата, които набират скорост
в опитите на пристанищата да се конкурират по начини, различни от цена и
време за обработка. Казано накратко, пристанищата се опитват да усъвършен-
стват процедурата по координиране на всички аспекти на производството и ди-
стрибуцията, за да осигурят доставката на правилните продукти на правилните
пазари в правилното време. Ключовите елементи за развитието на правилна
логистична стратегия3 обикновено включват:

 Осмисляне на ценовото и оперативното поведение на цялата снабди-
телска верига и използване на това за определяне на разположението на
производствени и дистрибуционни центрове.

3 Логистичната стратегия е възприета като „система от дългосрочни решения и действия, опреде-
лящи насоката на развитие на логистиката на фирмата в съответствие с корпоративните цели и
особености”. Цитат по Благоев, Бл. и др. Стопанска логистика. Изд. Наука и икономика, ИУ –
Варна, 2009, с. 120.
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 Изграждане на силни взаимни връзки между транспортните компании и
продавачите, включващи и процедури по сертифициране на качеството.

 Проектиране на гъвкава транспортна система, която позволява бързи
промени в маршрутите и избор от повече от една опции.

 Разработване на логистична информационна система, която е ефектив-
но интегрирана с производствения и с търговския процес.

Съществува една важна група от дейности, която може да бъде класифи-
цирана като логистични услуги4. Най-общо те се разделят в две категории:

 общи логистични услуги, включващи складиране, съхранение, товаро-
разтоварни дейности, групиране, подреждане, разфасоване, консолиди-
ране и дистрибуция;

 логистични услуги с добавена стойност като повторно опаковане, стан-
дартизиране, контрол на качеството, тестване, поправка, складиране, де-
зинфекция, вътрешноконтейнерна подредба.

Услугите с добавена стойност набират все по-голяма значимост и популяр-
ност, тъй като производителите се опитват да удовлетворят изискванията на кли-
ентите си, особено относно специализираните висококачествени продукти.

2. Средства и методи за провеждане
на успешна пристанищна реформа

Пристанищната реформа задължително трябва да бъде предприета след
пълен и цялостен анализ на целите, които отговорните фактори от страна на
обществото се опитват да постигнат. Институционалната реформа и включва-
нето на частния сектор не трябва да се разглеждат като самоцел, а само като
средства за постигането на специфични, добре дефинирани и обмислени обще-
ствени интереси. Измежду основните цели, които биха могли да оправдаят ре-
формирането на пристанищата, като по-съществени могат да бъдат посочени,
например: нуждата да се разширят или модернизират възможностите за кон-
тейнерна обработка; желанието да се стимулира растежът на търговска дей-
ност, базирана на дистрибуцията, съсредоточена в регионално пристанище; нуж-
дата да се намалят правителствените разходи в сектора, като по този начин
част от обществените фондове биха могли да се използват за други, по-нале-
жащи обществени нужди.

От друга гледна точка, осигуряването на пристанищните услуги все повече
се превръща в рисково начинание. Увеличената конкуренция между пристанища-
та, дългото задържане на капиталовложения, специализираните инвестиции и ряз-
кото нарастване на броя на пристанищните услуги, увеличават вероятността тези
пристанищни дейности да доведат до икономически загуби. Отчитането на този
риск и възвръщаемостта на социалните капиталовложения трябва да са основна
грижа при проектирането и осъществяването на пристанищната реформа.

Реформата в пристанищата задължително трябва да започва с ясно по-
ставяне на преследваните цели. След това е желателно за всеки от пунктовете
4 Уотерс, Д. Логистика. Управление цепью поставок. М., Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 123.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
118

да бъдат набелязани съответните решения с възможните опции и алтернативи.
Един от удобните начини за онагледяване на процеса на пристанищното рефор-
миране, както и на евентуалните опции, е т.нар. „дърво на решенията”. Основ

 методи за привличане на частния сектор;
 изброяване на ключовите обществени интереси;
 осигуряване на фондове за финансиране на пристанищния сектор;
 адаптация на досега съществуващите рамки;
 групиране и преструктуриране на услугите;
 реорганизиране и адаптиране на човешките ресурси;
 разпределяне на отговорностите за действията по реформата;
 подреждане на транзакциите по обосновано правилен начин;
 подготовка на транзакциите.
По първия пункт – методи за привличане на частния сектор – обикновено

се предлага избор от няколко основни варианта, които цялостно покриват пълния
спектър от възможностите за участието му в пристанищните дейности. Съще-
ствуват немалко опции, в зависимост от специфичната форма на партньорство
между частния и обществения сектор (фиг. 1). Тези възможности могат сери-
озно да рефлектират върху отговорностите на субектите, осигуряващи съот-
ветните пристанищни услуги, тяхната пазарна ориентация и ефективност, както
и тяхната автономност за взимане на решения5.

Що се отнася до обществените интереси, две са основните въпросителни:
• Кои и какви власти и органи трябва да се привлекат за защита и съблю-

даване на обществения интерес?
• Как да се конституира тази структура и на какво правителствено ниво

да оперира?
Както бе вече посочено, увеличеното участие на частния сектор в дос-

тавката на пристанищни услуги трябва да се разглежда като инструмент за
постигане на добре дефинирани цели от обществен интерес. Следователно, като
ключов елемент в реформирането на пристанищата трябва да бъде разглежда-
но създаването на механизъм за защита на обществените интереси и гаранции
за постигане на съответните цели. При създаването на подобен механизъм из-
ключително важно е да се разграничат обществените регулационни отговорно-
сти от комерсиалните дейности.

Правителственото участие обикновено приема няколко форми – стратеги-
ческо планиране, техническо регулиране и икономическо регулиране. Планира-
нето на бъдещото развитие на пристанищата и съгласуването на тези планове с
частните предприемачи, които могат да подпомогнат тяхното внедряване, са
сред перманентните отговорности на правителствата. Както вече бе посочено,
концепцията за бъдещето на всяко пристанище трябва да бъде реалистично
оценена в контекста на неговото търговско развитие и конкурентното му поло-
жение спрямо другите пристанища. Трябва също така да се вземе под внима-

5 Pirrong, S. C. Contracting practices in bulk shipping markets; a transaction cost explanation. Journal of
Law and Economics 36, 1993, p. 950-969.
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ние и фактът, че предполагаемото нарастване на капацитета на регионалните
пазари, обикновено предизвиква конкурентна реакция. Следователно, независи-
мо от избора на модел за реформа на съответното пристанище, стратегическо-
то транспортно планиране трябва да остане една от важните правителствени
отговорности.

Техническото регулиране на операциите се изисква, за да се гарантира
сигурност и защита на човешките ресурси и околната среда, според съответни-
те стандарти, както и да се осигури мониторинг на минималните изисквания
(особено при слаба конкуренция, каквато е в случая на пристанище Варна).
Сигурността е една от основните грижи и задачи при пристанищните дейности и
обикновено се основава на международни конвенции. Все пак трябва да бъде
отбелязано, че нуждите от контрол и техническо регулиране не се променят
драстично при реформиране на пристанищата.

Икономическото регулиране, което обикновено се изразява в мониторинг
на пазарните количества и ценовите нива, е необходимо особено, когато конку-
ренцията е слаба или липсва. Обратно, при сериозна конкуренция (независимо
дали вътрешна или външна), нуждата от силно икономическо регулиране нама-
лява. Следователно, нивото на конкуренция, което среща едно конкретно при-
станище, играе важна роля за естеството и степента на регулаторни дейности
от страна на пристанищните оператори.

През последните десетилетия пристанищата са в остра конкуренция по-
между си и са направили огромни стъпки напред в развитието си, особено що се
отнася до увеличаване на тяхната продуктивност. На практика, в наши дни при-
станищата са се превърнали в удобната за контролиране компонента при усъвъ-
ршенстване на ефективността на корабно-транспортната логистика. През пос-
ледните години всичко това е генерирало усъвършенстваната пристанищна
ефективност, по-ниските каргоцени и интегрирането на нови пристанищни услу-
ги. От друга страна, поради голямата интензивност на усъвършенстването на
пристанищната ефективност, са нараснали интересите на частния сектор и той
участва в широк кръг от пристанищни дейности. За съжаление, необходимо е
да се отчете, че пристанище Варна чувствително изостава в това отношение,
спрямо своите основни конкуренти – пристанищата в Констанца и Солун, които
проведоха успешни реформи по приблизително идентични стратегии (фиг. 2).

3. Ползите от една успешна пристанищна реформа

Направените задълбочени проучвания през последните години показват,
че най-общо изгодите от една успешна пристанищна реформа биха могли да
включват6

 От правителствена гледна точка – на макроикономическо ниво, подо-
бряване на външнотърговската конкурентоспособност, чрез редуцира-
нето на транспортните разходи и по-конкретно на разходите за приста-
нищни услуги и подобряването на пристанищната ефективност; на мик-

6 Port Reform Toolkit: Effective Decision, Support for Policymakers. Цит. съч., с. 38-44.
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роикономическо ниво, облекчаване на финансовото бреме върху нацио-
налния бюджет чрез прехвърляне на част от пристанищните инвестиции
и оперативни разходи към частния сектор, а нерядко и повишаване на
приходите от евентуално отнемане на авоари и собственост.

 От гледна точка на операторите, занимаващи се с транспорта и терми-
налното обслужване – по-голяма ценова ефективност на пристанищни-
те операции и услуги, позволяващи по-ефективното използване на сред-
ствата, предвидени за транспорт и подобряване на конкурентните пози-
ции на транспортните пазари; повече бизнесвъзможности в разраства-
щите се сектори (напр. контейнерните операции).7

 От гледна точка на корабните агенти, вносителите и износителите –
редуцирани пристанищни цени и потенциално по-ниски нива на средства-
та, отделяни за морски превози. Това, от своя страна, води до по-ниски
цени на вносните блага и междинни продукти, както и до повишена кон-
курентност при износа.

 От гледна точка на потребителите – понижени цени на благата и подо-
брен достъп до по-широк спектър от продукти, поради увеличаване кон-
куренцията между доставчиците.

Всичко очертано дотук би представлявало интерес, както за лицата от
обществения сектор, които са пряко свързани и ангажирани с пристанищните
реформи, така и за отговорните фактори от страна на правителствата, изпълни-
телните директори на пристанищните компании, пристанищните консултанти, а
така също и за всички фирми и субекти, ползващи пристанищни услуги.

В по-общ аспект, три са основните движещи сили, които се явяват генера-
тор на реформите в пристанищната дейност:

 външни сили, дължащи се на конкуренция и технологично съревнование
между субекти, ангажирани в корабната индустрия;

 осъзнатите финансови облаги от участието на частния сектор в разви-
тието на инфраструктурата и доставката на различни услуги;

 диверсификацията и глобализацията на инвеститорите и заетите в при-
станищната индустрия.

По-подробно гореописаните движещи сили са разгледани в следващите
редове.

Първо, появява се необходимост да се преструктурират пристанищните
дейности, с цел същите да отговорят на външните фактори, които влияят на
пристанищната жизнеспособност, като например, вътрешнодържавно конкури-
ране на глобалните пазари, промени в пристанищните и транспортните техноло-
гии, както и нарастваща конкуренция между самите пристанища. При планира-
нето е целесъобразно да се определи разпределяне на отговорностите за бъде-
щото пристанищно развитие между частния и обществения сектор, както и да
се вземе решение каква част от средствата да бъдат осигурени от обществени

7 Sommer, D. Private participation in port facilities: recent trends. Washington, The World Bank, 1999,
р. 80-93.
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инвеститори. От друга страна, трябва задължително да се има предвид от кон-
курентността на съответното пристанище, в сравнение с други подобни в съот-
ветния регион, а така също и различните алтернативи, които имат ползващите
услугите на порта. Най-общо казано, тези алтернативи са далеч по-разнообраз-
ни в наши дни, отколкото, например, преди десет години. Следователно, приста-
нищният бизнес става все по-конкурентен във времето и в тази ера на нара-
стващо съревнование са необходими и нови институционални модели.

На второ място идва участието на частния сектор в реформирането на инф-
раструктурата. През последните години на повечето правителства и агенции им се
наложи да отчетат, че участието на частния сектор може да даде мощен тласък в
подобряването на дейността на пристанищата, както и в оптимизирането на тяхна-
та инфраструктура. Националните и регионалните пристанища стигнаха до недвус-
мисленото убеждение, че те не биха могли да се конкурират ефективно без пре-
димствата, предлагани от частните оператори и, не по-малко важно, без капитали-
те, осигурявани от частните инвеститори. Като резултат на това, през последните
години се стигна до стабилен растеж в частното участие в пристанищните дейно-
сти по света. Като държави със сравнително скорошна пристанищна приватизация
биха могли да бъдат посочени Полша, Германия, Литва, Латвия, Естония, Русия,
Япония, Малайзия, Китай, Тайланд, Филипините, Индонезия, Аржентина, Чили, Бра-
зилия, Мексико, Колумбия, Панама, Мозамбик, Танзания, Великобритания и Кана-
да. Освен това се усилват и темповете на частно инвестиране в този сектор.

Третата движеща сила, която повлиява в положителна насока на приста-
нищното реформиране, е набиращият напоследък скорост глобален пазар за
услуги, подпомагащи пристанищното развитие. В тази сфера се обособяват
бързопроспериращи субекти, като челните четири оператора8 са ангажирани с
по над 40 терминала по света, повечето от които за контейнерни операции.

4. Някои възможности за реформиране на пристанище Варна

Проблемите, стоящи пред различните пристанища в света се отнасят в
голяма степен и за България. Като се има предвид стремежът на нашата стра-
на да се включи пълноценно в европейските структури и да поддържа връзки с
целия свят, трябва да се обърне внимание на перспективите и тенденциите в
морския ни транспорт и по-конкретно, на пристанищата като своеобразна врата
към света. Тук е мястото да се посочи становището, изразено в Националната
програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2010-2020
(НПРПОТ 2010-2020), а именно, че „нереформирането на българските приста-
нищни отношения досега доведе до изоставане на целия бранш по отношение
на техническото и технологичното обновление и оттам на допълнителна загуба
на позиции в конкуренцията с пристанищата в Констанца и Солун”.

Идеята за преместване, преструктуриране и цялостно реформиране на
пристанище Варна не е от вчера. За нея се загатва от края на миналия век, но по
една или друга причина реализацията й до момента е на нулево ниво. Като една
8 PSA, HPH, DPW, APM.
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от основните причини би могла да се посочи недобрата научна обосновка на
подобен ход – нещо, за което в следващото изложение ще бъде направен опит
за подобрение, без претенции за пълна изчерпателност. Определено може да се
твърди, че актуалността и все по-назряващата необходимост от такава рефор-
ма са видни, поради посочените по-долу мотиви, както и че тя би била една
голяма, но разумно аргументирана инвестиция в бъдещето.

Сегашното местоположение на пристанище Варна-Изток има своите положи-
телни страни, но определено крие и немалко негативи. Сред отрицателните му страни
биха могли да се посочат проблемите (за порта и за града), свързани с „прекалено
централното” му разположение, а оттам и невъзможността за разширяването му.
Също така, не бива да бъдат подминати и ограничената му пропускателна способ-
ност, поради недостатъчно газене, трудности при маневрирането, остарели и нена-
деждни кейови стени и т.н. Ето защо би могла да се аргументира една конкретна
идея за построяване на ново пристанище, което да поеме дейностите на сегашния
порт Варна-Изток. Едно логично становище е, че може би най-подходящото място
би бил брегът от езерото в близост до гара Тополи, като това се дължи на факта, че
то би неутрализирало до голяма степен почти всички гореописани негативи. Про-
учванията, обаче, показват, че там биха се появили проблеми, свързани със защи-
тена от закона природна зона. Поради тази причина, трябва да се посочи друго
подходящо място, носещо същите позитиви. Като такава позиция, с известни ус-
ловности, може да се приеме частта от езерния бряг под „Максуда”. Основните
аргументи са, че този район притежава всички предимства на сегашното местопо-
ложение на Варна-Изток, а същевременно ще премахне или сведе до минимум
много от отрицателните пунктове, цитирани по-горе. Проучванията сочат, че там
няма да възникнат проблеми, свързани със защитени от закона терени, както и с
такива, имащи неуточнена собственост. Отделно трябва да бъде посочено, че не
биха се срещнали каквито и да са трудности, свързани, както с дълбочината на
газене на морските съдове, така и с височината на Аспарухов мост, тъй като на
практика се използва част от трасето към Варна-Запад.

Ето и накратко част от мотивите, поради които може да се приеме, че
подобен ход би подобрил работата на пристанище Варна:

1. Запазва се (а в отделни пунктове се и подобрява) стратегическото раз-
положение на пристанището, тъй като:

а) практически не се изменя близостта му до главните водни пътища;
б) подобрява се дълбочината на водите (и възможностите за нейното

коригиране при необходимост);
в) по естествен път се подобрява защитата от течения и вълнения;
г) подобрява се близостта до основни центрове на производство и по-

требление;
д) усъвършенстват се наземните и въздушните транспортни възмож-

ности.
2. Подобрява се пристанищната инфраструктура, поради:

а) облекчено маневриране в порта;
б) нови, по-надеждни вълноломи, диги и кейови стени;
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в) усъвършенствана и оптимизирана структура (напр. брой и разполо-
жение на кейовите места);

г) нови, по-модерни и обширни паркинги, складове и офис сгради;
д) по-удобно и съвършено профилиране и специализиране на кейовите

стоянки.
3. Основна промяна на сега съществуващото пристанище Варна-Изток, с

цел оптималното използване на района.
а) като обоснован ход може да се предложи трансформирането му в

пасажерско, като това би допринесло изключително много за облаго-
родяването на централния район на град варна и би помогнало за
превръщането му във все по-атрактивна туристическа дестинация;

б) също така, разумно и аргументирано действие би било и премества-
нето на военноморска база – варна в т.нар. „стар” канал, в близост
до територията на военното поделение;

в) на освободеното място на военноморска база – варна би било це-
лесъобразно да се изгради модерно яхтено пристанище, което да е в
унисон с пасажерското;

г) с помощта и на частни инвеститори би следвало да се облагороди
района около пасажерското пристанище и да се изгради нова модер-
на структура – хотели, заведения за хранене и отдих, паркове и т.н.

Разбира се, подобна фундаментална реформа трябва да се провежда след
детайлно отчитане на всички плюсове и минуси, до които тя би могла да доведе.
В екипа, ангажиран и оторизиран за планирането и реализацията на подобен ход
от огромно обществено значение, би следвало задължително да фигурират спе-
циалисти от почти целия научен спектър - инженери, икономисти, архитекти, ста-
тистици и т.н. Тази разработка е скромна част от цялостния анализ, който следва
да бъде проведен и задълбочено обсъден на широка обществена основа.

Заключение

От изложените в статията обстоятелства става ясно, че пристанищата са
комплексни и многостранни структури, в които се извършват изключително
широк спектър от услуги. Именно поради тази причина, в пристанищния сектор
съществува много по-голям кръг модели за реформирането му, отколкото в ко-
ято и да е инфраструктура на друг интензивен сектор.

Тук е мястото да се подчертае основният принос на автора, а именно кон-
цептуалният модел за предислоциране на пристанище Варна-Изток. Полезнос-
тта на подобен модел е многопосочна, като той определено би могъл да се
използва като един контрапункт при дискусиите „за” и „против” изместването
на Варна-Изток.

Като извод от проведения анализ може да се посочи, че процесът на ре-
формиране е едно нелеко начинание, криещо определени рискове, основните от
които бяха посочени в статията, но все пак е дейност, която в повечето случаи
носи реална изгода и дивиденти както на обществото, така и на частните ком-
пании, ангажирани в този процес.
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POSSIBILITIES  FOR  REFORMING  SEAPORTS
(FOLLOWING  THE  EXAMPLE  OF  VARNA-EAST)

Chief  Assist.  Prof.  Radan  Miryanov

Abstracts

In the article there are considered and analyzed various means and methods for reforming
seaports. The first part of the work is devoted to the possibilities for reorganization and
improvement of the broad and diverse spectrum of port services. Further on in the study there
are discussed the serious benefits and advantages of a successfully conducted port reform.
There is presented and substantiated a conceptual model for the reformation and future
development of port Varna-East.

ВОЗМОЖНОСТИ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  МОРСКИХ  ПОРТОВ
(НА  ПРИМЕРЕ  ПОРТА  ВАРНА-ИЗТОК)

Гл.  асс.  Радан  Мирянов

Резюме

В статье рассматриваются и анализуются различные средства и методы для рефор-
мирования морских портов. Первая часть разработки посвящена возможностям переус-
тройства и усовершенствования широкого и разнообразного спектра портовых услуг.
Дальше в исследовании рассматриваются серьезные выгоды и преимущества успешно
проведенной реформы порта. Представлена и обоснована концептуальная модель ре-
формирования и будущего развития порта Варна-изток.



127
Статии
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ОТЧИТАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИТИТЕ СРЕДСТВА
В СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ас. Любомира Димитрова

Въведение

За извършване на своята дейност предприятията се нуждаят от източници
за финансиране, както вътрешни, така и външни. Вътрешните източници пред-
ставляват допълнителни вноски от собствениците на предприятието. Обичайно
външните източници се свързват с ползваните краткосрочни и дългосрочни кре-
дити от финансови институции. Съществува и друг вид източници на ресурси за
осъществяване на оперативната дейност, а именно безвъзмездно придобитите
средства от правителството и трети лица под формата на дарения, финансира-
ния или спонсорства. Между тези понятия има съществени различия, а в чисто
практически план се поставя знак за равенство помежду им. Това предопреде-
ля необходимостта от правилното им класифициране, водещо до коректно сче-
товодно отчитане и представяне във финансовите отчети на предприятията.

Целта на тази статия е да се изясни правното и икономическото съдържа-
ние на даренията, спонсорствата и финансиранията, като се посочат и система-
тизират основните различия помежду им, както и да се проучи и представи
методиката на тяхното счетоводно отчитане и оповестяване във финансовите
отчети, съгласно действащата към момента нормативна уредба. Обект на раз-
работката са получените безвъзмездни средства в стопанските предприятия, а
предмет е тяхното класифициране, счетоводно отчитане и представяне.

1. Икономическа същност и правна характеристика на даренията,
спонсорствата и финансиранията

Дарението представлява доброволен акт от страна на конкретно физи-
ческо или юридическо лице (дарител) във връзка с неговата съпричастност
към определена кауза или идея, с желанието му за помощ към пострадали или
хора в неравностойно положение, с волята му за изпълнение на нравствен дълг.
Нормативно даренията са уредени чрез постановките на Закона за задълже-
нията и договорите1 (ЗЗД, чл.225-227). Съгласно разпоредбите на Закона, даре-
нието представлява договор между две лица – дарител и дарено лице, по сила-
та на който дарителят се задължава да предаде във владение на ответната
страна безвъзмездно предмета на договора към момента на неговото сключ-
ване. Договорът за дарение е едностранен, но в чл. 225 от ЗЗД изрично е по-

1 Попр. ДВ, бр. 2 от 3.01.1950, обн. ДВ, бр. 275 от 22.11.1950, посл.изм. и доп. ДВ, бр. 50 от
30.05.2008.
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сочено, че за да бъде действително едно дарение, за неговото осъществяване
се изисква и съгласие от страна на надареното лице. Важно условие е, когато в
ролята на дарител е физическо лице, то да притежава качеството дееспособ-
ност. В противен случай договорът се счита за нищожен2. Надарено може да
бъде всяко юридическо и/или физическо лице, без оглед на неговата възраст.

Дарението е безвъзвратно и дарителят не е в правото си да изисква обрат-
но възстановяване на предмета на дарение или компенсация за него. От изклю-
чително значение е и фактът, че в договора за дарение (за обичайните и възнаг-
радителните дарове) не могат да бъдат включени клаузи за условия, при неиз-
пълнението на които дарителят да отмени дарението.

Краткият обзор позволява да се формулират условията за действителност
на едно дарение, а именно: да има съгласие от страна на надареното лице като
страна по договора; предметът по договора да се предаде от дарителя на нада-
реното лице в момента на неговото сключване; предметът по договора се пре-
дава напълно безвъзмездно, като дарителят не може и не следва да очаква
съответно обезщетение, компенсация, спазване на определено поведение или
бездействие от страна на надареното лице.

Важно значение за изясняване на безвъзмездните сделки има и понятието
спонсорство. Подобно на договора за дарение, при договора за спонсорство
се разграничават два правни субекта – спонсор и спонсориран. И тук спонсор
може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, а в качество-
то на спонсориран – всяко юридическо и/или физическо лице. Т.е. непълнолет-
ните лица не могат да бъдат спонсори, но могат да бъда спонсорирани.

По силата на договора за спонсорство едно лице (спонсориран) получава
икономическа помощ от спонсора за осъществяване на конкретна дейност и/
или мероприятие в областта на спорта, изкуството и др. В замяна на това за
него възниква задължението да рекламира и популяризира името на спонсора
си, неговата дейност, търговска марка или продуктите му. Както посочват ня-
кои автори, „спонсорството е сделка за имиджова реклама..., чиято цена значи-
телно превишава ефекта от нея”3, т.е. налице е икономическа нееквивалент-
ност между предоставената икономическа помощ от страна на спонсора и на-
срещната престация, която се изисква от спонсорирания. Това има съществено
значение, тъй като при установяване на стойностна еквивалентност между из-
вършената реклама и предмета на договора, последният не се третира като
договор за спонсорство, а за реклама (обикновена търговска сделка).

Разликите между договора за дарение и договора за спонсорство са съще-
ствени и можем да ги обобщим в следното:

- договорът за дарение е едностранен, а договорът за спонсорство – дву-
странен, пораждащ права и задължения и за двете страни;

2 Вж Велчев, К. Привидността като средство за манипулиране на стопанските факти, Сборник
доклади от научна конференция „Качество и полезност на счетоводната информация”, 28-
29.09.2012, ИУ – Варна.

3 Райнов, Б. Данъчно третиране по ЗКПО на финансиранията. Сп. „Данъчна практика”, бр. 5, 2002,
http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=194 (23.11.2012).
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- при договора за дарение липсват условия по отношение на компенсация,
действие или бездействие от страна на получателя на икономическата
изгода. При договора за спонсорство спонсорираното лице се задължа-
ва да извършва или не определени дейности, имуществено нееквива-
лентни на получената изгода.

Поради факта, че липсва нормативна регламентация в тази насока, дого-
ворът за спонсорство е неформален и се счита за сключен при постигане на
съгласие между страните, като за неговата действителност не се изисква пис-
мена форма. Такава, обаче, е необходима, ако поне една от страните е търговец
по смисъла на Търговския закон, а сключеният договор следва да съдържа
изискуемите реквизити, посочени в чл. 7 от Закона за счетоводството4.

По своята същност, финансиранията следва да бъдат разграничени сче-
товодно от безвъзмездните сделки и спонсорствата. Обичайно биват инициирани
от държавата, а в процеса на осъществяването им участват три страни – финан-
сиращ, финансиран и бенефициент5. Формулирано е следното определение за ико-
номическата същност на финансирането, а именно: „...договореност между две
страни за съвместни действия в полза на трета страна (бенефициент)...”, по сила-
та на която „...една от страните предоставя необходимия ресурс за осъществява-
не на дейности от другата страна в полза на бенефициента”. Важно условие е
получателят на финансирането да не съвпада с финансиращото или финансирано-
то лице. Проф. дин М. Димитров посочва, че финансиранията са „безвъзмезден
инвестиционен източник на приходи” и ги дефинира като „... бюджетно асигнира-
ни финансови ресурси в дейността на предприятието за придобиване от него на
дълготрайни активи или за извършване на текуща дейност”6 (допуска се получа-
ване и на дарения от трети лица). Предоставянето на средства от държавата се
разглежда като финансово облекчение за предприятието, което му дава възмож-
ност да осигури ресурси за финансиране на дейността си, извън обхвата на външно-
то кредитиране и вноските от собствениците, т.е. може да бъде възприето като
заместител на капиталовото финансиране.

Действащите към момента СС 20 „Отчитане на правителствените даре-
ния и оповестяване на правителствена помощ”7 (СС20) и възприетия за прила-
гане МСС 20 „Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени
от държавата, и оповестяване на държавна помощ” (МСС 20)8, са единствени-
4 Обн. ДВ, бр. 98 от 16.11. 2001, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 15.02. 2013.
5 Райнов, Б. Данъчно третиране на финансиранията по ЗКПО. Сп. „Данъчна практика”, бр. 5, 2002,

http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=194 (23.11.2012).
6 Димитров, М. Поглед към финансиранията като обект на счетоводно отчитане на предприятието.

С., сп. ИДЕС, бр. 2, 2008.
7 СС 20 – Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ – приет

с ПМС № 46 от 21.03.2005, обн. ДВ, бр. 30 от 07.04.2005, в сила от 01.01.2005, изм. и доп., ДВ,
бр. 86 от 26.10.2007, в сила от 01.01.2008.

8 Вж. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 на комисията от 23.01.2009 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобрения-
та на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).
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те нормативни актове в националното ни законодателството, в които се използ-
ва терминът „финансиране”9. Там то е представено по-скоро като методология
за счетоводно отчитане и признаване на приходите от дарения, а не като отдел-
на икономическа категория. Позовавайки се на постановките, залегнали в СС
20 и МСС 20, според юридическата си същност, финансиранията са правител-
ствени дарения и помощи за предприятието10. Правителствената помощ пред-
ставлява предоставяне от страна на правителството на икономическа изгода
на едно или група предприятия, отговарящи на конкретни критерии (напр. гео-
графско местоположение, брой работни места и др.). Получаването на помощ-
та не е свързано с изискване за спазване на определено поведение от страна на
предприятието в момента или в бъдещ период.

Императивните норми на горецитираните стандарти представят правител-
ственото дарение като предоставяне на средства от страна на държавата и
нейните органи и институции на конкретно предприятие (форма на компенсация
– субсидии, дотации, премии), срещу което последното е изпълнило в миналото
или се задължава да спазва в бъдеще определени условия, свързани с текуща-
та му дейност. Такива могат да бъдат, например, създаване на нови работни
места, закупуване или създаване на определени активи.

Прави впечатление, че в специализираната литература, включително и в
СС 20, се отъждествяват понятията „дарение” и „финансиране”. Всички без-
възмездно получени средства в предприятията от държавата или трети лица,
стандартът дефинира като дарения11. Т.е. въпреки правната характеристика на
даренията, разгледани по-горе в изложението, като такива се третират и без-
възмездните средства, получени под условие. Това се дължи на факта, че опе-
рациите, които възникват във връзка с това, не се различават от гледна точка
на икономическата им същност и стопанските отношения, които пораждат.

2. Класификация, методика на счетоводно отчитане
и представяне на безвъзмездно получените средства

МСС 20 разграничава два алтернативни подхода за отчитане и представя-
не на даренията – капиталов и приходен Фундаментално при първия подход е,
че получените средства от държавата не са заработени (не са свързани с из-
вършването на разходи), а представляват стимул за предприятието и като такъв
следва да бъдат отчетени и представени като елемент на собствения му капи-
тал извън реализирания финансов резултат, без да бъдат отразявани в Отчета

9 Между понятията, дефинирани в СС 20 и МСС 20, не се съдържат принципни различия, във
връзка с което в изложението ще бъде акцентирано на постановките, залегнали в националния
стандарт.

1 0 При отчитане на финансиранията в предприятията-получатели, следва да се прилагат разпоред-
бите на СС 20 или МСС 20, без оглед от вида на финансиращия орган.

1 1 Напр. СС 20, т. 3.2. „Правителствените дарения се отчитат като финансиране...”.
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за всеобхватния доход за периода12. Има се предвид тезата, че вероятността
предприятието да възстановява безвъзмездно получените средства от прави-
телствената помощ е незначителна, особено когато условията, с които тя е
свързана, са вече изпълнени. В случая липсва финансов ангажимент от страна
на бенефициента и получената изгода остава трайно в състава на имуществото
му. Т.е. като средство за финансиране, безвъзмездните средства следва да на-
мерят отражение в Отчета за финансовото състояние на предприятията дирек-
тно към участията на учредителите. В защита на тезата си за непосочване на
безвъзмездно получените средства в Отчета за всеобхватния доход, поддръжни-
ците на този подход прилагат аргумента, че придобиването им не е свързано с
извършването на разходи или продажбата на стоки и услуги (не са заработени
приходи) и поради това не следва да участват при формиране на финансовия
резултат13.

Съгласно приходния подход, първоначално дарението следва да бъде от-
четено като разсрочен приход, а не като елемент на собствения капитал на
предприятието, тъй като негов източник не са собствениците. Основополагащо
при този подход е признаване на получените изгоди от държавните дарения
като приход през периодите, когато са извършени и разходите, които следва да
компенсират чрез използване на подходяща систематична база. Аргументите
се насочват в защита на тезата, че получените от правителството изгоди след-
ва да намерят задължително отражение в Отчета за всеобхватния доход (ед-
нократно или разсрочени за бъдещи периоди), тъй като рядко са необвързани с
условия, за изпълнението на които предприятието извършва редица разходи. С
цел запазване на съпоставимостта между приходите и разходите, свързани с
тяхното реализиране, е необходимо те да намерят отражение в Отчета за все-
обхватния доход през един и същи период.

За разлика от МСС 20, съгласно действащия в момента СС 20, даренията
се отчитат чрез прилагане на приходния подход. Капиталовият подход се при-
лага по изключение по отношение на преотстъпени или опростени данъци върху
печалбата.

Важно значение за коректното отчитане и представяне на безвъзмездните
средства има тяхното класифициране. Като първостепенен критерий за дифе-
ренциране на даренията определяме наличието на условия за тяхното полу-
чаване, насочени към надареното лице и/или предмета на дарение. Спо-
ред този критерий, те се разграничават на условни и безусловни. Тези от тях,

1 2 Наименованието на този елемент на финансовите отчети се изменя в Отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход за периода, като изменението влиза в сила най-късно от
началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 Юли 2012 г (съгласно
Регламент (ЕС) №475/2012 на Комисията от 05 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) №
1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международен счето-
воден стандарт (МСС) 1 и Меджународен счетоводен стандарт (МСС)19).

1 3 Вж. Мирца, Аббас Али, М. Орел и др. Международни стандарти за финансова отчетност МСФО/
IFRS. Ръководство, коментари и практическо приложение. С., изд. Кабри, 2009.
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които са получени срещу изпълнение на определени условия, касаещи текущата
дейност на предприятието в миналото или бъдещето, следва да се третират
като финансирания (за дълготрайни активи или за текущата дейност).
Този текст е залегнал и в определенията за правителствено дарение съгласно
разпоредбите на СС 20. За да бъде призната и отчетена първоначално като
финансиране от получателя, безвъзмездната сделка следва да има подходяща
правна характеристика. За целта, кумулативно следва да бъдат изпълнени две
еднакви по важност условия – наличието на достатъчно сигурност, че дарение-
то ще бъде получено и на второ място, че предприятието ще спазва условията,
с които то е обвързано14. На практика приемането на дарение от конкретно
предприятие не е гаранция, че то е спазило или ще спази в бъдеще всички по-
ставени условия. Полученото дарение следва да бъде документално оформено
с договор за дарение. В него се конкретизират видът и размерът на придобива-
ната изгода и фактически се изпълняват горепосочените две условия за призна-
ването му. На практика, съществен проблем е липсата в стандарта на дефини-
ция за понятието „достатъчна сигурност” по отношение на получаване на даре-
нието. Поради това, ръководството на предприятието следва да извърши пре-
ценка и да поеме отговорността за посочване или непосочване на тези сред-
ства във финансовия отчет.

С цел счетоводно отчитане на получените условни дарения като финанси-
рания, в индивидуалния сметкоплан на предприятията е необходимо обособява-
нето на две счетоводни сметки: сметка „Финансиране за дълготрайни активи”
и сметка „Финансиране за текущата дейност”. Сметките са пасивни, основни,
бюджетно-разпределителни. Към тях е необходимо съставянето на подходяща
аналитичност, която да отговаря на информационната необходимост на пред-
приятието – напр. по условия, свързани с получаване на дарението, по критерии
за признаване на финансирането като текущ приход и т.н. Впоследствие полу-
чените финансирания се признават системно като текущи приходи на определе-
на от предприятието база, в зависимост от предмета на дарение. Даренията,
които не са обвързани с условия, следва да се признаят и отчетат като текущ
приход за периода, в който са получени.

В зависимост от материално-веществената форма на придобивана-
та изгода, даренията се класифицират на парични и непарични. Непарични-
те се свързват с получаване на нетекущи активи и материални запаси, които
съгласно разпоредбите на СС 20, т. 3.3, следва да се оценяват по справедли-
вата им стойност към датата на тяхното придобиване. От своя страна, полу-
чените дарения в парична форма, в зависимост от целта, с която се пре-
доставят средствата, се диференцират на обвързани с активи и обвърза-
ни с приходи. В момента на тяхното възникване, паричните дарения се отчи-
тат по номинална стойност на придобитите средства, а когато валутата е раз-
лична от националната, спрямо нея се прилага централният курс на БНБ към
датата на получаване на превода. Както посочва Н. Костова, „начинът, по кой-
1 4 Вж. СС 20, т. 3.1.
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то е получено дарението, не влияе на счетоводния метод, който следва да се
прилага относно него”15.

Съгласно определенията на стандарта, получените в предприятието даре-
ния, чието главно условие е придобиването на дълготраен материален или не-
материален актив, се третират като обвързани с активи дарения (финансирания
за дълготрайни активи). Тук императивната норма не поставя ограничения по
отношение на начина на тяхното придобиване във връзка с изпълнение на усло-
вията – закупуване, създаване или други форми. Възможно е при отпускането
на средствата финансиращият орган да постави допълнителни изисквания, напр.
по отношение на срока, в рамките на който да бъдат придобити активите, тях-
ното местонахождение и др. Всички парични дарения, които не попадат в об-
хвата на горепосочените, се класифицират като обвързани с приходи.

Предмет на дарение, обвързано с активи, може да бъде както амортизи-
руем, така и неамортизируем актив. Даренията, свързани с неамортизиру-
еми активи, се отчитат и представят в баланса като финансирания16, съгласно
разпоредбите на СС 20, и се признават за приходи през съответните периоди,
през които са извършени и отчетени разходите по изпълнението на обвързаните
с тях условия. Тук следва да се обърне внимание, че националният стандарт
поставя ограничителен срок от 20 години, който липсва в разпоредбите на МСС
20. Даренията, свързани с амортизируеми активи, също се отчитат и пред-
ставят като финансирания. Те се признават като приход в текущия период, про-
порционално на начислените през периода амортизации на активите, придобити
от финансирането.

Според правната им характеристика, даренията, свързани с приходи,
са условни (финансирания за текущата дейност) или безусловни. Безусловните
дарения следва да бъдат отчетени и признати като текущи приходи за периода,
в който са получени, като намерят отражение в Отчета за приходите и разходи-
те като приходи от финансирания. Даренията, обвързани с приходи, за чието
получаване съществуват условия, представляват финансирания за текущата
дейност.

Получените безвъзмездни средства в предприятията, по преценка на ръко-
водството и в зависимост от информационната необходимост, могат да бъдат
диференцирани за целите на текущото счетоводно отчитане и по редица други
критерии: в зависимост от целевите им направления, по програми и т.н.

Друг източник на безвъзмездни средства в предприятията са преотстъпе-
ните и опростените данъци. Съгласно разпоредбите на СС 20, преотстъпеният
корпоративен данък и намалението на корпоративен данък по смисъла на ЗКПО,
следва да бъдат отчетени и представени в счетоводния баланс като резерв. В
този случай, по изключение, се прилага капиталовият подход на отчитане, тъй

1 5 Костова, Н. Счетоводно и данъчно третиране на финансиранията, предоставени за придобиване
на дълготрайни материални активи. Сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9, 2009.

1 6 Изключение представляват случаите, когато се отчитат като резерв по силата на нормативен акт
(СС 20, т. 3.5).
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като по своята същност преотстъпените данъци представляват „реализирани
при осъществяване на дейността и дължими на държавата суми, които при
съблюдаването на определени условия остават в полза на предприятието”17.
Поради факта, че техен източник е реализираният финансов резултат, е логично
и приемливо преотстъпените корпоративни данъци да бъдат отразени в увели-
чение на собствения капитал на предприятието. Даренията, свързани с преот-
стъпени данъци, различни от корпоративния, се признават като текущи приходи
през периодите, в които са извършени разходите по изпълнение на обвързаните
с дарението условия18 (прилага се приходен подход на отчитане).

На следващо място има значение и въпросът за представяне на дарения-
та във финансовите отчети на предприятията. В практиката има съществено
различие, в зависимост от това, дали предприятието-получател прилага Меж-
дународните стандарти за финансово отчитане или Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия. Изрично изискване на дей-
стващия към момента СС 1 „Представяне на финансови отчети” е активите,
пасивите и собственият капитал да се представят в счетоводния баланс по
тяхната балансова стойност (отчетна стойност, намалена с коректива й), като
активите и пасивите, съответно приходите и разходите, не се компенсират.

Съгласно разпоредбите на МСС 20, съществуват два алтернативни подхо-
да за представяне на даренията, свързани с амортизируеми активи във финан-
совите отчети. В първия случай дарението се представя като приходи за бъде-
щи периоди, които се признават на системна база (размера на начислената амор-
тизация) през целия полезен живот на актива, през който той се амортизира
(едновременно се отчитат приходи от финансирания и пълния размер на разхо-
дите за амортизации за периода). При втория подход полученото финансиране
се приспада от отчетната стойност на съответния дълготраен актив и той се
представя в Отчета за финансовото състояние за периода по компенсирана
балансова стойност. Ефектът при този подход са занижени разходи за аморти-
зации, т.е. даренията се отнасят имплицитно в приходите (не се отчитат прихо-
ди от финансирания, а разходите за амортизации са в по-малък размер). Ефектът
върху крайния финансов резултат от прилагане на подходите е един и същ, пора-
ди което и двата се приемат за приложими. Считаме, че първият подход на
представяне на даренията, обвързани с дълготрайни активи, е по-приемлив, тъй
като предоставя на заинтересуваните потребители необходимата информация
за реалната стойност на активите и техните източници (брутен подход на отчи-
тане)19. При прилагане на втория подход са възможни случаи, при които в Отче-
та за финансовото състояние няма да бъдат представени активи, чиято истори-
ческа цена съвпада с размера на дарението (възниква компенсаторна грешка).

1 7 Вж Панчева, Ст. Организационно-управленски възможности на отчетния процес в предприяти-
ята с нестопанска цел. Свищов, СА „Д. А. Ценов”, 2009, с. 49.

1 8 СС 20, т. 3, 2, в.
1 9 Вж Панчева, Ст. Организационно-управленски възможности на отчетния процес в предприятия-

та с нестопанска цел. Свищов,СА „Д. А. Ценов”, библ. „Стопански свят”, 2009.
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От гореизложеното достигаме до извода, че ефектът върху имущественото
състояние при втория подход се състои в компенсиране на стойността още в
момента на възникване на актива, което води след себе си негативи в периоди-
те на полезния му живот, в рамките на които ще се амортизира. Т.е. чрез прила-
гане на първия подход се осигурява по-пълна и подробна счетоводна информа-
ция за имущественото и финансовото състояние на предприятието във финан-
совия му отчет, която е полезна за заинтересуваните потребители.

Даренията, обвързани с приходи, за чието получаване съществуват усло-
вия, представляват финансирания за текущата дейност. За тяхното отчитане и
представяне в МСС 20 също са предложени два алтернативни подхода. При
първия (брутен подход) полученото дарение се представя като приход, който се
съпоставя със съответните разходи за неговото усвояване в Отчета за всеобх-
ватния доход. Вторият (нетен) подход се свързва с приспадане на дарението от
размера на извършените във връзка с усвояването му разходи. Прилагането на
първия или втория подход ще окаже еднакво влияние върху финансовия резултат.
Във връзка с това считаме, че при нетиране на приходи и разходи се губи инфор-
мация относно ефекта от дарението върху приходните и разходните позиции. Това,
от своя страна, поражда и липса на сравнимост на информацията от финансовите
отчети на предприятията, прилагащи различни подходи за отчитане.

Постъпилите в предприятията условни дарения подлежат на обратно
възстановяване, ако не бъдат спазени или изпълнени условията, поставени при
тяхното получаване. Поради това, те следва да бъдат отчетени и представени
в пасива на счетоводния баланс на предприятията като финансирания (съот-
ветно приходи за бъдещи периоди в Отчета за финансовото състояние), а в
конкретни случаи – като резерви. Съгласно стандартите, всички останали да-
рения, извън кръга на горепосочените, следва да се отчитат като текущи прихо-
ди и да намерят отражение в Отчета за приходите и разходите (Отчета за все-
обхватния доход) за периода.

В научната литература се поставя въпросът доколко е сполучливо обоб-
щеното представяне в счетоводния баланс на разнородни отчетни обекти, като
приходите за бъдещи периоди и финансиранията, и доколко класифицирането им
като пасиви отговаря на концептуалните дефиниции за тези понятия20. Изразя-
ват се становища и аргументи в подкрепа на тезата, че финансиранията следва
да бъдат класифицирани като пасиви до момента, в който бъдат изпълнени ус-
ловията, с които са били обвързани (Градев, Н21., Милев, С.). В действащите
към момента стандарти, пасивите се определят като задължения на предпри-
ятието, чието уреждане ще доведе до изтичане на ресурси, а приходите се
дефинират като поток от икономически изгоди през периода (в резултат на при-
добиване на активи или намаляване на пасиви), който води до нарастване на
собствения капитал на предприятието, извън допълнителните вноски от учре-

2 0 Пожаревска, Р. Особености при представянето на съвкупния ефект от операциите към определен
момент в организациите с идеална цел. Сп. „Български счетоводител”, бр. 22, 2005.

2 1 Чрез Пожаревска, Р. Пак там.
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дителите. Т.е. като пасиви следва да се признае само тази част от приходите за
бъдещи периоди, които се очаква да доведат до изтичане на ресурси. Финанси-
ранията отговарят на определението за пасиви до момента на изпълнение на
свързаните с тях условия, след което не следва да бъдат третирани като таки-
ва, а се трансформират в приходи. Тъй като финансиранията за текущата дей-
ност биват признавани като текущи приходи в периода, в който са извършени и
разходите, които компенсират, единствено разсрочените приходи от финансира-
ния за дълготрайни активи са приходи за бъдещи периоди. Обичайна практика е
условията, с които е обвързано дарението, да бъдат изпълнени в по-ранен мо-
мент, спрямо полезния живот на актива, в рамките на който той се амортизира.
Този факт отменя ангажимента на предприятието да възстановява получените
средства. Следователно, след този момент дарението не е пасив, но се пред-
ставя като такъв. Подкрепяме становището, че основно значение за предста-
вянето на даренията, обвързани с активи, има преценката на ръководството за
съществуващите рискове за частично или цялостно възстановяване на получе-
ните средства, като „незначителните рискове не следва да водят до признаване
на пасив. При преценка за незначителни рискове от евентуалното възстановя-
ване на дарение, биха могли да се ползват правилата на МСС 37 ”Провизии,
условни пасиви и условни активи” за оповестяване на условни пасиви”22.

Необходимо е при избор на счетоводната си политика във връзка с отчита-
не на безвъзмездните средства, предприятията да възприемат, на първо място,
ясни критерии за разграничаване на условните и безусловните дарения, които ще
получават; на второ място (за предприятията от група), единен подход за отчита-
не на даренията, обвързани с активи и единен подход за отчитане на даренията,
обвързани с приходи, независимо от техния източник и начин на получаване.

Заключение

В последните години, особено след присъединяване на страната ни към
Европейския съюз, се увеличи значително броят на предприятията-получатели
на безвъзмездни средства по оперативни програми. Коректното им класифици-
ране, а съответно отчитане и оповестяване във финансовите отчети, дават
възможност на заинтересуваните потребители на информация (дарителите, об-
ществото, държавните органи, кредиторите) да анализират и контролират раз-
ходването на предоставените средства. В статията е представена класифика-
ция на получените средства в предприятията, разгледана е методиката на сче-
товодното им отчитане и признаване. Към текущия момент проблемите, възник-
ващи в отчетността и признаването на този род приходи пораждат необходи-
мост от по-изчерпателно и целенасочено оповестяване относно тяхното отчи-
тане и признаване.

2 2 Милев, С. За някои нерешени въпроси при отчитането на правителствените дарения, http://
consultbg.weebly.com/3/post/2012/07/65.html (05.10.2012).
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ACCOUNTING  FOR  THE  GRATUITOUSLY  ACQUIRED  FUNDS
IN  BUSINESS  ORGANIZATIONS

Assist.  Prof.  Lyubomira  Dimitrova

Abstracts

In the article there is clarified the economic and legal nature of the donations, sponsorship
and financing obtained in the enterprises, since between those there exist clearly delimited
differences, whereas in a purely practical aspect there is generally put a sign of equality
between them. There is made a classification of the received grants, considered is the
methodology of their accounting and disclosure in accordance with the base for the preparation
of financial statements used by the enterprises – the National Financial Reporting Standards
for Small and Medium-sized Enterprises or the International Financial Reporting Standards.

Keywords: grant, donation, financing, sponsorship, income.

УЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНО  ПРИОБРЕТЕННЫХ  СРЕДСТВ
В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Асс.  Любомира  Димитрова

Резюме

В статье определена экономическая и правовая сущность получаемых предприяти-
ями дарений, спонсорства и финансирования, поскольку между ними существуют ощу-
тимые различия, а в чисто практическом плане между ними ставится знак равенства.
Сделана классификация полученных безвозмездных средств, рассмотрена методика их
бухгалтерского учета и объявления в зависимости от применяемой предприятиями базы
изготовления финансовых отчетов – Национальных стандартов финансовых отчетов ма-
лых и средних предприятий или Международных стандартов финансовых отчетов.

Ключевые слова: безвозмездные средства, дарение, финансирование, спонсор-
ство, поступления.
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Econ Lit – M100; M130

СКРИТИ ФАКТОРИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ
(НА ПРИМЕРА НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БРАНШ

„ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”)

Докт. Магдалена Парчева

Въведение

В условия на динамичност и несигурност на средата, предпоставка за конку-
рентно предимство и устойчиво развитие е специфичен вид поведение на организа-
цията, наречено „предприемаческа активност”. В този смисъл концепциите вътрешно
предприемачество и предприемачески подход за управление придобиват особена
актуалност. В статията се насочваме към нееднозначно разбиран и изследван от
различна гледна точка теоретичен и практико-приложен проблем за предприема-
ческата активност на организацията. Основните цели на изследването се съсре-
доточават в две направления: 1 – представяне на различни теоретични аспекти на
изследване на предприемаческата активност; 2 – емпирично проучване на скрити-
те фактори, които определят предприемаческата активност на организацията.

Основната изследователска хипотеза, за която се търсят теоретични и
емипирични доказателства е: в процеса на взаимодействие на вътрешните
фактори на предприемаческа активност и поведението на организация-
та съществено значение имат скритите фактори. Предмет на статията е
изследване на взаимните зависимости между вътрешните фактори и скри-
тите фактори на предприемаческата активност. С оглед потвърждаване-
то (отхвърлянето) на хипотезата търсим теоретични доводи в изследванията
по проблема за предприемаческата активност на организацията, проведени от
български и чуждестранни учени. В емпиричен план изследваме някои зави-
симости и фактори с цел проверка на изследователската хипотеза. Обект на
изследване са организации от бранш „информационни технологии” от област
Варна. С оглед проследяване на динамиките в развитието на основни показате-
ли за ИТ бизнеса в област Варна, по задание на автора е направено изследване
от Териториално статистическо бюро – Варна.

Методика на изследването

Проверката на изследователската хипотеза извършваме въз основа на дан-
ни от проведено емпирично проучване чрез изследователска извадка от 30 ИТ
организации1. Обхванати са следните сфери на ИТ дейност: софтуер; комплексни

1 За подхода „изследователска извадка” вж. Тодоров, К. Стратегическо управление на малките и
средните фирми – теория и практика. Том 2. С.: СИЕЛА, София, 2001.
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продуктови решения (хардуер, софтуер, системна интеграция, интернет решения,
обучение и сервиз); мрежово оборудване и хардуер; сервиз. По отношение на
показателя „брой заети” половината от организациите-респонденти са с персонал
10-49 заети лица; 26,7% – от 1 до 9 заети; 10% – от 50 до 249 заети и 13,3% над
249 заети. За събиране на емпирична информация са използвани методите: анкет-
но проучване и дълбочинно интервю. В анкетното проучване са включени 30те

организации от изследователската извадка, а дълбочинното интервю обхваща 10
от анкетираните организации. На респондентите са зададени въпроси, свързани с
поведението на организацията, факторите от вътрешната среда и промяната на
основните трансмитери на знание. Статистическата обработка е извършена с про-
грамен продукт SPSS 19.0. С оглед спецификата на хипотезата е използван ме-
тодът χ2 и коефициента на контингенция на Пирсън. Информацията от дълбочинно-
то интервю е систематизирана и интерпретирана с цел проверка на хипотезата.

Ограничения на изследването
- Ограничения, свързани с предмета на изследване. Първо ограничение

представлява изолирането на влиянието, което външната среда оказва
върху предприемаческата активност, както и въздействието на страте-
гическите фактори. На втори план ограничения внасят използваните ин-
дикатори за измерване на предприемаческата активност и на вътреш-
ните фактори. Ограничение формира използваният подход за търсене на
скрити фактори на предприемаческа активност. За целите на статия-
та се насочваме към промяната в основните трансмитери на знание
като потенциален източник на скрити фактори.

- Ограничения, свързани с обекта на изследване – в изследователската
извадка не са включени новосъздадени организации, както и организа-
ции от областта – телекомуникации.

Теоретични аспекти на изследване
на предприемаческа активност на организацията

Предприемаческата активност на организацията може да бъде изследва-
на в различен аспект. Анализът на проучванията в областта позволява да обо-
собим отделни направления на изследване на този феномен. В ретроспективен
план най-рано утвърдилата се изследователска перспектива е проучването на
предприемаческата активност като съвкупност от дейности в организа-
цията, насочени към създаване на иновации. В унисон с тази гледна точка,
предприемаческата активност се намира в тясна връзка с вътрешната среда,
преди всичко с нейните аспекти организационна структура и персонал. В рам-
ките на това изследователско направление значимо място заема концепцията
за вътрешно предприемачество на Pinchot (1985)2. Вътрешното предприемаче-
ство представлява система, която ускорява и прави възможно създаването на
иновации в големите организации, посредством мобилизиране и използване на
2 Pinchot, G. Intrapreneuring. Why You Don’t have to Leave Corporation to Become Entrepreneur.

Harper&Row Publishers, New York, 1985.
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предприемаческия талант на кадрите. Предприемаческите дейности се осъще-
ствяват от сътрудниците или от група сътрудници в организацията. Те се сти-
мулират от страна на висшето ръководство и се „вдъхновяват” от т.нар. „вътре-
шен предприемач”. Според автора, вътрешният предприемач е човека, който
поема инициативата и отговорността да ръководи и реализира конкретна инова-
ция в рамките на организацията. Приносът на вътрешните предприемачи се
състои в това, да превърнат новите идеи или вече функциониращи прототипи в
бизнес, който носи печалба. Pinchot (1985) посочва някои вътрешни фактори,
необходими за утвърждаване на вътрешнопредприемаческа система. Можем
да обобщим неговите предложения както следва3: 1. Осигуряване на свобода и
стимули за вътрешния предприемач: свобода за избор на предприемачески про-
ект, с който той да се ангажира; упълномощаване за вземане на решения във
връзка с иновацията, която реализира; възможност за избор на начина, по който
да бъде създаден новият продукт или технология. 2. Толерантност към риска,
неуспехите и грешките, които са неизменна част при създаването на иновации.
3. Разработване на механизми за подкрепа и управление на малките експери-
ментаторски проекти. 4. Осигуряване на резерви в областите „време”, „целеви
фондове”, „кадрови ресурс”, „информация”. 5. Сформиране на междуфункцио-
нални екипи. 6. Избягване на вътрешното съперничество между кадрите в орга-
низацията. 7. Осигуряване на подходяща система за стимулиране на кадрите,
насърчаваща тяхната предприемаческа инициатива. 8. Осъзнаване на обстоя-
телството, че голяма част от новите, успешни начинания започват неочаквано.
В този смисъл фирмата следва да „търси изненадата не за да я премахне, а за да
я разбере”. 9. Създаване на система за вътрешен капитал – неограничен по вре-
ме целеви фонд, който може да бъде използван от вътрешния предприемач за
финансиране на новото вътрешно предприятие или за разработка на иновацията.

Morris и Kuratko дискутират влиянието на организационната структура
върху предприемаческото поведение. Изследователите препоръчват прилагане
на „мрежови” организационни форми, при които се разчита на аутсорсинг, субкон-
тракторство и стратегически алианси.4 Предприемаческото поведение се благо-
приятства от структури, отличаващи се с малък брой йерархични равнища, широк
диапазон на контрол, децентрализация и упълномощаване. Основен акцент се по-
ставя върху идеите, които идват „отдолу-нагоре”. Приоритети са между функци-
оналното взаимодействие, сътрудничеството и комуникациите между кадрите от
различни йерархични равнища и функционални области5. Аспектът персонал е
във фокуса на изследването на Ebner, Korunka, Frank, Lueger6. Учените по
емпиричен път доказват, че предприемаческото поведение на специалистите за-
3 Pinchot, G. Цит. съч.
4 Morris, M., D. Kuratko. Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within

Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando, Florida, 2002.
5 Пак там.
6 Ebner, M., Ch. Korunka, H. Frank, M. Lueger. Intrapreneurship in der beruflichen Erstausbildung:

Versuch einer begriflichen klaerung und Operationalisierung. Zeitschrift fuer Personalforschung, Heft
3, 2008, pp. 291-319.
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виси от комбинация от факторите: мотивация за постигане на резултати; ориента-
ция към иновации; собствена инициатива; социална компетентност; професионал-
на компетентност; самостоятелност, придобита в обучението7.

Друго изследователско направление разбира и проучва предприемаческа-
та активност като съвкупност от дейности по създаване на бизнес венчър
и обновяване на организацията. В това отношение значимо знание за пред-
приемаческата активност дава моделът за корпоративно предприемачество на
Guth, Ginsberg (1990)8. Изследователите посочват, че корпоративното пред-
приемачество включва два вида феномени и процеси: 1. създаване на нов биз-
нес в рамките на съществуваща организация; 2. трансформиране на организа-
цията чрез обновяване на ключовата идея, с която е създадена9. В концептуал-
ния модел авторите се позовават на гледната точка на Шумпетер относно
предприемачеството10. Guth, Ginsberg пишат: „новите комбинации от ресурси
трансформират организацията в нещо изцяло ново, съвсем различно от това,
което тя е била преди. Тази промяна на организацията от нещо старо в изцяло
ново е отражение на предприемаческото поведение”11. В модела на преден план
стои връзката между корпоративното предприемачество и факторите: външна
среда; ценности, убеждения и поведение на стратегическите лидери; организа-
ционна структура; успех – ефективност, ефикасност и постигане на удоволетво-
рение на заинтересованите страни.

Съвременен аспект на изследване представлява интеграцията на пред-
приемаческата активност и стратегиите на организацията. Mintzberg,
Ahlstrand, Lampel в изследване на различните теоретични подходи в стратеги-
ческото управление посочват, че привържениците на предприемаческата школа
разглеждат стратегията като перспектива, която дава представа, чувство за
посока на организацията12. Стратегическото мислене, според предприемачес-
ката школа, представлява процес на „виждане”, на откриване на възможността
за развитие на бизнеса. Според предприемаческата школа, процесът на създа-
ване на стратегия е базиран на опита и интуицията на ръководителя на предпри-
ятието. Предприемаческата стратегия се доминира от активното търсене на
нови възможности за развитие на бизнеса, проблемите са на втори план. Пости-
гането на ръст е цел на предприемаческата организация. Kuratko, Audretsch
изразяват виждането, че интегрирането на предприемачеството в стратегиите
стимулира търсенето на конкурентни предимства чрез иновации13.
7 Пак там.
8 Guth, W., A. Ginsberg. Guest editors’ introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic Management

Journal, vol. 11, 1990, pp. 5-15.
9 Guth, W., A. Ginsberg. Цит. съч.
1 0 Schumpeter, J. A. [1912] 1934. The theory of Economic Development, Cambridge, Mass.: Harvard

university Press.
1 1 Guth, W., A. Ginsberg. Цит. съч.
1 2 Mintzberg, H., B. Ahlstrand, J. Lampel. Strategy Safari: a Guided Tour through the Wilds of Strategic

Management. The Free Press, New York, 1998.
1 3 Kuratko, D., D. Audretsch. Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an emerging

Concept. Entrepreneurship Theory and practice, 2009 January, pp.1-17.
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Перспективно изследователско направление представлява проучването на
предприемаческата активност като специфичен вид поведение на орга-
низацията. Към него могат да се причислят изследванията на Miller и Covin,
Slevin14. Според Miller поведението на организацията може да се разглежда в
рамките на диапазона „непредприемаческо – предприемаческо поведение”.
Организациите, които проявяват предприемаческа активност, се ангажират в
създаване на иновации, предприемат рискови начинания, проявяват проактив-
ност като първи извеждат на пазара иновации, с което предизвикват конкурен-
тите15. Covin, Slevin (1991) изследват предприемаческата активност като по-
ведение на организацията, което се отличава с иновативност, риск и проактив-
ност16. Учените застъпват тезата, че предприемачеството може да се разглежда
като направление на стратегическата позиция. Организациите с предприема-
ческа позиция са тези, които проявяват определени поведенчески модели. Тези
модели проникват в цялата организация и са израз на стратегическата филосо-
фия на висшите ръководители за ефективна управленска практика. Концептуал-
ният модел на Covin, Slevin посочва факторите, които влияят на връзката
между предприемаческа позиция и успех, а именно: външна среда; страте-
гии; вътрешната среда: ценности и философия на висшето ръководство, органи-
зационни ресурси и компетентности, организационна култура и структура. Във
връзка с концептуалният модел на Covin, Slevin, учените Morris, Kuratko пи-
шат: „фокусът тук е върху интегрирането на предприемачеството в цялото пред-
приятие, а не върху разглеждането му като отделна дейност, предприемаческо
събитие или поведение. Така предприемачеството обхваща същността на това
за какво става въпрос в една организация и как тя оперира”17.

Скрити фактори на предприемаческа активност

Върху предприемаческата активност оказват влияние фактори, които са
скрити – неизвестни за ръководителите на организацията. Въпреки значимото
влияние на тези фактори, те трудно могат да бъдат наблюдавани или измерени.
Скрити двигатели на предприемаческо поведение се крият в промяната на ос-
новните трансмитери на знание в организацията.

В ретроспективен план теоретично основание за тази хипотеза дават тру-
довете на Хайек. Изследователят различава явно знание („знание за”) и неяв-
но знание („знание как”). Явното знание се притежава съзнателно и може да
се разпространява и съхранява от формалните институции. Неявното знание не
се придобива преднамерено, не се предава, отчуждава и прехвърля и е свърза-

1 4 Miller, D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, vol. 29,
No7, 1983, pp.770-791; Covin, J., D. Slevin. A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior.
Entrepreneurship Theory and Practice. No 1 (Fall),1991, pp. 7-26;

1 5 Miller, D. Цит. съч.
1 6 Covin, J., D. Slevin. Цит. съч.
1 7 Morris, M., D. Kuratko. Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within

Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando, Florida, 2002.



143
Статии

но с неформалните институции. Според ученият неявното знание е източник
на предприемаческото откриване18.

В свое изследване Коев дискутира спецификите на културната среда на
българското предприемачество и обосновава тезата, че културната среда на
предприемача играе роля на «невидима мрежа», която предопределя успеха,
респ. неуспеха на предприемаческия процес19. Ученият представя трансмите-
рите на предприемаческата култура: «семейството», «гражданското общество»,
«образователната система», «фирмата»20. Трансмитерите пренасят културата
в еволюционен план.

Скрити фактори на предприемаческа активност представляват ценности-
те на предприемача. Ценностите на българските предприемачи са в центъра на
анализа в изследването на Давидков.21 Ученият се фокусира върху възгледите
на предприемача за богатството и начините за забогатяване като изследва ре-
лациите: „забогатяване – успех”; „забогатяване – образователно равнище”; „за-
богатяване – подготовка за бизнеса”; „забогатяване – предприемачески каче-
ства”; „забогатяване – смелост/ решителност”; „забогатяване – локализация
на контрола”; „забогатяване – размери на бизнеса”; „забогатяване -труд”; „за-
богатяване – елементи на трудовата ситуация”; „забогатяване – социална спра-
ведливост”; „забогатяване – оценка на условията за бизнес”; „забогатяване –
отношение към държавата”22.

В рамките на организацията като трансмитери на знание могат да се раз-
глеждат ръководителите, специалистите, ценностите, традициите и нормите на
поведение. Тяхното проявление и промяна в динамичен план оказва влияние
върху предприемаческата активност.

Предприемаческа активност
на организацията – емпирично проучване

Предмет на изследователски интерес представлява емпиричното проуч-
ване на предприемаческата активност на организациите от бранш „информаци-
онни технологии” в област Варна. Статистически данни за област Варна очер-
тават тенденция на увеличаване на броя на организациите от технологичните
подсектори, както и ръст в някои основни показатели (табл. 1).

1 8 Hayek, F.A. Constitution of Liberty, Chicago: University of Chicago Press, 1960.Тезите и приноса на
Хайек са представени и интерпретирани подробно в Коева, С. Пазарът като спонтанен ред.
Приносът на Ф.А. Хайек. С: СТЕНО, 2002 и в Коев, Й. 2006. Българското предприемачество.
Процесни характеристики и епистемологичен анализ. Е-Литера, Варна, 2006.

1 9 Коев, Й. Цит. съч.
2 0 Коев, Й. Цит. съч.
2 1 Давидков, Ц. България и предприемачите. С: УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2005.
2 2 Пак там.
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Таблица 1

Динамика в основните икономически показатели на ИТ бизнеса
в област Варна за периода 2008-2010 г.23

Варненските организации от ИТ бранша са на трето място по внедряване
на нови производствени технологии след предприятията от сектори „морска
индустрия” и „строителство и транспорт”. По показател „закупуване на нови
машини и оборудване” ИТ бизнеса, както и бранш „морска индустрия”, са на
второ място след „строителство и транспорт”24. Тази класация е индикатор за
обновлението на варненските организации от ИТ бранша. Това се потвърждава
и от проведено от нас емпирично проучване с тема „предприемаческа актив-
ност на организацията”. За целите на статията разглеждаме предприемаческа-
та активност като специфичен вид поведение на организацията, насочено към
продуктово обновяване и проактивно иницииране на промени. Резултатите от
проучването разкриват някои специфики на поведението на организациите-рес-
понденти (фиг. 1).

Показатели / Дейности 2008 2009 2010
Дейности в областта на информационните технологии
Предприятия - брой 263 319 457
Произведена продукция – хил. лв. 48 036 43 737 55 516
Заети лица - брой 985 1152 1484
ДМА – хил. лв. 16 983 14 648 19 674
Приходи от дейността – хил. лв. 55 489 60 757 65 898
Разходи за дейността – хил. лв. 49 892 51 446 55 732

Информационни услуги
Предприятия - брой 86 101 n.a.
Произведена продукция – хил. лв. 5308 5638 n.a.
Заети лица - брой 198 195 n.a.

ДМА – хил. лв. 1547 2975 n.a.
Приходи от дейността – хил. лв. 5336 5798 n.a
Разходи за дейността – хил. лв. 3448 5116 n.a.

2 3 Изследване на НСИ, Териториално статистическо бюро – Варна, направено по задание на авто-
ра.

2 4 Община Варна. 2010. Анализ на икономическата структура и перспективи за растеж на община
Варна във връзка с разработване на кредитния рейтинг на общината. 2010. www.varna.bg
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Фиг. 1. Предприемаческа активност – проявления
в изследваните организации

По-голямата част от анкетираните организации (43,3%) през последните
три години са извели на пазара между два и три нови продукта, а 26,7% са
осъществили обновяване с над четири нови продукта. Продуктовото обновява-
не в изследваните предприятия е в унисон с иновативните решения в ИТ бизне-
са. Тенденциите в ИТ продуктите са по посока облачни технологии, социал-
ни мрежи, мобилни технологии и сигурност25. Характерно за сегмента на
корпоративния софтуер е насочеността на търсенето към обновяване на вече
внедрени ИТ решения и към консолидация на информационната среда и нара-
стване на търсенето сред едрия бизнес на системи за бизнесанализи по модела
софтуер като услуга26. Перспективна сфера са аутсорсинг услугите.

2 5 InfoWeek. ИТ инвестициите през 2012 г.: време за големи промени. Търси се баланс между по-
ниските разходи и иновациите. http://www.infoweek.bg, 16.01.2012.

2 6 Кръстева, Н. Обновяване и консолидация – масова практика при развитието на информационна-
та среда. www.cio.bg, 25.01.2012; Кръстева, Н. Intelligence – към облачни варианти и мобилност.
www.cio.bg, 16.11.2011.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
146

Интересна специфика на обновлението на организациите разкриват факто-
рите, допринесли за промяна на съществуващия бизнес. Данните от проучване-
то показаха, че значителна част от организациите са се обновили, следвайки
стратегия за растеж. За 36,7% стратегията за растеж е била определящ фактор
за промяна, а за 23,3% – важен фактор. Това е индикатор за проактивен ха-
рактер при иницииране на промени.

Проверка на изследователската хипотеза

Теоретичното проучване на различни изследвания дава основание да на-
правим извода, че предприемаческата активност на организацията не може да
се разглежда изолирано от факторите на вътрешната среда. В светлината на
тази теза във фокуса на нашето проучване е търсенето на фактори от вътреш-
ната среда на организацията, които се съчетават с нейното поведение. Статис-
тическата обработка на резултатите от емпиричното изследване показа някои
статистически значими съчетания. Проявлението на предприемаческа актив-
ност „продуктово обновяване” се съчетава с организационната практика за
сформиране на екипи за създаване на нов продукт (фиг. 2), както и с кадровия
фактор „опит на специалистите за работа в предприемачески екип” (фиг. 3).

Равнище на значимост ,000; коефициент на контингенция на Пирсън 0,676

Фиг. 2. Връзка „Сформиране на екипи – продуктово обновяване”
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Равнище на значимост, 000; коефициент на контингенция на Пирсън 0.725

Фиг. 3. Връзка „Опит на кадрите – продуктово обновяване”

По-голямата част от организациите, които са се обновили под влиянието
на стратегия за растеж, осъществяват планови одити на системата за управле-
ние на качеството (фиг. 4).

Равнище на значимост ,001; коефициент на контингенция на Пирсън 0,695

Фиг. 4. Връзка „одит – стратегия за растеж като фактор за промяна”
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Организационната практика „система за предложения” се съчетава с об-
новлението на организацията вследствие стратегия за растеж (фиг. 5).

Равнище на значимост ,002; коефициент на контингенция на Пирсън 0,664

Фиг. 5. Връзка „система за предложения – стратегия
за растеж като фактор за промяна”

В съответствие с изследователската хипотеза интерес представлява
въпросът съществуват ли скрити фактори, обусловени от промяната на основ-
ните трансмитери на знание в организацията и какво е тяхното влияние върху
предприемаческата активност. Резултатите от проведено дълбочинно интервю
показаха ярко изразена тенденция на стабилност по отношение показателя „про-
мяна на ръководителите на фирмата”. Шест от организациите в момента се
управляват от ръководителите при старта на дейността. В останалите органи-
зации има динамика в ръководния състав. Въпреки това, всяка от тях е запази-
ла в ръководния си състав ръководителите, които са имали ръководна функция
и в началния етап на стартиране на дейността. Подобна е тенденцията и по
отношение на динамиката на кадрите. В седем от респондентите по-голяма-
та част от специалистите, които са били ангажирани във фирмата при нейното
основаване, все още са на работа в организацията. Изследването показа инте-
ресни резултати по отношение ценностите (фиг. 6). Представената градация
свидетелства за отворен характер на организационната култура и ориентация
към хората. Тези характеристики оказват благоприятно влияние върху предпри-
емаческата активност на организацията.
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Фиг. 6. Ценности в изследваните организации

Значим проблем е траекторията на промяна на ценностите за периода от
основаване на организацията до момента. Информацията от интервюто очертава
два интересни профила в това отношение. Представител на държавна ИТ органи-
зация посочва за ценности при стартирането на бизнеса: „стабилност”, „пред-
видимост”, „консервативност”, а за ценности в момента: „разрастване/разви-
тие”, „гъвкавост”, „екипност”. Този преход е израз на отваряне и динамизиране и
свидетелства за утвърдена нова култура в тази стопанска организация, култура с
предприемачески характер. Ръководител на организация интернет провайдър и
разработчик на софтуер и системи за сигурност посочва като ценности при стар-
та „потребностите на клиентите – на първо място”, „гъвкавост”, „разширяване
(развитие)”, а в момента „потребностите на клиентите – на първо място”, „ви-
сок имидж на фирмата”, „сплотен колектив” и „адаптивност”. Данните са инди-
катор за засилване на ориентираността към хората и имиджа в хода на развитие-
то и проявлението на предприемаческа активност на организацията – респондент.

Заключение

Проведеното теоретично и емпирично изследване потвърди основната из-
следователска хипотеза. На фона на ярко изразеното проявление на предприе-
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маческа активност по епиричен път се установи тенденция на стабилност на
основните трансмитери на знание в организацията – ръководители и специалис-
ти. Тази специфика на скритите фактори дава отражение върху предприемачес-
ката активност в две посоки: (1) Кадрите се извеждат като най-значим потен-
циал за изследваните организации. В практико-приложен план това очертава
като препоръчително приложението на политика към човешките ресурси, насо-
чена към задържане на кадрите и насърчаване на техния предприемачески та-
лант. Търсенето на варианти за създаване на система за вътрешен капитал би
оказало благоприятно въздействие в тази посока. (2) Част от предприемачес-
ката култура при старта и скритото знание, което тя носи се пренася и във
функциониращата в момента организация. Тази особеност може да създаде
предимство на респондентите. Влияние върху предприемаческата активност
оказват ценностите, които способстват за утвърждаване на предприемаческа
атмосфера. В динамичен аспект промяната на трансмитера на знание „ценнос-
ти” рефлектира върху промяната в предприемаческата активност. Това пораж-
да необходимост от действие на стопанските организации по посока: стремеж
към запазване на предприемаческия дух, характерен за периода на стартиране
на бизнеса; привличане на кадри с предприемачески личностни качества и уме-
ния; проява на готовност за разчупване на утвърдените рутини в организацията.

Направеното проучване е стъпка по посока изследване на ролята на скри-
тите фактори за формиране на предприемаческата активност на организацията.
В теоретичен план тази проблематика е недостатъчно изследвана и очертава
перспективна сфера за научните изследвания.

HIDDEN  FACTORS  OF ENTREPRENEURIAL  ACTIVITY  (FOLLOWING
THE  EXAMPLE  OF  ORGANIZATIONS

FROM  THE  INFORMATION  TECHNOLOGY  INDUSTRY)

Doctoral  student  Magdalena  Parcheva

Abstracts

Under conditions of dynamism and uncertainty of the environment, a prerequisite for the
sustainable development of the organization is a specific kind of behaviour, referred to as
„entrepreneurial activity”. The object of the article is a study of the interdependences between
the internal factors and the hidden factors of entrepreneurial activity. There are presented the
theoretical arguments in support of the following hypothesis: in the process of interaction of
the internal factors of entrepreneurial activity and the behaviour of the organization, of
significant importance are the hidden factors. Empirically the hypothesis has been confirmed
on the basis of data obtained from a study among organizations from the IT industry of the
district of Varna.

Keywords: entrepreneurial activity of the organization; internal entrepreneurship;
hidden factors of entrepreneurial activity; IT business.
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СКРЫТЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТРАСЛИ  “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”)

Асп. Магдалена Парчева

Резюме

В условиях динамичности и ненадежности среды предпосылкой устойчивого раз-
вития организации оказывается специфический вид поведения, называемого „предпри-
нимательской активностью”. Предметом статьи является исследование взаимозависимо-
стей между внутренними факторами и скрытыми факторами предпринимательской ак-
тивности. Представлены теоретические доводы в поддержку следующей гипотезы: в про-
цессе взаимодействия внутренних факторов предпринимательской активности и поведе-
ния организации существенное значение имеют скрытые факторы. В эмпирическом пла-
не гипотеза подтверждена на основе данных исследования среди организаций отрасли
„информационные технологии” Варненской области.

Ключевые слова: предпринимательская активность организации; внутреннее
предпринимательство; скрытые факторы предпринимательской активности; ИТ
бизнес.
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