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СТАТИИ
Econ Lit – L 730, O 130, Q 530

ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ КАЧЕСТВОТО
НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ
ХАРТИЕНИ МАТЕРИАЛИ
Ас. Величка Маринова,
доц. д-р Теменуга Стойкова
Въведение
Хартията и продуктите на нейна основа имат важна роля във всяка област
на човешката дейност. Нейното значение се определя от използването й за записване, съхранение и разпространение на информация, като материал за обвиване и опаковане, както и за конструктивно приложение. Това определя неограничените възможности и приложението на влакнестите хартиени материали и е
предпоставка за развитие на целулозно-хартиената промишленост1.
Според предварителните прогнози на Конфедерацията на европейската
хартиена промишленост (CEPI), световното производство на хартия и картон
се е увеличило с 1% през 2013 г, докато през 2012 г. увеличението е само 0,2%.
За страните-членки на конфедерацията, общата продукция за 2013 г. е в размер
на 91 млн. тона, като най-голям дял (45,9%) заема производството на опаковки
от хартия и картон, а използването на хартия за рециклиране се увеличава с
около 0,5%2. Ролята на хартията като суровина за хартиената индустрия непрекъснато нараства. Рециклираните влакна от отпадъчна хартия (ОХ) съставляват около 50% от влакнестите суровини, влагани в производството на хартии
и картони3. В България производството на хартии и картони за 20124 г. е 218 000
тона, а събраната за същата година ОХ – 181 645 тона. В сравнение с нивото на
събиране и използване на ОХ в други европейски страни е установено, че по
отношение степента на използване на ОХ България заема добри позиции – 70%
за 2012 г., за разлика от събирането и рециклирането й, където страната значи1

2

3

4

Ghosh, A. Fundamentals of Paper Drying – Theory and Application from Industrial Perspective. – In:
Ahsan, Amimul. Evaporation, Condensation and Heat transfer [Online] InTech, 12 September, 2011,
pp. 535. Available from:http://www.intechopen.com/books/. [Accessed: 5 th September 2014].
CEPI Preliminary Statistics 2013. [Online]. 2013, pp. 1-2. Available from: http://www.cepi.org/topics/
statistics/. [Accessed: 19th February 2014].
Недева. С. Отпадъчната хартия – основна суровина за хартиеното производство. Целулоза
и хартия. № 2, 2012, с. 18.
Статистика. Целулоза и хартия. № 3-4, 2013, с. 30-31.
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телно изостава. През периода 2005 – 2012 г. степента на събиране е 35-46%, а
степента на рециклиране – 30-57%5.
Непрекъснаторастящото търсене на хартия и продукти от нея, в съчетание с недостига на дървесновлакнести ресурси, определя необходимостта от
търсене на алтернатива на доставките на влакнести суровини. Сред различните алтернативи, рециклирането се явява приложимо решение за предоставяне
на подходящ заместител на първичните дървесни влакна. В съвременната целулозно-хартиена индустрия, вторичните влакна от ОХ имат редица предимства6 пред свежите влакнести материали, изразяващи се в по-ниската им цена
и енергийни изисквания, както и по-малките отрицателни въздействия върху
околната среда. Това обуславя тяхното голямо потребление и конкурентоспособност, интереса към качеството на произвежданите от вторичната влакнеста
суровина продукти и необходимостта от подобряване на тяхното качество.
Целта на тази статия е да се идентифицират основните фактори и да се
установи тяхното влияние върху качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали.
Качество на продуктите от рециклирани хартиени материали
Качеството на произвежданата продукция е изключително важен индикатор, характеризиращ дейността на всяко предприятие. Непрекъснатото повишаване на техническото равнище и качеството на продукцията е основна цел за
постигане на конкурентоспособност и повишаване ефективността на стопанската дейност7. Качеството на стоките е съвкупност от присъщите им свойства
и характеристики, обуславящи тяхната пригодност да удовлетворяват установени или очаквани потребности, в съответствие с предназначението в определени условия на потребление или експлоатация8. То се формира при създаване
на продукта, под влияние на различни фактори.
Факторите, които влияят върху качеството, са онези въздействия, предпоставки, обстоятелства в тяхната съвкупност и взаимна свързаност, които водят
до промяна в състава, структурата и характеристиките на продуктите. В резултат на влиянието на факторите и в зависимост от спецификата на потребление,
се формират различни потребителни свойства.
Рециклирането на хартията е процес на преработване на хартията и картона, целящ възстановяване на нейните първоначални свойства и/или производство на нови продукти на нейна основа. Хартията притежава широк комплекс от
потребителни свойства, които формират нейното качество и претърпяват обра5

6

7
8

Ненкова, С., К. Савов, А. Калудов, А. и др. Кръгла маса: Хартията- значение, жизнен цикъл,
екология, икономика, митове. Целулоза и хартия. № 1-2, 2013, с. 14.
Tayeb, S., et al. The influence of pulp refining on de-inking potential and strength properties of ink jet
printed paper. BioResources. [Online] Vol. 7 (3), 2012, pp. 3837. Available from: http://
www.bioresources.com/. [Accessed: 16th August 2012].
Ненов, Т. Бизнес диагностика. Наука и икономика, 2012, с. 179.
Стойкова, Т., М. Желязкова. Ръководство за лабораторни упражнения по стокознание на промишлените стоки – част I. Наука и икономика, с. 19.
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тими и необратими промени в процеса на рециклирането й. Основните фактори,
според авторите, които определят качеството на продуктите от рециклирани
хартиени материали, са следните:
• вид на влакнестата суровина: идентифициране и класификация; характеристика и състав на хартията за рециклиране;
• технологични процеси при преработката: изискванията, предявявани към качеството на получената от ОХ влакнеста маса и вида на произведения от нея продукт; технологията на рециклиране; цикълът на преработката им върху качеството на готовия продукт и др.;
• използваните спомагателни вещества: състав, вид, роля за подобряване на качествените показатели.
Влияние на основните фактори върху качеството
на продуктите от рециклирани хартиени материали
1. Влияние на влакнестата суровина
Хартията за рециклиране се състои от разделно събраните и предварително обработени, съгласно Европейския списък на стандартните видове отпадъчна хартия и картон, хартии и картони9. При процеса на вторичнo преработване, отпадъчните хартии са разделени в различни групи и класове, тъй като
са обект на различни процеси на рециклиране.
За целите на рециклирането е необходима цялостна характеристика на използваната хартия – класифициране и определяне на композиционния £ състав,
с цел подобряване на нейната рециклируемост и получаване на качествен хартиен продукт. Класифицирането се извършва съгласно стандарт, приет от Европейската хартиена промишленост, действащ и в нашата страна (БДС EN
643:2003), който систематизира голямото разнообразие от видовете отпадъчни
хартии и дефинира категориите, класифицирани в групи, допустими за рециклиране.
Счита се, че правилното и качествено сортиране на потоците хартия, нейното правилно идентифициране и характеризиране, би подпомогнало експертите в изследването й, би улеснило получаването на висококачествен краен продукт и би спестило производствени химикали и енергия10.
Влошаването на качеството на отпадъчната суровина е в резултат от нейната многократна преработка и увеличения дял на замърсяванията във вторичното влакно.11 Основният дял от тези замърсявания са различни влакнес9

ERPC. European Declaration on Paper Recycling 2011 – 2015. [Online]. 2011, pp. 7. Available from:
http://www.paperforrecycling.eu/uploads/Modules/Publications/Declaration-digital_CORR.pdf/
[Accessed: 30th September 2011].
10
Glushkova, T., S. Barabash, L. Andrievska Paper identification in foreign trade activity. [CD].Proceedings
of the 18th IGWT SYMPOSIUM-Technology and Innovation for a sustainable future: a commodity
science perspective. [CD]. Rome: ENEA, September 24-28th 2012, pp.6.
11
Кондаков, А.. Ферментные технологии для подготовки макулатуры к изготовлению бумаги
и картона. дисертация. Архангельск, 2009, 128 л.
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ти или невлакнести компоненти, внесени в композицията на хартията по време
на цялостното формиране на хартиеното платно12.
Характеристиката и съставът на вторичната влакнеста маса оказват
влияние на качествените показатели на получения рециклиран продукт. Влакната, съдържащи се в ОХ са с променени свойства от първоначалните, тъй като
вече са претърпели процес на механична и химична преработка и на стареене.
Тези промени, според някои автори,13 са свързани с понижени стойности на показателите съпротивление на скъсване, двойни прегъвания и др., дължащи се
на по-малкото сили на свързване между влакната при хартията, изготвена от
100% вторичен материал, в сравнение с хартията, изработена от първични влакна
при еднакви други условия. За разлика от тях, показателите съпротивление на
раздиране, непрозрачност и поглъщаща способност, са няколко пъти по-високи.
Moral14 и други автори установяват, че за да се поддържа качеството на
крайния продукт, е необходимо да се изясни връзката между влакнестата маса
и хартията, което предполага характеризиране морфологията на влакната и
състава на масата. Авторите потвърждават, че дължината на влакната значително влияе на здравината на хартията. Ширината на влакната и дебелината
на стените им, от друга страна, оказват въздействие върху тяхната гъвкавост и
склонност за свиване (удебеляване) по време на производствения процес и също
се отразяват на свойствата на крайния хартиен продукт. Влакната с тънки стени се свиват по-лесно, напластени са и се свързват по-добре в структурата на
листа, като го правят по-плътен, по-здрав и по-гладък. Авторски колектив15
доказва, че анатомията и съставът на влакната могат да бъдат използвани
като допълнителни фактори при оценка пригодността на хартията за опаковки.
Според Розалинов,16 изучаването и анализирането на свойствата на изходните материали и влиянието им върху качествените показатели на получаваните опаковки има решаващо значение за проектирането, конструирането и избора на материал за изработка на опаковки от хартия.
С увеличаване употребата на вторични влакна, все по-голямо значение
придобива изучаването на влиянието им върху свойствата на получения от тях
продукт. Намаляването на якостните свойства на вторичния продукт може да
се дължи главно на промяна във физичното/химичното състояние на
12

Пузырев, С., Е. Тюрин, В. Волков, О. Ковалева. Липкие загрязнения в макулатурной массе.
Целлюлоза. Бумага. Картон. № 8, 2006, с. 64.
13
Тодорова, Д. Изследване взаимозависимостите между ХСВ, поведението на хартиената суспензия и свойствата на хартията. Дис. София, 2006, 136 л.
14
Moral, A., et al. Morphological characterization of pulps to control paper properties. Cellulose Chem.
Technol. [Online]. 44 (10), 2010, pp. 473-474. Available from: http://www.cellulosechemtechnol.ro/
onlinearticles.php/. [Accessed: 23th April 2013].
15
Adamopoulos, S., Е. Martinez, D. Ramirez. Characterization of packaging grade papers from recycled
raw materials trough the study of fibre morphology and composition. Global NEST Journal. [Online].
9 (1), 2007, pp. 26. Available from: http://journal.gnest.org/articles-in-press/. [Accessed:27 th July
2012].
16
Розалинов, Д. Технология на опаковките от хартии и картони. Част I: Преработвателни
процеси. София: ХТМУ, 2005, с. 17.
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повърхността на влакната, което позволява образуването на по-малко водородни връзки17. И други автори18 докладват, че рециклираните влакна могат да
бъдат по-твърди, имат намалена склонност към набъбване във вода и по-голяма способност да запазват формата си. При изследване на 11 вида канадски
влакнести материала, Howard19 установява, че влиянието на процеса на рециклиране зависи от вида на влакнестия материал.
Ниското качество на ОХ се определя от голямото съдържание в нея на
неизползваеми материали, като нехартиени компоненти и нежелани хартии и картони. Авторски колектив20 е изследвал тяхното влияние върху рециклираната маса от различни групи ОХ, събрана от домакинствата. Установено е, че дори малко количество (3 – 5%) на кафяви опаковъчни хартии и картони
оказва силно влияние върху оптичните свойства на обезмастилената хартия,
като намалява яркостта (белотата) и повишава броя и размера на петънцата от
кафяви влакнести люспи при дейнкинг (обезмастиляване) на ОХ от групата 1.11
(вестници: списания 50:50%). При опаковъчните хартии от група 1.04 (използван
вълнообразен картон: други опаковъчни хартии и картони 70:30%), повишеното
съдържание на хартии за писане и печат води до по-високо пепелно съдържание и понижена механична здравина на рециклираната маса.
Влакнестият състав на хартията е показател за всеки вид хартия. Неговото определяне представлява идентифициране на влакнестите компоненти на
хартията и картона, като се взема предвид произхода на влакната. В проведено
изследване от Radu и други автори21 се установява, че качественият и количественият микроскопски анализ позволява определянето на размерите на различните анатомични (съставни) елементи в масово съотношение, като по този
начин може да се предотвратяват фалшификации на продукти, изготвени от
хартия.
В резултат от направените проучвания, можем да обобщим, че коректното идентифициране и характеристика на хартията за рециклиране, посредством нейната анатомия, морфология и състав, позволява осъществяване на ефективен качествен контрол върху вторичната маса.
Основните свойства, които се повлияват, са здравина и плътност на хар17

Potucek F., В. Cešek, М. Milichovský. Effect of adding secondary fibers to kraft pulp on strength
properties and air resistance. Cellulose Chem. Technol. [Online]. 47 (5-6), 2013, pp. 455. Available
from: http:// http://www.cellulosechemtechnol.ro/onlinearticles.php/. [Accessed:8 th September 2013].
18
Hubbe, M., R. Venditti, О. Rojas. Цит. изт., 2007, с. 771.
19
Howard, R., W. Bichard. The basic effects of recycling on pulp properties. Journal of pulp and paper
science [Online]. 18 (4), 1992, pp. 158. Available from: http://infohouse.p2ric.org/ref/27/26975.pdf/.
[Accessed: 12th July 2013].
20
Iosip, A., et al. Influence of recovered paper quality on recycled pulp properties. Cellulose Chem.
Technol. [Online]. 44 (10), 2010, pp. 513. Available from: http://www.cellulosechemtechnol.ro/
onlinearticles.php/. [Accessed: 23th April 2013].
21
Radu, A., et al. The identifying of the paper and board fibrous composition by using color reactions.
The 6th International Symposium on Advanced Technologies For The Pulp and Paper Industry. Brгila
[Online]. September 6 – 9, 2011, pp. 173 – 178. Available from: http://ceprohart.ro/documente/
Volum%20lucrari.pdf/. [Accessed: 09th February 2013].
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тиения лист. Изучаването на анатомичния състав би дало възможност
за намаляване фалшифицирането и правилното проектиране на изделията от рециклирани материали. Колкото по-чиста е изходната суровина,
толкова по-високо е качеството на получените от нея продукти. Влакнестата суровина оказва основно влияние върху оптичните и механичните
потребителни свойства на изготвените хартии и картони.
2. Влияние на технологичните процеси
Характеристиката на влакнестата суровина – нейният състав, морфология, показатели и предназначение, обуславя конкретната технология на преработка и включените в нея процеси.
Рециклирането на хартията22 представлява дейност по преработка в
производствен процес на използвана хартия в нова хартия и картон и продукти
на тяхна основа. Съществено влияние върху качеството на получените хартиени продукти оказва цикълът на тяхното рециклиране.
Хартията може да бъде рециклирана около 7 пъти, но на практика броят на
циклите на повторно използване е по-малък, тъй като се влошават показателите на изходните материали. Това рефлектира върху качеството на крайните продукти, получени на тяхна основа, като основно след всеки цикъл на използване
на ОХ, се намаляват якостните им показатели23. Според някои автори24, рециклираното влакно не може да се използва след 3 – 4 цикъла на употреба, тъй
като качеството му се влошава, за други25 – практически броят на циклите на
единичното влакно в крайната хартия е обикновено под 2. Venditti26 установява,
че при 5-цикличен процес на рециклиране в лабораторни условия, механичните
свойства на целулозната влакнеста маса като цяло се понижават при 0 – 1 цикъл
с около 8%, а при 1 – 5 цикъл – с 10% и нагоре. В свое изследване Пузырев27 и
Ковалева уточняват, че след 5-ти цикъл на рециклиране, се изменя най-чувствително показателят съпротивление на раздиране, в резултат на намаляване
на средната дължина на влакната. В свое проучване Стойчева 28 посочва, че
има загуба с 20% на якостните показатели на получената рециклирана хартия
при всеки цикъл на преработка и се понижава нейната твърдост. Според Кова22

ERPC. European Declaration on Paper Recycling 2011 – 2015. Цит. съч., 2011, pp. 7.
Смолин, А., А. Колешков. Основные причины снижения бумагообразующих свойств макулатурных волокон при цикличном использовании. Целлюлоза. Бумага. Картон. № 6, 2006, с. 57.
24
Wan, J., Y. Wang, Y. Ma, Y. Q. Xiao. Influence of pressing and drying on the microstructure of recycled
plant fibres. Cellulose Chem. Technol. [Online]. 43 (1–3), 2009, pp. 71. Available from: http://
www.cellulosechemtechnol.ro/onlinearticles.php/. [Accessed: 9th May 2013].
25
Ервасти, И. Граници на рециклиране на отпадъчната хартия. Целулоза и хартия. № 1, 2006, с. 17.
26
Venditti, R. Paper Recycling Technology. Detailed part 1. Lecture North Carolina State University.
[Online]. 2005, Available from: http://www4.ncsu.edu/~richardv/documents/Presentation
108HOdetailedpart1best.pdf/. [Accessed: 4th September 2013].
27
Пузырёв, С., О. Ковалева. Цит. съч., с. 46.
28
Стойчева, Я. Получаване на хартии за вълнообразен картон с повишено съдържание на вторичен влакнест материал. Дис. София, 1989, 152 л.
23
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лева29, технологичната схема за преработка на отпадъчната маса условно може
да се раздели на 3 типа: схема за производство на опаковъчни видове хартии и
картони; схема за санитарно-битови видове хартии и схема за хартии и картони
за писане и печат. Като отделна схема,Venditti30 разглежда производството на
вестникарска хартия.
Пузырёв31 също пояснява, че технологията на преработване на ОХ е много по-сложна от тази на първичната маса, тъй като тя съдържа различно количество примеси и други нежелани съставки: добавки, пълнители, покрития и
т.н. Това предполага прецизно извършването на етапа подготовка на влакнестия материал. Във връзка с това, в свое изследване автори32 посочват, че основните изисквания при проектирането на технологичните схеми са: отстраняване на максимално възможното количество от чужди включвания още при
първите операции от технологичната схема: развлакняване, грубо сортиране и
очистване; съкращаване броя на технологичните операции за сметка на използване на по-ефективно оборудване.
В зависимост от вида на произвежданите от рециклирани влакна продукти, процесът на рециклиране преминава през различни етапи: развлакняване,
размилане, очистване, пресяване, деинкинг, диспергиране, избелване, пресоване, сушене, ролиране, обработка на производствените води, обработка на отпадъците.
Nazhad33 обобщава, че въздействието на рециклирането върху свойствата
на влакната зависи от развлакняването и историята на производството на хартията, като отрицателното влияние се състои в понижаването на някои хартиенообразуващи свойства на хартията и картона. Авторите, изследвали процесите по рециклиране на хартията, потвърждават, че основни изменения във влакната настъпват по време на тяхното размилане и сушене.
В резултат на размилането, Lumiainen34 изследва и установява следните
промени при целулозните влакнести материали: увеличаване якостта на опън,
коравината при опън, якостта на спукване, якостта на разрушаване. В зависи29

Ковалева. О. Особенности технологических схем преработки макулатуры. Целлюлоза. Бумага. Картон. № 10, 2007, с. 60.
30
Venditti, R. Paper Recycling Technology. Detailed part 2. Lecture, North Carolina State University.
[Online]. 2005, Available from: http://www4.ncsu.edu/~richardv/documents/Presentation
108HOdetailedpart2.pdf/, [Accessed: 21th February 2013].
31
Пузырёв. С. Преработване на отпадъчна хартия – състояние, проблеми, перспективи. Целулоза и хартия. № 4, 2003, с. 9.
32
Пузырёв, С., Е. Тюрин, В. Волков, О. Ковалева. Развитие технологии и оборудования для
производства флютинга и тест – лайнера. Целлюлоза. Бумага. Картон. № 6. 2006, с. 39.
33
Nazhad, M. Recycled fiber quality – a Review. Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
[Online]. 11(3), 2005, pp. 314, 327. Available from: http://www.cheric.org/PDF/JIEC/IE11/IE11-30314.pdf/. [Accessed: 5th September 2013].
34
Lumiainen, J. Refining of chemical pulp. – In: Paulapuro, Hannu. Papermaking, Part 1: Stock
Preparation & Wet End [Online]. Vol. 8, 2000, pp. 88. Available from: http://www.fing.edu.uy/iiq/
maestrias/icp/materiales/2010/06_Papermaking/book8chapter 4refining%20of%20chemical%
20pulp.pdf/. [Accessed: 4th September 2013].
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мост от произхода им, якостта на раздиране при иглолистните влакна първоначално се подобрява, след което намалява, докато при широколистните първоначално значително се увеличава, след което се понижава при продължителното
размилане. Авторът отчита понижаване на показателите въздухопропускливост,
обем, хигроскопичност, непрозрачност, коефициент на разсейване на светлината и слабо понижена белота.
Някои изследователи35 стигат до заключението, че сушенето води до намаляване якостта на хартията. Втвърдяването на повърхността (т.нар. ороговяване) ограничава свързването между влакната, а вътрешното втвърдяване намалява тяхната съгласуваност. И двата ефекта могат да ограничат уплътняването на
хартиената лента и да понижат здравината й. Значително влияние върху якостните свойства на рециклирани влакна от възстановен вълнообразен картон, оказват
процесите на размилане, пресоване, изсушаване и други физически операции, променяйки порестата структура на клетъчните стени на влакната.36
Въздействието на рециклирането върху свойствата на хартиените продукти е различно, в зависимост от видовете и предназначението на влакнестите
материали. Сериозни промени в свойствата на влакната се наблюдават след
тяхното размилане и сушене. При прецизно провеждане и проследяване на процеса размилане, би се постигнало повишаване на якостта на опън, тази на спукване и на разрушаване. Необходимо е правилното регулиране на този процес с
оглед намаляване отрицателното му влияние върху показателите: въздухопропускливост, хигроскопичност, белота. При подходящо оптимизиране на процесите пресоване и сушене може да се формира подходяща структура и ограничаване на отрицателното им влияние върху свойствата на получените продукти
– якост и ороговяване на хартията.
Ефектите от цикличното преработване изменят най-силно якостните показатели на хартията и на изготвените от нея продукти. Въз
основа на направения литературен обзор, може да се направи заключението, че оптимално е регенерирането на влакната до 3 цикъл.
3. Влияние на използваните химични спомагателни вещества
Различни автори заключават, че при многократно използване на вторичната хартиена маса хартиено образуващите свойства, а следователно и нейното
качество, се влошават, което налага преминаването й през различни етапи на
облагородяване. Наличието на частици от печатни мастила и лепливи замърсявания в отпадъчната маса води до намаляване качеството на готовата продукция и снижаване коефициента на полезно действие на хартиената машина и на35

Misman, M., S. Alwi, Z. Manan. State-of-art for paper recycling. Proceedings of ICSTIE 2008, 11-12
December 2008, UITM: Penang, 2008, pp. 3. [Online]. Available from: http://www.cheme.utm.my/
prospect/images/misrawati-2008-icstie.pdf/. [Accessed: 5th September 2013].
36
Wan, J., et al. Effects of pulp preparation and papermaking processes on the properties of OCC fibers.
BioResources. [Online]. 6 (2), 2011, pp. 1625. Available from: http://www.bioresources.com/.
[Accessed: 5th September 2012].
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лага необходимостта от прилагането на допълнителни химически свързващи
вещества (ХСВ)37. Те представляват вещества с природен или синтетичен произход, които повишават качеството на хартията и улесняват процесите на производството й. Различните видове ХСВ намират приложение за подобряване
свойствата на получената хартия. Влагането на ХСВ при рециклирането на хартията, особено се налага с цел подобряване здравината на получената хартия
и нейното обезмастиляване.
Установено е, че добавянето на амин функционален поливинил алкохол в
мокрия край от производствения процес на продукти от рециклирана хартия, води
до желано подобряване на якостните им свойства в мокро и сухо състояние38.
Авторски колектив39 увеличава якостните свойства на рециклирана неизбелена
крафт хартия с няколко водноразтворими материала или последователност от
добавки, а други автори40 установяват, че предварителната обработка с различни химични вещества е в състояние да компенсира загубата на здравината. Установено е, че добавянето на ниски дози полиелектролити, съдържащи амин функционални групи върху рециклирани влакна крафт лайнер, показва благоприятен
ефект върху якостта на опън41. Резултатите от химична обработка върху обезмастилена смесена офис отпадъчна хартия показват подобряване на якостта на
опън и оптимизиране на якостните свойства при използване на 10% янтарна киселина, 5% натриев дихидроген фосфат42. При добавяне на катионно нишесте е
установено значително подобряване във всички на якостните свойства на листов
материал от рециклиран отпадъчен опаковъчен вълнообразен картон и неутрална
сулфит полуцелулоза43. Изследователски екип44 установява, че видът на повърхно37

Щелканова, В. Новы подход к преработке вторичного сырья. Целлюлоза. Бумага. Картон. №
3, 2005, с. 60.
38
Robeson, L., et. al. United State Patent. Amine functional poly (vinyl alcohol)l for improving the
properties of recycled paper. Patent number 5,380,403. [Online]. 1995, January 10. Available from:
http://www.freepatentsonline.com/5380403.pdf/. [Accessed: 31 th July 2012].
39
Zhang, M., et al. Can recycled kraft fibres benefits from chemical addition before they are first dried?
Appita Journal. [Online]. 55 (2), 2002, pp. 24. Available from: http://repository.lib.ncsu.edu/
publications/. [Accessed: 1th August 2012].
40
Zhang, M., et al. Effect of chemical pre-treatments of never-dried pulp on the strength of recycled
linerboard. Proceedings TAPPI Papermakers Conference [Online]. 2001, pp. 1. Available from: http:/
/repository.lib.ncsu.edu/publications/. [Accessed: 31th July 2012].
41
Mocchiutti, P., et al. Improvement of paper properties of recycled unbleached softwood kraft pulps by
poly (allylamine hydrochloride). BioResources. [Online]. 6 (1), 2011, pp. 581. Available from: http://
www.bioresources.com/. [Accessed: 11th March 2014].
42
Talaeipour, M., М. Mohkami. Improving the wet tensile strength of recycled paper via increasing its
bond capacity. Middle-East Journal of Scientific Research. [Online].13 (11), 2013, pp. 1483. Available
from: http://www.idosi.org/mejsr/online.htm/. [Accessed: 11th March 2014].
43
Ghasemiana, А., М. Ghaffaria. А. Ashorib. Strength-enhancing effect of cationic starch on mixed
recycled and virgin pulps. Carbohydrate Polymers [Online]. 87(2), 2012, pp. 1269. Available from:
http://www.journals.elsevier.com/carbohydrate-polymers/. [Accessed: 10 th April .2014].
44
Talaeipour, M., L. Roshdi. Deinking the mixed office waste paper with surfactants and cellulase
enzyme at neutral PH. Renewable natural resources research. [Online]. 1 (2), 2010, pp. 72. Available
from: http://www.sid.ir/en/. [Accessed: 11th March 2014].
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стно активните вещества и целулозните ензими, влияят положително на белотата, индекса на замърсяванията и ефективността на деинкинга.
За подобряване качеството на възстановените влакна относно техните якостни и
оптични свойства, се използват и окислителни ензими45. Те са екологична алтернатива за допълване на стандартното химично обезмастиляване при рециклирането на ОХ,
тъй като чрез прилагането им се постига намаление на търсенето и изискванията към
химикалите, понижение в производствените разходи и въздействие върху околната среда при постигане на същите оптични свойства, както при конвенционалния деинкинг46,
47
. Авторски колектив48 установява, че правилното регулиране на ензимната хидролиза
има решаващо значение за подобряване качеството на рециклираната хартия. И според други автори49, използването на ензими подобрява влакната и възстановява част от
загубената здравина по време на рециклирането. Bajpai50 и други51 установяват, че ензимите имат огромен потенциал в разрешаване на много проблеми, касаещи рециклираните влакна, като: обезмастиляването, наличието на лепливи вещества, обезводняващата способност на рециклираното влакно, процесът „ороговяване”. Литературният
преглед, направен от Puneet и други52, обобщава ролята на ензимите за повишаване
оптичните свойства на обезмастилени влакнести материали.
Видът и съставът на използваните ХСВ зависи от вида, състоянието и
качеството на вложената суровина – нейната категория, композиционен състав
и степен на рециклиране. Използването на малки количества ХСВ с невисока
стойност е едни от основните фактори, влияещи за подобряване качеството на
получените продукти от хартия. Те усъвършенстват протичането на процесите
и променят свойствата на суровините за производството на продукти с конкретно функционално предназначение. Различните видове вещества оказват ос45

Ragauskas, A. Enhancing pulp properties of recycled fibers with oxidative enzymes. IPST. [Online].
Available from: http://www.ipst.gatech.edu/faculty/ragauskas_art/research_opps/bleaching%20recycled
%20paper.pdf/. [Accessed: 1th August 2012].
46
Ibarra, D., et al. Enzymatic deinking of secondary fibers: cellulases/hemicellulases versus laccasemediator system. 2012, Journal of industrial microbiology & biotechnology. [Online]. 39 (1), 2012, pp.
1. Available from: http://link.springer.com/. [Accessed: 1th August 2012].
47
Singh, A., et al. An ecofriendly cost effective enzymatic methodology for deinking of school waste
paper. Bioresource Technology. [Online]. Vol. 120, 2012, pp. 322. Available from: http://
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новно положително влияние върху оптичните и якостните свойства на влакнестите материали и техните качествени показатели.
Заключение
Оптимизирането на дейността на системите за събиране и сортиране на
отпадъчната хартия, необходимостта от осигуряване на вторична суровина с
най-високо качество и преодоляване на недостатъците при технологичния процес на рециклиране, усъвършенстването на технологиите и влагането на ХСВ,
са ключови моменти за получаване на крайни продукти с желани свойства.
Идентифицирани са основните фактори, които оказват влияние върху качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали: вид на влакнестия
материал, технологични процеси и използвани ХСВ. Обобщено е влиянието им
общо върху свойствата на рециклирания материал и качеството на изготвените
на тяхна основа продукти. Установено е, че те се намират във взаимна връзка
и обусловеност, формирана от особеностите на процесите на рециклиране на
хартията, представена като: ОХ – ХСВ – технологична преработка – качество
на крайния продукт. Колкото по-чиста е хартията за рециклиране, толкова подобро е нейното преработване, а следователно и по-малко количеството на влаганите допълнителни спомагателни вещества. Основни промени в якостните
свойства на влакната се наблюдават при технологичните етапи размилане и
сушене, а подобряването на оптичните и якостните свойства на влакнестите
материали се постига с добавянето на малки количества ХСВ. При своето взаимодействие посочените фактори допринасят за формирането на комплекс от
потребителни свойства на крайните продукти.
MAJOR FACTORS DETERMINING THE QUALITY
OF PRODUCTS FROM RECYCLED PAPER MATERIALS
Assist. Prof. Velichka Marinova,
Assoc. Prof. Dr Temenuga Stoykova
Abstract
The quality of products from recycled paper materials is determined by factors, which
upon their interaction contribute to the formation of a complex of consumer properties of the
end-products. The underlying factors are in a state of interconnectedness and interdependence
formed by the peculiarities of the processes of recycling paper. The relation can be presented
as follows: waste paper – supplementary chemical substances – technological processing –
quality of the end-product. The degree of purity of paper, its composition and rate of recycling,
the technological stages of milling and drying as well as the adding of small amounts of HBs
contribute in the highest degree to improving the strength and optical properties of the products
from recycled paper materials.
The objective of the present article is to identify the main factors and the effect they have
on the quality of products from recycled paper materials.
Keywords: quality, recycling, factors.
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ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СЕКТОР ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Миглена Душкова
Въведение
През последните години в България настъпват интензивни промени в резултат на протичащите икономически, политически, социални и др. процеси. Те
създават редица благоприятни предпоставки за преструктуриране и модернизация на търговията. От друга страна, статистическата отчетност на основните икономически показатели, отразяващи състоянието на сектор търговия показват колебания. Това представлява проблем за бъдещото развитие на търговията и обективно обуславя необходимостта от системно изследване на икономическата активност на сектора с оглед на възможностите му за постигане на
по-високи икономически резултати и нарастваща ефективност.
Целта на тази статия е да се изследват някои тенденции и проблеми в
развитието на ефективността на сектор търговия в България, като се проследи
изменението на основните показатели за оценка на икономическата ефективност.
За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи:
1. Първо. Да се посочат и да се изясни приложението на основните показатели за икономически ефекти и ефективност на търговията.
2. Второ. Да се проследи изменението на основните икономически ефекти
и на тази база да се изчислят някои по-важни показатели за икономическа ефективност на сектор търговия в България.
3. Трето. Да се обобщят някои по-важни проблеми и насоки за повишаване
на икономическата ефективност на сектор търговия в България.
Обект на изследване е икономическият сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”, който е определен съобразно НКИД 2008 в Р България1.
Предмет на изследване са проблемите, свързани с повишаване на икономическата ефективност.
1. Основни показатели за икономически ефект и ефективност
Проблемите, свързани с ефективността на търговията са предмет на изследване и привличат сериозен научен интерес от страна на наши автори. Цялостна система от показатели за оценка на икономическата ефективност в
1

До 2008 г. наименованието на сектор G е съобразно НКИД 2003 в Р България като „Търговия,
ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството“.
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българската икономическа литература за първи път разработва и апробира проф.
Сълова (Сълова, Н., 1978). Проблемите на ефективността намират място в научните трудове и на други автори (Ковачева и Стаменова, 1985).
В специализираната литература ефективността се разглежда като израз
на резултатността на търговската дейност от използването на ресурсите и разходите, и се проявява в две основни направления - икономическа и социална
(Сълова, Н. и В. Димитрова, 2002). Икономическата ефективност зависи от
основните икономически резултати, а социалната е насочена основно към купувачите и посетителите в търговските обекти (Сълова, Н., 2010) и е свързана с
условията за обслужване на потребителите, времето за покупки и др. социални
ефекти, които трудно могат да се измерят количествено (Димитрова и др., 2013).
Показателите за ефективност могат да се обобщят и в контекста на проблемите на икономиката на предприятието (Благоев и др., 2010).
Изучаването на ефективността изисква да се прави разграничение между
ефект и ефективност, тъй като по своята същност тези понятията са различни
икономически категории. Ефектът в търговията е резултатът от търговската дейност и обикновено се изразява в абсолютни показатели, а ефективността – чрез
изчисляване на относителни показатели (Сълова и др., 2011). Приети са следните
по-важни показатели за оценка на икономическия ефект от търговската дейност:
печалба; оборот; добавена стойност; брутен приход (Сълова и др., 2002).
Размерът на печалбата се приема като основен показател за определяне на
икономическия резултат от търговската дейност. Той е обобщаващ и се предпоставя от развитието на други показатели, тъй като печалбата отразява обема и структурата на продажбите, размера на брутните приходи и добавената стойност, разходите за обръщение на стоките, производителността на труда и др. Поради това
печалбата е приложим показател за икономически ефект, както на микро-, така и на
макро- равнище и се наблюдава от Националния статистически институт.
Определянето на печалбата се извършва в годишен аспект като разлика между
„общо приходи от дейността и общо разходи за дейността“ и заедно с тях се отразява в отчет за приходите и разходите, който е един от съставните части на годишния финансов отчет на предприятията2. За търговските предприятия печалбата е
основа за определяне на икономическата им ефективност, тъй като от нейния размер в голяма степен зависи потенциала за бъдещото развитие на предприятията.
Изследването на печалбата на макроравнище също има съществено значение и се обуславя предимно от гледна точка на данъчното облагане, тъй като
данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.
Така, че увеличаването на печалбата в търговския сектор води до повишаване
на фискалния ефект в държавата. Данъчната ставка на корпоративния данък в
България е 10 на сто3 и като най-ниска в Европейския съюз е благоприятна
предпоставка за навлизането на чуждестранни компании.
2
3

Закон за счетоводството. Обн. ДВ, бр.98, 16.11.2001, посл. изм. и доп. ДВ, бр.100, 19.11.2013, чл. 26.
ЗКПО: Закон за корпоративното подоходно облагане. Обн. в ДВ, бр. 105, 22.12.2006, посл. изм.
и доп. ДВ, бр. 1, 3.01.2014, чл. 18-20.
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Оборотът е друг показател за измерване на икономическия ефект или това
е размерът на продажбите без ДДС, но с включен акциз. Показателят е приложим за оценка на икономическата ефективност на микро- и макрониво и също
като печалбата се наблюдава от Националния статистически институт.
Значението на оборота като първи и непосредствен показател от извършването на търговска дейност от предприятията се наблюдава ежедневно, тъй като
оборотът формира приходи и осигурява реализация на печалба. За разлика от
печалбата, оборотът на търговските предприятия се отчита освен в годишен
аспект и ежемесечно, което позволява да се правят обобщения за по-кратни
периоди от време (месец и тримесечия). Подобно изследване на макрониво е
изключително важно, защото е основа за изготвянето на прогнози и дава информация за развитието на други показатели и зависимости в икономиката на страната. Например, печалба – данъци – държавен бюджет и др.
Значимостта на оборота се обуславя и от възможността чрез него да се
изчислява показателят пазарен дял на предприятията. От своя страна, това
предоставя информация за развитието на отделните търговски предприятия и
също може да се използва като база за разработване на прогнози, стратегии,
възможности за повишаване на конкурентоспособност и др. Въпреки това, следва
да се има предвид, че нарастващият оборот е фактор за нарастващи приходи и
печалба само тогава, когато приходите покриват разходите. Затова ефективността не зависи само от размера на реализирания оборот и показателят не може
да бъде основен при определяне на икономическата ефективност.
Добавената стойност е друг показател за икономически ефект, който изразява новосъздадената стойност. Получава се като от размера на брутните приходи се приспаднат разходите за материали, услуги, амортизации и др., т.е. добавената стойност на микрониво отразява вложения в материалното производство
труд, тъй като в него са включени разходите за труд (заплати, други възнаграждения, социални осигуровки, надбавки) и печалбата, ако предприятието има такава. От тази гледна точка добавена стойност в дадено предприятие е източник на
средства на фирмата и база за разпределение на възнагражденията на наетите
лица. Това, от друга страна, създава някои ограничения за използването на показателя за оценка на икономическата ефективност на предприятията, поради това,
че разпределението на дохода е приход за наетите лица, но за предприятията е
разход. Ето защо, добавената стойност има по-голямо значение на показател за
измерване на ефективността на микрониво в случаите, когато търговската дейност се осъществява от еднолични търговци, за които доходът и печалбата са
едно и също нещо. Ограниченията при приложението на добавената стойност
като показател за икономически ефект на микрониво се обуславят и от невъзможността предприятията да определят създадения в тях реален размер.
За националната икономика добавената стойност е основен показател за
оценка на икономическата ефективност, тъй като се използва при изчисляването на БВП по производствения метод и измерва приноса на отделните икономически сектори в създаването на БВП чрез реализираната от тях добавена стойност. Поради това, добавената стойност като икономически показател е зна-
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чим и приложим най-вече на макрониво и се използва като основен показател
за определяне на производителността на целия сектор. Добавената стойност се
наблюдава от Националния статистически институт чрез специализирани методологични изследвания, които изискват определяне на произведената брутна
продукция в сектора, тъй като последната се използва като основа за изчисляване на брутната добавена стойност. Като показател произведената брутна
продукция дава информация за общия резултат от търговската дейност в сектора и зависи от обема на оборота, поради което нарастващият оборот е основен фактор за увеличаване на брутната продукция. Това, от своя страна, е основа за формиране на по-висока брутна добавена стойност, а от там и за осигуряване на по-голям дял на сектора при формиране на БВП на страната.
Брутният приход за търговските предприятия се определя като разлика между
нетния размер на приходите от продажби и отчетната стойност на продадените
стоки. В състава му се включва и размерът на оказаните търговски услуги, което
дава някои предимства на този показател спрямо оборота, въпреки, че последният го предпоставя. По тази причина брутният приход отчита по-добре от оборота
обема на извършваната търговска дейност и е подходящ показател за оценка на
ефективността на отделните търговски предприятия, както и за сравнения между
тях, независимо от структурата на техния оборот. Така брутният приход, наред
със значението на показател за определяне на икономически ефект, може да се
използва и като показател за измерване на социални ефекти.
Значимостта на брутния приход като икономически показател се обуславя
от това, че е основа за определяне на печалбата на предприятията, като неговият размер следва да покрие и всички направени разходи. Общите приходи се
наблюдават от Националния статистически институт и отчитат стойността на
всички приходи, поради което размерът им е по-висок от този на оборота.
В обобщение може да се каже, че показателите печалба, оборот, добавена стойност и брутен приход са основа за определяне на икономическата ефективност, както на микро, така и на макрониво. За предприятията първостепенно
значение имат оборотът и печалбата, докато за оценка на икономическия принос на сектора най-важен е показателят брутна добавена стойност.
Постигането на високи икономически ефекти и нарастваща ефективност е
все по-трудно достижимо. Поради това е необходимо да се търсят възможности за повишаване на икономическата ефективност не само на отделните предприятия, но и на целия сектор, тъй като неговото развитие обуславя благоприятно въздействие върху икономиката на страната и жизнения стандарт на населението (Данчев и Гроздева, 2010). Това обективно аргументира изследването на
основните икономически показатели на сектор търговия, които предоставят
информация за неговата ефективност.
2. Развитие на основните икономически показатели
на сектор търговия
В разработката са разгледани някои по-важни показатели за оценка на икономическата ефективност на сектор търговия в България за периода 2005-2012 г.

Източник: http://www.nsi.bg/bg/content/1484/сектор-g-„търговия-ремонт-и-техническо-обслужване-на-автомобили-имотоциклети-на-лични”;http://www.nsi.bg/bg/content/1611/сектор-g-„търговия-ремонт-на-автомобили-и-мотоциклети” (достъпен май, 2014)

Данни за броя на предприятията в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”
в Р България през периода 2005-2012 г.
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При изследване на търговските предприятия, според броя на заетите лица,
се вижда, че по-голямата част от тях се развиват като микро предприятия (около 94%), а големите предприятия са под 1%. Това е израз на ниско равнище на
концентрация във вътрешната търговия.
От друга страна, чрез изчисляване на верижен индекс се вижда, че през
периода 2006 - 2008 г. средните и големите търговски предприятия се развиват
по-стабилно, в сравнение с микропредприятията. Основна причина за това е
присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. и интензивното навлизане на големи чуждестранни търговски компании у нас. Това е благоприятна тенденция, тъй като се формират предпоставки за развитие на икономически ефекти като оборот и печалба, но същите не могат да обусловят нарастваща ефективност, което е проблем. От 2009 г. броят на предприятията намалява под влияние на кризата (с изключение на микропредприятията), което показва неефективно използване на търговската инфраструктура и намаляваща
ефективност, въпреки протичащите процеси на модернизация в сектора.
Данните от таблица 2 показват, че броят на заетите лица в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” нарастват от 479,8 хил. през 2005 г.
на 557,1 хил. през 2010 г., след което намалява. Тази тенденция е в резултат на
намаления общ брой на предприятията през 2009 г. и 2010 г., както е отбелязано
в таблица 1. В същото време се наблюдава повишаване на дела на заетите в
сектора, спрямо общия брой на заетите лица в икономиката на страната, като
от 13,7% през 2005 г. стигат до 15,3% през 2012 г. Това показва нарастващото
значение на сектор търговия. Все пак остава неблагоприятен фактът, че секторът бележи траен спад на заетите лица от 2009 г. до 2012 г., като значително
нараства броят на съкратените (близо 37 000 души).
Друга тенденция, която се наблюдава, е по-малкият предприемачески интерес в сферата на търговията, тъй като броят на собствениците на търговски
бизнес намалява. От близо 35% през 2005 г., делът на самонаетите спада на
25,9% през 2009 г., а след това се повишава с 2-3%, т.е. по-голямата част от
заетите лица (над 72%) са наети по трудови правоотношения. Това се дължи в
голяма степен на създаването на нови работни места от големите търговски
компании, навлезли в България и формирането на предпочитания сред трудоспособното население за получаване на работна заплата, вместо поемане на
риск като собственици на бизнес. Такива търговски вериги са Metro, Billa, Penny
Market, Lidl, Kaufland, Carrefour, OMV, SHELL, Mr. Brikolage, Praktiker и др.
Някои от чуждестранните търговски компании у нас се развиват на франчайзингов принцип, което освен, че създава нови работни места, дава по-големи
перспективи за развитие на частна инициатива сред трудоспособното население. Въпреки това, и особено под влияние на кризата след 2008 г., се наблюдава
все по-голямо ограничаване на реалните възможностите за местно развитие и
предприемачество в сферата на търговията.
Данните в таблица 3 показват, че през периода 2005 - 2012 г. брутната
продукция има потенциал за растеж, но с колебания през отделните години. В

Източник: Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 103-105; 2012, с.105; 2011, с. 105; http://www.nsi.bg/bg/content/
3953/ национално-ниво (достъпен май, 2014).
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структурно отношение формирането на брутната продукция в по-голяма степен
се осигурява от стойността на междинното потребление, като през целия изследван период то формира над 50%. Това показва висок дял на стойността,
създадена от други икономически сектори и пренесена в сектор търговия.
Най-съществено е увеличаването на добавената стойност, която през периода 2005-2012 г. показва почти двоен ръст, но също с колебания през отделните години. Благоприятно е все пак, че след 2009 г. развитието на показателя
характеризира търговията като сектор, който успява да реализира нарастваща
добавена стойност в икономиката на страната. Това се дължи основно на увеличения обем на оборота, който е изследван в таблица 4.
Оборотът в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” като
цяло нараства през изследвания период и през 2012 г. е 1,7 пъти повече спрямо
2005 г. Следва да се отбележи, че през 2009 г. е отчетен значителен спад. Найголям е спадът при търговията с автомобили, резервни части, горива и смазочни материали. Вижда се, че като цяло значението на този подсектор на търговията намалява при формирането на общия оборот.
Структурата на оборота показва, че търговията на едро заема най-висок дял в
общия оборот (над 70%), като този дял намалява през годините, за сметка на дела на
търговията на дребно, който нараства от 15-16% през 2005 г. на 22-23% през 2012 г.,
т.е. наблюдава се преструктуриране на оборота. Подобен процес показва нарастваща роля на търговията на дребно и по-висока степен на задоволеност на крайните
потребители, а това е предпоставка за реализиране на по-висок оборот и печалба.
От данните в таблица 5 се вижда, че приходите, разходите и печалбата се
развиват нестабилно. Изчисляването на верижни индекси през периода 2005 2012 г. показва, че приходите и разходите са най-високи през 2006 г. и 2008 г.,
което е в резултат на икономическия растеж на страната през този период, както и на разширяване влиянието на европейската търговията в България. През
2009 г. се наблюдава намаляване на приходите, разходите и печалбата, като
най-голямо е свиването на приходите в сектора. Основна причина за това е
влиянието на световната криза.
Данните от таблица 5 позволяват да се използва разходен подход при определяне на ефективността на сектор търговия. Изчисленията показват, че найефективно разходите са използвани през 2007 г. и 2008 г., след което ефективността им намалява. Това се дължи на по-високия темп на развитие на разходите,
спрямо приходите в сектора.
По отношение на печалбата се забелязва, че в абсолютна стойност същата е най-висока през 2008 г., но най-рентабилни са разходите през 2007 г. Това
показва, че след 2007 г. разходите в сектора се използват с намаляваща ефективност, което е неблагоприятно. В същото време размерът на разходите
продължава да нараства и въпреки отбелязания ръст на приходите през 2012 г.,
секторът е все още в застой. На практика ефективността на разходите през
2012 г. е на равнището от кризисните 2009 г. и 2010 г., което обективно обуславя
необходимостта от търсене на резерви в намаляване на размера на разходите в
целия сектор. Затрудненията за постигане на нарастваща ефективност и рента-

Източник: Статистически справочник, НСИ, София, 2013, с. 183; 2012, с. 199; 2011, с. 183; 2010, с. 183; 2008, с. 184; 2007, с. 182;
2006, с. 180; 2005, с. 176.
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* Включва нетните приходи от продажби и др. приходи от оперативна дейност.
** Включва разходите за суровини, материали и външни услуги, разходи за персонал, балансова стойност на финансовите активи и др. разходи
за оперативна дейност.

Източник: Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 367; 2012, с. 371; 2010, с. 369; 2009, с. 365; 2008, с. 373; 2006, с. 369; 2005,
с. 395.
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билност се предпоставят и от ограничените възможности за увеличаване на
оборота и приходите, предвид продължаващото влияние на кризата.
Данните в таблица 6 позволяват да се използва ресурсният подход при
определяне на ефективността на сектор търговия. Поради това, че печалбата е
основен показател за оценка на икономическата ефективност на отделните
търговски предприятия, а добавената стойност е най-важна като показател за
икономически растеж на целия сектор, се използват като база за определяне на
ефективността и производителността на труда. Изследването на тези два показателя за ефективност е с първостепенно значение, тъй като са сред основните
фактори, формиращи възможности за реален икономически растеж.
Данните от таблица 6 показват, че през периода 2005 - 2012 г. ефективността
на труда се развива по-нестабилно, спрямо производителността. Това е в резултат на увеличаването на разходите, както е отбелязано в таблица 5, и потвърждава необходимостта от търсене на резерви за намаляването им в сектора.
Производителността нараства, което се дължи основно на увеличаване на
обема на работата в търговията. Въпреки това, производителността не е достатъчно висока, тъй като сравненията между реализираната брутна добавена
стойност средно на едно заето лице в сектор търговия, спрямо тази в целия
сектор на услугите показва по-ниски стойности. В същото време следва да се
отчете фактът, че данните в таблица 6 (последната колона) показват, че търговията осигурява немалък процент от добавената стойност, реализирана в целия
сектор на услугите, който е между 18% и 20%. Това, от една страна, показва
нарастващата икономическа роля на сектор търговия, но, от друга страна, има
проблеми във възможностите му да постигне по-високо равнище на производителност и ефективност, въпреки всички предимства на осъществения процес на
преструктуриране и модернизация на търговията в България.
3. Основни проблеми и насоки за повишаване
на икономическата ефективност на сектор търговия
Изменението на основните икономически показатели, свързани с икономическата ефективност на сектор търговия, дава основание да бъдат обобщени
следните по-важни проблеми.
Един от най-важните проблеми се състои в липсата на повече големи
търговски предприятия, които, като основни организационни звена в търговията, следва да осигуряват нарастващ по обем оборот и печалба, а, от друга
страна, заетост и доходи на населението. Въпреки увеличаващия се брой на
търговските предприятия, все още търговският бизнес е дребен, което само по
себе си показва ниско равнище на концентрация и затруднява постигането на
по-висока икономическа ефективност. Освен това, по-голямата част от големите търговски предприятия в България са чуждестранни, което означава, че
реализираната печалба от тях се разпределя извън границите на страната, а
това също ограничава възможностите за постигане на по-висока икономическа
ефективност на сектора.

Източник: Изчислено по Статистически годишник, НСИ, София, 2013, с. 149; 2012, с. 148; 2011, с.149; 2010, с. 149; * по
изследване на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/2251/производителност-на-труда-национално-ниво (достъпен юни, 2014 г.)
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В тази насока е целесъобразно сключването на повече международни франчайзингови договори за осъществяване на търговия у нас. Едно от най-важните
предимства на международния франчайзинг във връзка с ефективността е, че при
тази форма на търговия част от реализираната печалбата остава в страната, като
печалба за франчайзополучателя. По този начин могат да се постигнат повече
икономически ефекти, защото ще се стимулира частното предприемачество. Тук
особено важна е ролята на държавата, например, чрез данъчното законодателството, което определя най-нисък корпоративен данък в Европейския съюз. Това е предпоставка за експанзия на търговските вериги у нас, но, от друга страна, по бизнес
среда България продължава да губи позиция, според индекса „Условия за правене
на бизнес” в класацията Doing Business на Световната банка4. Това обуславя необходимостта от засилване на ролята на държавата за създаване на по-стабилни
условия за правене на бизнес и стимулиране на частното предприемачество.
Друга подходяща насока за повишаване на икономическата активност на сектора е предлагането на повече българска продукция в големите чуждестранни вериги чрез въвеждане на квота за българските стоки, като по този начин се стимулира местното производство. Предлагането на хранителни стоки със сезонно производство във веригите също може да се осигурява от местни производители. Така
освен стимулиране на икономиката се намаляват и транспортните разходи за внос
на стоки от чужбина, което е фактор за общо намаление на разходите в сектора.
По отношение на производителността в сектор търговия също има проблеми.
Изследвания на Института за пазарна икономика показват, че производителността
на труда в България е най-ниска в целия Европейски съюз и в контраст с нея –
бързият ръст на разходите за труд, обуславя ниско равнище на конкурентоспособност5, а от там и на ефективност. Това изисква да се търсят възможности за повишаване на квалификацията на заетите лица и по-голяма насоченост на инвестициите в съвременна технология, която да позволява повишаване на производителността на труда, както и на всички останали икономически и социални ефекти, които
могат да бъдат постигнати от използването на труда в търговската дейност. В тази
насока следва да се засили ролята на образованието, като ключов фактор за нарастващ икономически ефект чрез профилиране на обучението в средните училища.
Това е особено важно, предвид намаляването на интереса към частното предприемачество в търговията, т.е. секторът все повече ще се развива като един от основните работодатели в страната, в отговор на което ще нараства ролята на придобитата специализация в средното образование и подготовката на кадри съобразно
необходимостта от наемането на търговски работници. Във връзка с повишаване
на производителността и ефективността на труда на наетите лица е подходящо да
се развиват възможностите на съвременните форми за стимулиране на труда и
прилагането им, с оглед повишаване на оборота и печалбата.
По отношение на приходите в сектор търговия може да се каже, че като
цяло нарастват, в резултат на увеличения обем на оборота, както в търговията
4
5

World Bank Group http://www.doingbusiness.org/rankings (достъпен ноември 2014).
И.П.И. < http://ime.bg/>(достъпен ноември 2014).
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на дребно, така и в търговията на едро. Наблюдаваният ръст се дължи основно
на разширяване на пазарното присъствие на чуждестранни търговски вериги у
нас и изграждането на нови и съвременни търговски обекти като молове, търговски центрове, супермаркети, хипермаркети и др. Това е свързано и с въвеждането на редица новости в осъществяване на организацията и технологията на
търговската дейност, което е силна страна в развитието на търговията като
цяло. Така се предпоставят възможности за разширяване на конкурентните предимства в целия сектор, а от там и за повишаване на ефективността.
Проблем, обаче, е високият дял на разходите в сектора, което затруднява
постигането на по-висока нарастваща ефективност. Освен това, следва да се
има предвид и участието на много посредници в търговията на едро, за което е
показателно значително по-високият й относителен дял в общия оборот на търговията. Това като резултат води до оскъпяване на крайната цена на стоките и
услугите. Решаването на проблемите в тази насока (намаляване на звенността) може да се търси в по-рационално използване на каналите за дистрибуция и
намаляване на логистичните разходи. За тази цел следва по-ускорено да се
използват специализираните информационни системи за управление и контрол в
търговската дейност, осигуряващи съкращаване не само на разходите, но на
времето за осъществяване на търговския цикъл.
Заключение
На базата на представения анализ в разработката може да се обобщи, че
основен проблем в развитието на икономическата ефективност на сектор търговия е високият размер на разходите. Причините за това се обуславят от различни обстоятелства, които са силно повлияни от нестабилната икономическа обстановка в страната. Във връзка с това, като основна заплаха пред развитието
на сектора е кризата, а като най-слаба страна е фактът, че България стои на
последните места в международните класации за икономически растеж. Найважно за повишаване на икономическата ефективност е използването на всички възможностите за увеличаване на добавената стойност. Затова следва да
се търсят насоки за разширяване и развитие на сектор търговия като икономическа структура, която успява да реализира нарастваща добавена стойност.
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ISSUES OF THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF SECTOR TRADE IN BULGARIA
Chief Assist. Prof. Dr Miglena Dushkova
Abstract
The present article clarifies the main indicators of economic effects of trade which are
used as the basis for the calculation of economic efficiency. There is conducted a study of the
more important economic effects such as turnover, profit, added value and gross output of
sector trade during the period 2005-2012. There are also studied indicators like number of
commercial enterprises and number of persons employed, through which there is revealed
important information on the state of economic efficiency of sector trade in Bulgaria. On this
basis the work provides the opportunity to track changes in the development of the main
economic effects of sector trade and to reveal the more important issues of its economic
efficiency.
Keywords: trade, effect, economic efficiency, turnover, profit, added value, gross income,
gross output.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛИЗИНГОВАТА ДЕЙНОСТ
НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Гл. ас. д-р Велина Йорданова
Въведение
Реалните икономически условия, в които функционират предприятията се
характеризират с непрекъснато нарастваща конкуренция и динамично променяща се среда. Това поставя всяко предприятие, в това число и строителното,
пред все по-големи изисквания и предизвикателства, с които то трябва да се
справи, за да може да оцелее в тези условия. Всичко това обуславя необходимостта от търсенето и прилагането на ефективни методи за обновяване на материално-техническата база и изменение на дълготрайните активи като субекти на различни форми на собственост. Един от тези методи е лизингът, който
предоставя по-изгодни условия за финансиране.
Лизингът е една от най-широко разпространените форми на инвестиции в
дълготрайни активи в много Европейски страни и САЩ. Въпреки неговата популярност, у нас тази форма на финансиране все още не е широко прилагана.
Една от основните причини за това е недостатъчната информираност на родните предприемачи за същността и особеностите на този вид финансиране (Чапаров, 2011:136). В това изследване авторът възприема следната дефиниция,
съгласно която лизингът се определя като: „Споразумение, скрепено с договор,
според който едната страна, собственик на определен дълготраен актив, наречена лизингодател, предоставя правото за използването му на втората страна
по сделката, наречена лизингополучател, срещу определени плащания за ограничен срок от време, след който лизингополучателят може да стане собственик на обекта на лизинговата сделка” (Икономическа енциклопедия, 2005:404).
Oсновните видове лизинг, признати в световната практика, са финансов и
оперативен. Всеки от тези видове лизинг има своите предимства и недостатъци
(Чапаров, 2011:248) и като се има предвид особеностите на сектор „Строителство“, в определени случаи се налага използването и на двата вида. Но в това
изследване е ограничено и насочено към разглеждане на финансовия лизинг.
Целта, която авторът залага в изследването, е да се предложи метод за
оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие “ един от
основните въпроси, свързан с използването на лизинга.
За постигането на тази цел си поставяме и решаваме следните задачи:
• предлагане на икономико-математичски модел за оптимизиране на лизинговите плащания на строителното предприятие;
• апробация на модела, с цел демонстриране на икономическия ефект от
неговото приложение.

Статии

33

1. Икономико-математически модел за оптимизиране
на лизинговите плащания
В това изследване авторът разширява обхвата на лизинга и разглежда това
понятие като особен вид финансова аренда. Този подход е свързан преди всичко с реалностите в практиката. При този възприет подход ще се спрем върху
една от възможните схеми на лизинга:
- банка предоставя на лизингодателя кредит;
- от получената по кредита сума лизингодателят придобива от определен
доставчик обекта на лизинга;
- лизингодателят предоставя правото за използването на обекта на лизинга на лизингополучателя (строителното предприятие);
- лизингополучателят периодично изплаща на лизингодателя лизинговите
вноски и след приключване на лизинговия договор със строителното предприятие може да закупи обекта на лизинга по остатъчната стойност;
- лизингодателят погасява задълженията си по кредита на банката и заплаща съответния данък.
Нека лизинговият договор да обхваща n периода. Фиксираме някаква единица за измерване на времето и приемаме, че са известни моментите Ti, определящи срока на завършване на i-тия период (от началото на действието на
лизинговия договор). За простота в изложението приемаме, че именно в тези
моменти от време Ti се извършват финансовите операции, свързани с лизинговия договор.
Строителното предприятие в момента от време Ti изплаща на лизингодателя поредния лизингов платеж, а лизингодателят погасява частта от кредита към
банката, включваща съответния лихвен процент, и заплаща данъчните си задължения. Размерът на последните зависи от лизинговите плащания, които се явяват
управляващи параметри за изследвания процес. Неправилният избор на лизинговите плащания води до неоправдано завишаване на данъчните удръжки. Нека
лизингодателят във всеки период от време да получава определена сума от постъпващите лизингови плащания като свое възнаграждение, което се привежда в
началото на действието на договора. По същество, тук става въпрос за дисконтирането на получаваните суми: ако δi е дохода в момента Ti, то той е еквивалентен на сумата δie–r T i , получена в началния момент от време T0 = 0, където:
r e непрекъснато начислявана безрискова процентна ставка на лизингодателя.
Аналогично оценява лизинговите плащания и строителното предприятие.
Задачата се състои в това, така да се планират лизинговите плащания, че:
а) при фиксирани непрекъснато начислявани безрискови процентни ставки
R на лизингодателя, строителното предприятие да извършва минимални сумарни приведени лизингови плащания;
б) да се изчисляват всички изисквания по изплащането на лизингодателя
във всеки момент от време Ti (i = 1, n ), т.е. не се допуска превишаване
на разходите над доходите; при това има възможност да се използват
неизразходвани средства от предходни периоди;
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в) задължително се гарантира привеждането на полагащото се възнаграждение σ на лизингодателя;
г) лизинговите плащания са неотрицателни.
При математическата формализация на модела за простота не се отчита
доходът върху добавената стойност (може да се предположи, например, че той
незабавно се привежда). Всички разходи на лизингодателя ще разделим на две
групи: разходи, зависещи от обема на лизинговите плащания и такива, които не
зависят от тях. Към първата група ще отнесем данъка върху оборота и данъка
върху печалбата. Нека xi са лизинговите плащания на лизингополучателя към
лизингодателя в момента от време Ti; θ – данъчна ставка върху оборота (0 < θ
< 1), т.е. данъкът върху оборота, изплащан за лизингови плащания xi възлиза на
θx i.
Всички разходи от втората група се разделят на две съставни части: αi –
разходи, включени в данък печалба, изплащан за момента от време Ti; βi –
разходи за момента от време Ti, които не са включени в данък печалба (например, погасяване на част от кредита); di – амортизацията на обекта на лизинга,
включена в данък печалба, изплащан за момента от време Ti (тази величина не
зависи от размера на лизинговите плащания).
При така въведените означения размерът на печалбата за i-тия период
може да бъде пресметнат по формулата:
i 1

 i  xi  xi   i  d i   kij ( j )  ,

(1)

j 1

където:
- (γ)+ = max{0;γ};
- kij e неотрицателен коефициент, съдържателният смисъл на който се
състои в следното. Ясно е, че за печалба може да се говори в случаите за неотрицателни γi; в противен случай става въпрос за загуби в
размер на (–γi). Тези коефициенти kij задават, от една страна, отчитането на печалбата за i-тия период, загубите за j-тия период и са подчинени на следните условия:
kij  0, i  1, j,

n

k

i  j 1

ij

 1.

Нека ставката на данък печалба е t (0 < t < 1). Тогава доходът на лизингодателя за i-тия период може да се пресметне по формулата
 i  xi  xi   i  i  t ( i )  , i  1, n.

(2)

Сега условието на задачата може да бъде записано във вида:
n

min :  xi e  RTi ,
x

i 1

(3)
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(4)
,

(5)

xi  0, i  1, n.

(6)

i

i 1

Въвеждаме спомагателни означения за i  1, n :
ai 

 i  i
,
1

bi 

( i  di )
,
1

ci  e  RTi , vi  e  rTi ,

gi 
s

i
,
1


.
1

В резултат на въведените означения задачата (3) - (6) ще приеме вида:
n

min : Z   ci x j
x

(7)

11

при условия:
i 1

g i  xi  bi   kij ( g j )  ,

(8)

j 1

i 1

[ x
j 1

j

 a j  t ( g j )  ]  0,

n

 v [x
i 1

i

j

 a j  t ( g j )  ]  s,

xi  0, (i  1  n).

(9)
(10)
(11)

Ще отбележим, че ci, vi, s са положителни величини, коефициентите ci и vi
са подчинени на условието за монотонност, т.е.:
ci 1  ci , vi 1  vi .

Освен това са изпълнени условията
n

n

 a  b ,
i 1

i

i 1

i
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които следват от естественото изискване
n


i 1

i

 K0  Kn ,

където K0 е балансовата стойност на обекта на лизинга, Kn – остатъчна стойност на обекта на лизинга и
n

K 0  K n   di .
i 1

С оглед опростяване вида на задачата (7) - (11), въвеждаме допълнителните неотрицателни променливи yi, означавайки чрез тях сумата в лявата страна на неравенствата (9):
i

yi   [ x j  a j  t ( g j )  ] .

(12)

j 1

Оттук следва, че
xi  ai  t ( g j )   yi  yi 1 , i  1,

и (10) ще приеме вида:
n

v1 y1   vi ( yi  yi 1 )  s.
i2

Нека zi = vi – vi+1 при i  1, n  1 и zn = vn. Тогава горното нeравенство ще
придобие вида:
n

z y
i 1

i

i

 s.

(13)

Понеже участващите нелинейни елементи имат по-специален характер,
то като се въведат допълнителни променливи е възможно моделът да бъде
сведен до линеен. Знаем, че за линейните модели съществуват крайни и точни
методи за намиране на тяхното решение (Атанасов, Николаев, 2012). За тази
цел въвеждаме неотрицателните променливи ui и vi, характеризиращи печалбата и загубата на лизингодателя за i-тия период, съответно полагайки gi = ui – vi
и изискването:
uivi = 0,

(14)

Равенствата (14) са известни като условие за комплементарност (Lenke,
1999). Тогава
ui = (gi)+, vi = (–gi)+
Като осъществим съответните замени в (9) и (12), достигаме до линейни
ограничения по отношение на променливите xi, yi, ui, vi, но задължително
присъстват условията за комплементарност (14). Така моделът ще се трансформира и ще приеме вида:
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n

min :  ci xi
x

(15)

i 1

при условия:
i

x
j 1

j

i

i

j 1

j 1

 t  u j  yi   a j ,

(16)

i 1

 xi  ui   kil vl  vi  bi ,

(17)

l 1

n

z y
i 1

i

i

s,

(18)

xi  0, yi  0, ui  0, vi  0 (i  1  n),

(19)

uivi = 0.

(20)

Доказва се, че от оптималното решение на задачата на линейното оптимиране (15) - (19) лесно се определят стойностите на променливите xi на модела
(7) - (11) (Осадчий, Шмырев, 2002:115).
Практиката показва, че лизинговите компании обикновено определят лизинговите плащания така, че те да могат да покриват техните текущи разходи,
свързани с лизинговите контракти. В статията „Расчет лизинговых платежей
исходя из потока денежных средств” В. Штельмах предлага метод за определяне на лизинговите плащания, който впоследствие стана известен като метод
„поток на парични средства” (Штельмах, 2000:7). Предимството на този метод
се състои в неговата адекватност с прилаганата данъчна законодателна практика в много европейски страни, а недостатъкът – в предпоставки за повишаване сумата на лизинговите плащания.
За разгледания случай, предлаганият модел може да бъде разрешен с
метода „поток на парични средства”, при който се приема, че
 i   i , xi  0, i  1  n,

където  i  0 е предварително определеното възнаграждение, получавано от
лизингодателя в i-тия момент от време. По наше виждане, независимо от редицата предимства, този метод не винаги води до получаване на оптимални решения. Нека, например, разгледаме случая, когато броят на лизинговите плащания
е n = 2 (двупериоден лизинг), като при това се ограничим само в случая на σi =
0, i = 1,2, σ = 0, т.е. лизингодателят работи „напусто”. Нека отново предположим, че
n

n

 a  b .
i 1

i

i 1

i

Ако броят на лизинговите плащания е малък, то условието (20) позволява
превръщането на модела (15) - (20) в 2n задачи на линейното оптимиране. Да
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представим задачата (15) - (20) за разглеждания случай, т.е. когато са налице
само две лизингови плащания:
min : u1  v1  e  RT (u2  v2  ku1 )
u ,v

v1  u1  b1 ,
v2  u2  kv1  b2 ,

(1  t )u1  v1  l1 ,
(1  t )(u1  u2 )  (1  k )v1  v2  0,
(1  t )u1  v1  e  rT (1  t )u2  v2  kv1  p,
ui  0, v1  0, i  1,2,

ui vi  0, i  1,2,

където li = ai – bi, T = T2 – T1, k = k21, p = l1 + e–rTl2. Самите лизингови плащания
се пресмятат посредством равенствата:
x1  u1  v1  b1 ,
x2  u2  v2  b2  kv1.

При разглеждания случай доходът на лизингодателя ще се определя посредством формулите:
1  (1   )[(1  t )u1  v1  l1 ],
 2  (1   )[(1  t )u2  v2  kv1  l2 ].

Възможни са четири комбинации на комплементарните променливи ui и vi:
u1  0, v1  0, u2  0, v2  0,
u1  0, v1  0, u2  0, v2  0,
u1  0, v1  0, u2  0, v2  0.

Не е трудно да се открие, че разрешаването на модела (15) - (20) не може
да се осъществи в случая на комбинациите u1 = 0, v1 > 0, u2 = 0, v2 > 0.
Най-голям интерес представлява ситуацията, при която се изпълняват условията u1 = 0, v1 ≥ 0, u2 ≥ 0, v2 = 0 което е единствено възможно само в случая,
когато l1 ≤ 0 (ще отбележим, че неравенството l1 ≤ 0 изключва възможността за
съществуване на решение при други комбинации):
min : (1  ke RT )v1  e  RT u2
u 2 , v1

 v1  l1 ,
 (1  k )v1  (1  t )u2  0,
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 (1  ke rT )v1  e  rT (1  t )u2  p,

u2  0, v1  0.

Решението на тази задача се определя:
а) при R > RT в точка U1*с компоненти
v1 (U1* )  l1 , u2 (U1* ) 

(1  k )l1
;
1 t

x1 (U1* )  a1 , x2 (U1* )  b2 

(1  kt )l1
;
1 t

б) при R < RT в точка U 2* с компоненти
v1 (U 2* )  0, u2 (U 2* )  0;
x1 (U 2* )  b1 , x2 (U 2* )  b2 ;

в) при R = RT за всяка точка от отсечката[U1*U 2* ] ,където праговата стойност
на ставката на лизингополучателя се пресмята по формулата (Штельмах, 2000):
RT 

1 1  kt
ln
.
T 1 t

Точката U1* съответства на метода на „потока на паричните средства”, тъй
като в тази точка доходът на лизингодателя за всеки период е равен на нула: δi
= 0, i =1,2. В точкатаU 2* доходът за първия период е равен на1  (1   )l1  0 , а
за втория – 1  (1   )l1  0.
Преходът от точка U1* към точка U 2* съответства на неравенството на
първото плащане с величината:
x1  x1 (U 2* )  x1 (U1* )  l1  0

и намаляване на второто с величината:
x2  x2 (U 2* )  x2 (U1* )  l1  0.

При тази схема сумата на приведените плащания ще се измени с
x1  e  RT x2  [1  e( RT  R )T ]l1.

Тази сума е отрицателна при условие, че R < RT и следователно, в този
случай преходът от U1* към U 2* е нецелесъобразен и отказът от прилагането на
метода на „потока на парични средства” е икономически оправдан.
2. Апробация на модела
Ще разгледаме пример, който има преди всичко илюстративен характер,
без да има претенции да търси съответствие на данъчните ставки с действащите нормативи. По-скоро примерът следва да демонстрира какъв би бил икономическият ефект от отказа на метода „поток на парични средства”.
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Ще изследваме точка, която не носи загуби (σi = 0, i = 1,2, σ = 0). Нека
цената на обекта на лизинга е K0 = 1 млн. лв. Обектът на лизинга се заприходява в състава на дълготрайните активи на лизингодателя на 01.07.2014 г. в момент от време T0. Краят на договора е 31.12.2014 г. Годишната норма на амортизация е 10% при коефициент на нейното ускорение равен на 3. Имуществото
се предава на лизингополучателя на 31.12.2014 г. по остатъчна стойност 875 000
лв. Ефективният годишен лихвен процент е 10% и изплащането му за всяко
тримесечие се осъществява по регламентираните в договора клаузи. Цялата
сума по кредита се възстановява на банката след окончателното приключване
на договора по кредита. Ставката на данък печалба нека да бъде t = 30%.
Сумарната ставка на данъка върху оборота е θ = 4,1%. Амортизацията на имуществото за първото тримесечие е d1 = 50 000 лв., за второто – d2 = 75 000 лв.
Стойността на имуществото до началото на второто тримесечие е K1 = 950 000
лв. Ставката на имуществения данък е 2%. Имущественият данък за първото
и второто тримесечие е един и същ, и е равен на 2375 лв. След изплащане на
кредита по договора на банката се възстановява сумата от 1 млн. лв. Първото
погасяване съвпада с второто и е равно на 25 000 лв. Загубите от първото тримесечие само частично се включват в себестойността на продукцията от второто тримесечие (α = 20%).
Величината αi включва в себе си погасяването на кредита от банката и
имуществения данък: αi = 27 375 лв., i = 1,2. Величината β1 = 0 лв., а β2 е равна
на разликата между внесения в банката кредит и изплатената от лизингополучателя остатъчна стойност: β2 = 125 000 лв. Тогава αi = 28 545,36 лв., α2 =
158 888,47 лв., b1 = 80 683,00 лв., b2 = 106 751,82 лв.
Неравенството l1 < 0 е в сила и следователно решението се реализира в
областта: u1 = 0, v1 ≥ 0, u2 ≥ 0, v2 = 0. Лизинговите плащания, съответстващи на
точка U1*са: x1 = 28 545,36 лв., x2 = 176 765,22 и като сума са: 205 310,58 лв. Точка
U 2* има компоненти x1 = b1 и x2 = b2. Лизинговите плащания, съответстващи на
точка U 2* са равни на: x1 = 80 683,00 лв., x2 = 106 751,82 лв., и като сума общо 187
434,82 лв. Увеличаването на първото лизингово плащане на величината 52 137,64
лв. ще доведе до образуване на остатък в сметката преди втората лизингова
вноска в размер на 50 000 лв. В резултат на това лизинговите плащания при
прехода от точка U1* , съответстваща на метода „поток на парични средства”,
към точка U 2* намаляват на 17 875,76 лв.
Заключение
Въз основа на направения обзор бихме могли да обобщим, че лизингът е
важен източник за финансиране на предприятията. Механизмите на лизинга
позволяват на строителните предприятия – лизингополучатели да придобият
активи и да увеличат производствения си капацитет при изгодни финансови условия. Следователно, лизингът е ефективен инструмент за оптимизиране на
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разходите за развитие на материално-техническата база на строителното предприятие. Неговото приложение способства за реализиране на инвестиционни
проекти в период на ограничено кредитиране, което дава възможност на предприятието да осъществява ефективно своята производствено-стопанска дейност.
Представения в хода на изложението икономико-математически модел
способства за оптимизирането на лизинговата дейност на строителното предприятие. Този модел позволява на строителните предприемачи да вземат найдобрите решения и да ги реализират, като по този начин постигат оптимални
резултати от производствено-стопанската дейност на предприятието.
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OPTIMIZING THE LEASING ACTIVITY
OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Chief Assist. Prof. Dr Velina Yordanova
Abstract
The lease is an important source for financing the enterprise. The leasing mechanisms
allow for construction enterprises to acquire assets and to increase their production capacity
under favourable financial terms. Therefore the lease is an effective tool for optimizing costs
connected with the equipment and facilities of the enterprise. In the present article the author
proposes an economic and mathematical model for optimizing the leasing activity of the
construction enterprise, which allows it to take well-grounded and effective management
decisions.
Keywords: leasing activity, optimization, construction enterprise.
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Econ Lit – L190, M190

УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА КОНКУРЕНТНОТО
ПРЕДИМСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Гл. ас. Веселина Максимова
Понятието „конкурентно предимство” е централно в литературата по стратегически мениджмънт. Търсенията на изследователите в тази област са с широк
обхват – от опитите предимството да бъде дефинирано и измерено, през неговите източници до комплекса от условия, които предпоставят неговото наличие
въобще, както и опазването му за по-продължителен период. Стремежът към
опазването му е изключително предизвикателство в условията на силно динамична среда и това прави особено значим въпроса за необходимите и достатъчни условия, на които трябва да отговарят източниците на конкурентно
предимство, за да осигурят неговата устойчивост. Изучаването на условията
за устойчивост изисква последната да бъде дефинирана, и то с респект към
изискванията за динамизъм, идващи от външната среда.
Цел на тази статия е да се проучат, систематизират и обобщят съществуващите в науката възгледи относно условията, които осигуряват устойчивост
на конкурентното предимство на организацията. С оглед изпълнението на поставената цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:
- да се разгледат предпоставките за наличие на устойчивост и да се изведе дефиниция за „устойчиво конкурентно предимство”;
- като се направи обзор на авторовите мнения относно комплекса от условия за устойчивост на предимството, да се изведат необходимите и
достатъчни условия за наличието и опазването на конкурентното предимство, респ. за неговата „устойчивост”.
Предмет на изследователски интерес е устойчивостта на конкурентното
предимство на организациите и условията, които осигуряват тази устойчивост.
Обект на изследване са организациите1, разглеждани като „целенасочени социални образувания, които са проектирани като съзнателно структурирани и координирани системи от дейности, и които са свързани с външната среда” (Даф, 2007).
1. Теоретични предпоставки за наличието на устойчивост
и дефиниране на „устойчивостта”
Въпросът за устойчивостта на предимството поражда научни разногласия
в различни аспекти, между които и тези, свързани с наличието на устойчивост
въобще и с дефинирането на устойчивостта.
1

Предимствата са разглеждани именно на равнище „организация”, а не в маркетингов аспект – на
равнище „продукт”.
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Наличието на устойчивост е обект на научен спор между привържениците
на традиционната икономическа теория и изследователите в областта на стратегическия мениджмънт. Докато първите се опитват да обяснят как предимствата не
биха могли да са устойчиви (да остават за по-дълго време), вторите се опитват да
обяснят при какви условия това би се случило. Постулатите на традиционната икономическа теория са, че на силно конкурентен пазар предимството на определен
участник ще е краткосрочно. Икономистите считат, че което и да е предимство,
придобито от един участник, ще бъде бързо идентифицирано и копирано от останалите и това в дългосрочен период би осигурило конкурентно равенство.
Един от първите учени, чиито изследвания търсят отговор на въпроса дали
предимството не би се оказало по-дълготрайно, отколкото допуска традиционната икономическа теория, е Денис Мюлер. Той разделя извадка от 472 фирми
в осем категории, в зависимост от нивото на техните резултати през 1949 г.,
след което изучава влиянието на първоначално регистрираните резултати на
фирмите върху последващите такива (Мюлер, 1977). Хипотезата на традиционната икономическа теория би била, че всички фирми в извадката ще приближат стойностите на резултатите си до средните за отрасъла. Тази хипотеза,
обаче, не се потвърждава в изследването на Мюлер. Резултатите сочат, че
фирми с добри резултати в миналото поддържат добрата тенденция в следващ
период, както и че фирми с незадоволителни резултати в миналото, клонят към
недобро представяне и в по-късен период.
Джефри Уоринг доразвива работата на Мюлер като обяснява защо конкурентното предимство в определени индустрии остава за по-дълго време, отколкото това се случва в други индустрии. Уоринг установява (Уоринг, 1996), че
фирмите, работещи в индустрии, които, първо, се характеризират с „информационна сложност”, второ, за които се изисква потребителят да притежава редица познания с оглед употребата на продукта, трето, изискват повече изследвания и развойна дейност и четвърто реализират значителни икономии от мащаба,
е по-вероятно да имат устойчиво конкурентно предимство отколкото фирми,
опериращи в индустрии, които не се характеризират с посоченотопо-горе.
Амит и Шумейкър дават по-общовалидно обяснение на устойчивостта на
постигнатите предимства, без да ограничават условията за това само до определени индустрии. Те обясняват очакванията си за различия между фирмите с
несъвършенствата на пазара на ресурси, както и с това, че управленските решения относно развитието и използването на ресурсите са повлияни от персонални съображения. Това предопределя различията в ресурсите и уменията,
които отделните фирми притежават и контролират. Тази асиметрия, от своя
страна, считат авторите, може да бъде източник на устойчива икономическа
рента (Амит и Шумейкър, 1993).
Резултатите от цитираните изследвания предоставят аргументи за това,
че предимствата могат да бъдат устойчиви. Дефинирането на устойчивостта, обаче, също не получава еднозначно тълкуване от различните изследователи. Преди изучаването на техните позиции, обръщаме внимание на значението на думата, дадено в общия, а така също и в специализирания, бизнесречник.
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary определя думата „sustainable” (устойчив) като „който може да продължи или да бъде продължен за дълго време”2. Специализиран бизнесречник определя понятието „устойчиво конкурентно предимство” като „дългосрочно конкурентно предимство, което не е лесно
имитируемо или преодолимо от конкурентите”3.
Два момента заслужават внимание в посочените по-горе определения:
дългосрочността на предимството (като календарно време) и трудността
да бъде копирано или преодоляно от конкурентите. За да разберем доколко
тези моменти присъстват в дефинициите на изследователите, ще разгледаме и
сравним онези от тях, които най-често се цитират и използват и от други изследователи.
Терминът „устойчиво конкурентно предимство” се появява през 1985 г.,
когато Портър предлага базовите конкурентни стратегии (разходно лидерство
или диференциация), които фирмите могат да следват, за да постигнат устойчиво конкурентно предимство в дългосрочен план. Въпреки, че използва понятието, Портър всъщност не предлага формална негова дефиниция.
Макар, че също не предлага формална дефиниция, Койн допринася за разбиране на понятието като казва, че „за да притежава устойчиво конкурентно
предимство, е необходимо потребителите да намират разлика между предлагания от фирмата продукт и този, предлаган от нейните конкуренти. Това предимство е устойчиво, ако конкурентите или не могат, или няма да предприемат действия да стопят тази разлика (Койн, 1986).
Част от авторите акцентират на дългосрочността на резултата, без да
обръщат внимание на условията, които са необходими той да бъде задържан
по-дълго време. Така Флор Бриду постулира, че под „устойчиво конкурентно
предимство” тя разбира „конкурентно предимство, което продължава през
дълъг период от време. Този подход, предложен от Портър през 1985 г., е
взаимстван от много автори, вкл. в по-късни разработки като тези на Акуа
(2003) и на Уигинс и Ръфли (2002)4.
Барни се обявява против използването на календарното време за дефиниране на устойчивостта и счита, че „предимството е устойчиво само при условие, че продължава да съществува и след като опитите на конкурентите да го
копират, бъдат преустановени” (Барни, 1991). Така към дадената от него дефиниция, че „една фирма притежава конкурентно предимство, когато реализира
такава стратегия, създаваща стойност, която в същото време не се реализира
от никой от настоящите или потенциални нейни конкуренти”, Барни добавя условието за устойчивост. Последното се отнася до това „конкурентите да не
2
3

4

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2000.
http://www.businessdictionary.com/definition/sustainable-competitive-advantage-„A long-term
competitive advantage that is not easily duplicable or surpassable by the competitors”.
Двамата автори изказват и становището, че времевата рамка, определяща устойчивостта на
предимството, може да варира в различните отрасли заради променливи, специфични за
съответния отрасъл, като напр. продължителност на жизнения цикъл на продукта, патентна
защита, защита на авторски права и др.
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могат да дублират ползите от тази стратегия”. В това си разбиране
авторът следва заключенията и на други изследователи (вж. също Липман и
Румелт, 1982) и може би първи се доближава в най-голяма степен до формална
дефиниция на понятието „устойчиво конкурентно предимство”.
В добавка към определението на Барни, гледната точка на Барадвай, Варадараджан и Фахи внася още една възможност за постигане на предимство:
„конкурентното предимство може да е резултат или от реализиране на стратегия, създаваща стойност, която в същото време не е реализирана от настоящ
или потенциален конкурент, или посредством превъзхождащо изпълнение на
същата стратегия като тази на конкурентите” (Барадвай, Варадараджан, Фахи,
1993). Така в определението е включено и разбирането, че начинът на изпълнение
на стратегията има също детерминираща роля по отношение на крайния резултат (предимство, равенство, изоставане).
Логиката на Портър относно устойчивостта на предимството, макар да
тръгва от неговата дългосрочност, също отвежда до отговора на въпроса колко бързо може да се копира (имитира) една идея. Изборът на уникална позиция в отрасъла не е достатъчен, за да гарантира устойчиво предимство. Печелившата позиция тласка конкурентите към опити за имитирането й. Стратегическата позиция не може да е устойчива, освен ако избирайки я, не се отказваме от друга позиция, пояснява Портър. Такъв компромис се налага тогава, когато дейностите, необходими за постигане на едната и на другата позиция, са
несъвместими ...[.....] Ако не се налага компромис, няма да има необходимост
от избор. Всяка добра идея ще може и ще се копира бързо (Портър, 1996).
В обобщение на разгледаните опити за дефиниране на устойчивото предимство, бихме се присъединили към формалната дефиниция, която Хофман
(2000) извежда, а именно: „Устойчивото конкурентно предимство е
продължителната полза от реализирането на уникална, създаваща стойност стратегия, която в същото време не е прилагана от нито един от
настоящите или потенциални конкуренти, и при това е налице невъзможност да бъдат дублирани ползите от тази стратегия.”
Считаме това определение за достатъчно обобщаващо и консенсусно заради следните негови особености:
1) съдържа идеята, както за времевата рамка, в която се проявява предимството („продължителна полза”), така и за трудността в копирането му („невъзможност да бъдат дублирани ползите”);
2) изразът „стратегия, която не е прилагана” е достатъчно обобщаващ и
може да включва различните причини това да не се прави от конкурентите:
 не могат да изпълняват същата стратегия (Барни);
 биха могли, но не предприемат действия по изпълнението на печелившата стратегия (нюансът, който е добавен в постановката на Койн);
 изпълняват същата стратегия, но по не толкова добър начин (Барадвай,
Варадараян и Фахи) и така не могат да „дублират ползата от нея”.
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2. Условия за устойчивост на предимството
Въпреки, че голяма част от определенията за предимство включват устойчивостта като вътрешно присъща негова характеристика (илипредимството не би било в същността си такова, ако не предполага устойчивост)5, нито теорията, нито практиката изключват случаите на „временно предимство”. С други думи, устойчивостта никога не е гарантирана само от наличието на предимство. За да се осигури тази устойчивост, са необходими определени условия. Именно те са и предмет на нашия интерес в тази статия.
Най-често устойчивостта е поставяна в зависимост от характера на източника на предимството. Едно от принципните разбирания на ресурсния подход е, че не всички ресурси са еднакво важни и не притежават еднакъв
потенциал да бъдат източници на устойчиво конкурентно предимство.
Различни автори формулират по различен начин условията, на които трябва да отговарят ресурсите, за да бъдат източник на устойчиво предимство. В
табл. 1 сравняваме гледните точки на най-често цитираните автори за комплекса от условия за устойчивост на предимството. Погледът върху таблицата, както
и вникването в смисъла, който влагат изследователите във всяка формулировка, показва сходен комплекс от условия при различните автори6.
Ценността на ресурса се свързва със създаването на стойност - той
трябва да притежава стойност или да способства създаването на стойност.
Ценността, според Барни и Хестърли, се отнася до това, дали съответният ресурс съдейства за оползотворяване на възможностите и/ или неутрализиране на
заплахите, идващи от външната среда (Барни & Хестърли, 2006). Условието
„да съответстват на стратегическите за отрасъла фактори”, което Амит и
Шумейкър включват в своя списък с осем критерия, носи подобен смисъл, а
именно – комплексът от ресурси и способности на фирмата да са приложими
към конкретните условия на средата, в която тя функционира (Амит & Шумейкър, 1993). „Ценността на ресурсите се детерминира от тяхното взаимодействие с пазарните сили”, обръщат внимание Колис и Монтгомъри (2008). Тя
не може да бъде разглеждана изолирано от условията на конкретния отрасъл и
конкретния период от време.

5

6

На предимството се гледа като на възвръщаемост, която „постоянно надвишава средната за
отрасъла”(Алманах на конкурентоспособността), свързва се с „по-добрата финансова възвръщаемост в дългосрочен период” (Гемауот и Ривкин, 1999), определяно е като „поддържана над
нормалната възвръщаемост” (Петераф, 1993), за стратегията, с която се постига, е поставено
условие да не може да бъде следвана не само от настоящите, но и от потенциалните конкуренти
на фирмата (Барни, 1991)
В списъка на Барни подредбата на условията има обоснована от него логика – всяко следващо
условие бива обезсмислено за устойчивостта на предимството, ако не е налице предходното. Ето
защо сме избрали за водеща тази последователност на условията и сме преподредили списъците
с условия на останалите автори, осигурявайки сравнимост по редовете на таблицата.
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Таблица 1
Условия, осигуряващи устойчивост на конкурентното предимство
Барни
ценност

рядкост

Тийси, Писано,
Шуен
лекота на
повторяемост
(вътре в
организацията)

Грант

Колис,
Монтгомъри
стратегическа
ценност7

Амит,
Шумейкър
съответствие със
стратегическите
за отрасъла
фактори
оскъдност

конкурентно
превъзходство
трудно/ скъпо степен на
степен на
неимитируемост неимитируемост
имитиране
имитируемост имитируемост + незаменяемост + допълващи се,
+ липса на
+ степен на
+ да е трудно
заместители
прозрачност
търгуването им,
+ степен на
+ с ограничена
прехвърляемост
заменяемост
с организационна
подкрепа
трайност (продължителност във времето)
контрол в/у ресурса
(присвоимост на ползите от него)

Непокриването на условието за ценност на ресурса лишава организацията
от възможността да създава предимство. Както самият Барни, така и Фахи
(2000) подчертава, че дори тогава когато ресурсът покрива другите условия,
той не е потенциален източник на предимство, ако не способства създаването на стойност8.
Още едно условие, коментирано от Тийси, Писано и Шуен (1997), поставяме в първия ред на таблицата. Лекотата на повторяемост9 (вътре в организацията) авторите свързват с възможността ресурсът да бъде използван в
различни процеси в организацията. По наше мнение, това „добавя” към „ценността” на ресурса. Бидейки използван в различни процеси, съответният ре7

8

9

Създаването на ценност авторите разглеждат като взаимодействие между условията на търсенето, оскъдността на ресурсите и възможностите на организацията да контролира ресурса (условието от последния ред на таблицата) – вж. Collis& Montgomery, 2008
И Фахи, и редица други автори (Колис и Монтгомъри, Амит и Шумейкър, Грант) обръщат
внимание и на необходимостта от наличие на способност да бъдат присвоени ползите от
използването на ресурса (appropriability). След като веднъж от ресурсите е извлечена стойност, ключовият въпрос е: за кого е предназначена, кой се възползва от тази стойност? Стойността е обект на интерес на множество заинтересовани - потребители, доставчици, персонал, акционери, правителство и т.н. Компаниите да съумеят да опазят от разпиляване създадената добавена
стойност и да я превърнат в печалба, е условието, на което обръщат внимание цитираните автори.
„replicability” в оригинала.
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сурс способства и оползотворяването на различните възможности, идващи от
средата (какъвто смисъл на „ценността” придава Барни).
Дори да е ценен, обаче, определен ресурс, той не може да е източник нито
на конкурентно предимство, нито на устойчиво такова, ако много от настоящите или потенциални конкуренти го притежават (Barney, 1991), т.е. ресурсът трябва
да е рядко срещан.10 В същото време Барни обръща внимание, че не бива да
се отхвърлят като безполезни ресурсите, които не отговарят на този втори критерий. Ресурси, които са ценни и са притежавани от много от конкурентите, са
важни, но те осигуряват конкурентно равенство, не предимство.
Ресурсите, отговарящи на посочените по-горе две условия, могат да бъдат
източник на устойчиво конкурентно предимство само ако конкурентите, които
не ги притежават, нямат възможност да ги придобият. Именно степента на
имитируемост е критерият, който намира място в списъците на всички изследователи (вж. трети ред на табл. 1). Барни, Липман и Румелт назовават такива
ресурси „непълно (или погрешно) имитируеми”, а Колис и Монтгомъри – неимитируеми. Амит и Шумейкър също поставят условието за неимитируемост,
като в полза на ограничената възможност за придобиване на ресурсите добавят и условията „да е трудно търгуването им” и да са „с ограничена заменяемост”. Условието да са допълващи се (с други ресурси) също намалява
възможността на конкурентите, имитирайки единия ресурс, да „имитират” и
ползата от него в случай, че не притежават допълващия продукт. Наред със
степента на имитируемост, Грант включва и степента на прозрачност и прехвърляемост на ресурса сред „характеристиките, които са особено важни детерминанти на устойчивостта” (Грант, 1991). Последните, по наше мнение, повлияват именно имитируемостта на ресурса, което отново показва значимостта
й за устойчивостта на предимството.
Последното условие, което Барни и Хестърли включват в създадения от
тях VRIO-модел11, се отнася до елементите на организацията. Последните „следва да подкрепят и да създават условия за пълно оползотворяване на ценните,
редки и трудни за имитиране ресурси и способности, притежавани от фирмата”
(Барни & Хестърли, 2006). Уговорката, която двамата автори правят по повод
елементите на организацията12 е, че „те сами по себе си обикновено не са източник на устойчиво предимство”. Наричат ги „допълващи” (complementary)
ресурси, защото не могат изолирано, без участието на други ресурси, да донесат предимство.
Разбирането на изследователите за необходимите и достатъчни условия е
синтезирано в създадената от тях VRIO-рамка (табл. 2).
10

В списъка на Амит и Шумейкър критерият с подобно съдържание е „оскъдност на ресурсите”.
От първите букви на английските думи за ценност (value), рядкост (rarity), имитируемост
(imitability) и организационна подкрепа (organizational support).
12
Като организационни елементи, подкрепящи предимството, изследователите посочват формалната система за отчетност във фирмата, формалните и неформалните механизми за контрол,
системата от възнаграждения и прочие.
11
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Таблица 2
VRIO-рамка за определяне резултата в конкуренцията
ресурс Ценен

...........
...........
...........
...........

Рядко
Труден за
С организационна
Резултат в
срещан имитиране
подкрепа
конкуренцията
Value Rarity Inimitability Organizational support
Пропусната
възможност
Конкурентно
да
да
равенство
Временно
да
да
предимство
Устойчиво
да
да
да
предимство

По Барни & Хестърли (2006)

Приемайки логиката на модела, която добре се илюстрира и от таблица 2,
можем да направим извод, че първите две условия (ресурсите да бъдат ценни
и рядко срещани) са необходими, но не и достатъчни за създаването на устойчиво конкурентно предимство. Изискването ресурсът да е неимитируем,
или труден за копиране, е ключовото условие за устойчивостта на определено предимство.
Почти всички следващи заключения и опити за формулиране на набор от
условия за устойчивост на предимството извеждат на преден план трудността
да се имитират ресурсите, чрез които то е придобито.
Петераф предлага „алтернативен” модел за това, как фирмите дапостигат
устойчиво конкурентно предимство, дискутирайки четири условия, които трябва да
бъдат изпълнени. (Петераф, 1993): 1) превъзходство в ресурсите (хетерогенност в
рамките на индустрията), 2) ограничения на изхода (ex poste limits to competition) –
конкурентите да не могат да постигнат същия резултат (доходност), 3) несъвършена мобилност на ресурсите, 4) ограничения за конкурентите на входа (ex ante limits
to competition). Последното предполага несъвършенство на пазара на ресурси.
Така, на основата на ресурсния подход, Петераф формулира комплекс от
условия, които всъщност включват в себе си част от условията, които Барни
постулира. Хетерогенността е условието с водещо влияние в модела на Петераф. Тя означава различие по отношение притежаването на ресурса („рядкост”
в модела на Барни), но е само предпоставящо, необходимо условие за предимство. Останалите са разглеждани от автора на модела като „опазващи” резултата (осигураващи устойчивост), постигнат благодарение на първото условие.
Лесно може да се забележи, че второто и третото условие от модела на Петераф кореспондират силно с условието за трудност в имитирането на предимството и ограничения във възможностите на конкурентите да го придобият
(вкл. и поради несъвършената мобилност на ресурсите).
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3. Фактори, оказващи влияние на степента на имитируемост
Като се извежда степента на имитируемост като ключово условие за устойчивостта на предимството, интересът се насочва към факторите, от които
зависи тази имитируемост. Три условия, които заедно или поотделно могат
да определят невъзможността ресурсът да бъде имитиран (Barney, 1991)
, са обект на теоретични постулати и емпирични проверки от учените, заинтересовани от устойчивостта на предимството. Те се отнасят до следното:
1) ресурсът да е придобит при уникални исторически условия – зависимост от времето и мястото, на което се намираме. Колис и Мотгомъри
(1995) също посочват, че в полза на неимитируемостта на ресурса е
зависимостта от всичко, което се е случило в процеса на придобиване
на ресурса (path dependency);
2) да съществува причинно-следствена неопределеност между източника на конкурентно предимство (ресурса) и самото предимство. Рийд
и ДеФилипи (1990) отбелязват, че такава неопределеност на връзката
„ресурс – резултати” съществува тогава, когато ресурсите са скрити,
трудни за идентифициране (highly tacit), много комплексни и когато са
резултат от акумулирани, специфични за фирмата дейности;
3) да се характеризират със „социална сложност”, която трудно се поддава на системно въздействие13.
Изследване на учени от Масачузетски технологичен институт, като има за цел
да установи кое прави 6 от 70 автомобилни компании от цял свят различни от останалите14, се сочи като един от най-важните тестове за това, до каква степен историческите условия, причинно-следствената неопределеност и социалната сложност
на притежаваните ресурси влияят на способността да се спечели и опази конкурентното предимство (Уомак, Джоунс, Рус, 1990, цит. по Барни & Хестърли, 2006). Изследването показва, че постигнатият отличим успех на тези шест компании зависи от
„социално сложни” връзки между членовете на персонала, между персонала и
използваната технология и между персонала и фирмата, за която работят.
В търсене на факторите, обуславящи степента на имитируемост на ресурсите и на постигнатите чрез тях предимства, Дирикс и Кул (1989) въвеждат
понятието „запаси от активи”. Последните са резултат от продължително
провеждана последователна политика на фирмата и за тях е характерно, че не
могат ефективно да се акумулират в по-ограничен период от време от
фирмите конкуренти. Именно такива, както отбелязват двамата автори, непродаваеми активи могат да създават устойчиви конкурентни предимства15.
13

Такива социално сложни явления могат да са взаимоотношенията между мениджърите, фирмената култура, репутацията на фирмата сред клиенти и доставчици и т.н.
14
Тези 6 компании за периода на изследването имат едновременно много ниски разходи и много
високо качество.
15
Като пример за непродаваеми на пазарите на стратегически фактори активи Дирикс и Кул посочват корпоративната репутация, доверието на потребителите, лоялността на доставчиците и дилърите, способностите за осъществяване на НИРД и др.
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Те се развиват и натрупват в самата фирма и това, че не се поддават на имитация, се обяснява именно с фактори като: причинно-следствена неопределеност,
социална сложност, или с това, че са създадени в резултат на специфичната
история на фирмата и на специфичните процеси на организационно учене.
Значението на различни ресурси за устойчивостта на конкурентното предимство е обект на изследователски интерес и някои автори имат своите „фаворити”. Все повече се подчертава ролята на „организационното знание” за
устойчивостта на фирменото конкурентно предимство (Нарасима, 2000). Бартлет и Гошал (2002) отбелязват, че нарастващ брой мениджъри оценяват развиването на вътрешните ресурси и умения като процес, който по-трудно се
имитира. Морган и Хънт (1996) обръщат внимание на значението на комбинирането на отделните ресурси с цел формиране на ресурси от по-висок ред,
или компетенции16. Процесът на изграждане на тези дългосрочни взаимни
връзки между ресурсите се разглежда като по-труден за имитиране от конкурентите и заради това – като по-сигурен източник на устойчиво конкурентно
предимство. С подхода „динамични способности” Тийси, Писано и Шуен
(1997) акцентират на „ключовата роля на стратегическото управление да адаптира, интегрира и преконфигурира по подходящ начин вътрешните и външните
организационни умения, ресурси и функционални компетенции с оглед постигането на съответствие с изискванията на променящата се среда”. Постигането
на съответствие, както с условията на външната среда, така и между отделните компоненти на самата организация, по наше мнение, е умение, което трудно се имитира и затова влиянието му върху създаването и запазването на конкурентното предимство на организацията е също обект на изследователския ни
интерес.
Направеният теоретичен обзор ни дава основания да възприемем условията, включени във VRIO-рамката за надежден ориентир в създаването на
устойчиво конкурентно предимство. Ето защо в наше изследване17 търсим и
емпирични доказателства за това, че ресурси, способности и компетенции, които покриват условията от VRIO-модела, носят предимство18 на фирмите, които
ги притежават, и че изпреварващите резултати се запазват в дългосрочен план.
В търсене на конкретните източници на предимство и в резултат на теоретич16

Фос (1998) допуска, че понятията „способности”, „компетенции” имат за цел да уловят
именно това групиране и взаимодействие между различните ресурси.
17
Изследването е реализирано по проект НП54/2011г. и е част от дисертационен труд на автора на
тема „Устойчивост на конкурентното предимство на организацията (на примера на млекопреработвателните предприятия в България)”. Обхваща 40 организации от млекопреработвателния
бранш. Респонденти в анкетното проучване са мениджърите на изследваните организации.
18
Предимството (по-високият резултат от дейността) измерваме чрез стойността, доставяна за
потребителите (измерена с приходите от продажби-производни на цената, която потребителят
е склонен да плати за продукта и обема, който решава да закупи) и стойността, доставяна за
собствениците (измерена чрез възвръщаемостта). За дългосрочността на резултата съдим по
средногодишния ръст на приходите от продажби на съответната организация за 6-годишен период. Изпреварването на (или изоставането от) средните за отрасъла стойности на посочените
показатели приемаме за наличие, респ. отсъствие на предимство спрямо конкурентите.
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ното изследване бяха формулирани поредица от хипотези, чието доказване или
отхвърляне е направено след емпирична проверка. Основните допускания гласят, че: 1) причините за различията в постигнатия от организациите резултат
могат да се открият предимно в притежаваните от тях неосезаеми ресурси и 2) в организациите, поддържащи конкурентното си предимство, съществува съответствие между компонентите, изграждащи организацията (вътрешно съответствие)19, както и между организацията и заобикалящата среда
(външно съответствие).
Проверката на формулираните хипотези доказа, че организациите с устойчиво конкурентно предимство:
1) реализират решения (предимно стратегически), които осигуряват съответствие на дейността им с изискванията на външната среда (на входа
и на изхода на организацията). За фирмите от бранша, който е обект на
емпиричното изследване, тези решения включват: различни форми на
сътрудничество с доставчиците, както и реализиране на стратегия
на вертикална интеграция назад, с оглед преодоляване трудностите
на входа, свързани с недостига на суровина; осъществяване на експортна дейност и предлагане на богат асортимент с оглед преодоляване ограниченията на вътрешното търсене и приспособяване към различните изисквания на българския и на чуждестранния потребител; засилена иновационна активност и наличие на патенти в отговор на
интензивната, а понякога и нелоялна конкуренция, която се налага да
преодоляват.20 Наличието на такова външно съответствие (между
решенията на организацията и условията от външната среда, в която тя
функционира) придава ценност21 на ресурсите, които организацията е
акумулирала за изпълнението на тези решения;
2) притежават ресурси, които са трудни за имитиране, поради своята
неосезаемост, социална сложност и причинно-следствена неопределеност, а именно: лоялност на персонала22, доверие и лоялност
от страна на потребителя, изграден имидж, дългосрочност и коректност на взаимоотношенията с доставчици и търговци, уп19

Вътрешно съответствие се търси за поредица от двойки „стратегия – компонент на формалната
организация”. Компонентите на формалната организация, за които е събрана определена информация чрез емпиричното изследване са: система за контрол, система за вземане на решения и
делегиране, характеристики на структурата, система за възнаграждение на персонала, степен на
формализиране на процесите, фокус в търсенето на подобрения.
20
Част от тези резултати са оповестени в доклад на тема „Стратегически решения и устойчивост на
конкурентните предимства на млекопреработвателните фирми”// Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция, 2012, Свищов, изд. Ценов, 2012, с. 338-344
21
По смисъла, който Барни и Хестърли влагат в понятието „ценност” (първото условие от VRIOрамката).
22
В нашето изследване за лоялността на персонала съдим както по субективните оценки за явлението, дадени от респондентите-мениджъри, така и по по-обективния показател „относителен дял на
специалистите” и „дял от целия персонал, които са във фирмата повече от три години”.
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равленска философия и разбиране за източниците на успеха/ неуспеха 23 ;
3) притежават характеристики, които при все, че са осезаеми, са трудни за
имитиране поради връзката им със специфичната история на фирмата,
а именно: местоположение (спрямо основната суровина), големина
на организацията, дългогодишни взаимоотношения с доставчици,
разпространеност в търговската мрежа, участие на собствениците/съдружниците в управлението на бизнеса;
4) притежават комплекс от ресурси и способности, за които е доказана
връзка с постигането на предимство. Именно комбинирането на различни
фактори (уникално за всяка организация) е предпоставка да са изпълнени,
както условието за рядкост на ресурса (комплекса от ресурси), така и
условието за неимитируемост. За конкурента остава относително неясна комбинацията от кои точно фактори допринася за успеха, а тази неяснота възпрепятства имитиране на поведението, водещо до успех;
5) успешните организации са проектирани по начин, който да съответства
на избраната стратегия и да подпомага нейното изпълнение. Изследването показа, че наличието на съответствие във връзката „стратегия – компонент на формалната организация” („вътрешно съответствие”) влияе на постигането на устойчиво конкурентно предимство и това влияние се доказва най-категорично за връзката „стратегия
– система за възнаграждения на персонала” и за връзката „стратегия –
организационно-управленска структура”24. Така в организациите с конкурентно предимство е налице организационна подкрепа (четвъртото
условие във VRIO-рамката) за осъществяване на избраната стратегия.
Описаните в резюме резултати от емпиричното изследване ни дават основание да считаме, че изведеният от теоретичния обзор комплекс от условия
за устойчивост на конкурентното предимство е валиден и за нашата практика и е надежден инструмент за диагностика на потенциала на организацията да
създава и опазва конкурентното си предимство. Изследването потвърди позитивната връзка между резултатите на организациите в дългосрочен план и наличието
на ценни, рядко срещани, трудни за имитиране ресурси и способности, за чието
ползотворно използване е осигурена и организационна подкрепа.
23

Резултатите от настоящото емпирично изследване показаха, че търсенето на причините за евентуален
неуспех във вътрешната среда (вместо само в обстоятелствата от външната) е характерно именно за
фирмите с конкурентно предимство. Мениджърското разбиране, че успехът, респ. неуспехът, са
плод на мобилизиране на вътрешния потенциал на организацията, е своеобразен ресурс,
въплътен във и произтичащ от жизнения светоглед на личността на мениджъра, което го прави
труден за копиране, а следователно и надежден източник на устойчиво предимство.
24
За някои от проверените двойки съответствия „стратегия- компонент на формалната организация”
(„стратегия – степен на формализиране на процесите” и „стратегия – фокус в търсенето на подобрения”) установяваме, че са налице в еднаква степен при успелите и при изоставащите организации.
Това ги определя като необходимо, но недостатъчно условие за постигане на предимство. Като
такова именно се възприема и условието за „организационна подкрепа” във VRIO-рамката.
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Заключение
Познаването на условията, на които трябва да отговаря определен организационен ресурс, за да е източник на устойчиво конкурентно предимство, може
да има както диагностична, така и проактивна роля за работата на мениджърските екипи. От една страна, комплексът от условия, описани в тази статия,
може да служи като своеобразен тест за това, доколко наличните ресурси и
способности на фирмата „обещават” дългосрочност на вече постигнато конкурентно предимство. От друга страна, познаването на условията за устойчивост
е предпоставка за активно търсене от страна на мениджърите на онези ресурси, които са трудни за имитиране, с оглед целенасочено планиране на тяхното
изграждане и развитие. Осъзнаването на необходимостта от непрекъснатост
на процеса на това изграждане, е предпоставка за динамичност в поведението
на стопанските субекти и устойчивост на постигнатите от тях резултати.
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CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY
OF THE ORGANIZATION’S COMPETITIVE ADVANTAGE
Chief Assist. Prof. Veselina Maksimova
Abstract
In the article there are compared and generalized the opinions of various authors on the
complex of conditions, which must be met by the sources of competitive advantage for the
latter to be sustainable. Research is founded on the views of the resource approach, according
to which not all resources possess the same potential to be sources of sustainable competitive
advantage. The requirement for the resource to be difficult to imitate affirms itself as a key
condition for the sustainability of the advantage. There are also mentioned examples of resources
that are difficult to imitate, for which various studies (including the author’s) prove a positive
connection with the achieved advantage of the organization in the long run.
Keywords: competitive advantage, degree of imitability, sustainability of the competitive
advantage.
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АСПЕКТИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
НА ФЕСТИВАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Ас. д-р Красимира Янчева
Въведение
Туризмът има все по-голямо значение, в съвременната социална система,
въпреки индикациите за спад в туристическото търсене, вследствие на кризисните процеси в икономиката. Една от основните тенденции е развитието на алтернативни форми на туризъм. Същността на алтернативния туризъм е застъпена в неговото наименование – той е алтернатива на масовия или традиционен
туризъм, като именно в това се крие неговото значение – чрез допълване на
формите на масовото туристическо предлагане, алтернативният туризъм допринася за:
• подобряване на туристическия продукт на региона или дестинацията;
• привличане на нови целеви групи туристи;
• популяризиране и последващо опазване на природните и антропогенните
туристически ресурси за региона или дестинацията;
• предоставяне на допълнителна заетост на местното население и пр.
Фестивалният туризъм е също вид алтернативен туризъм, който изисква
разнообразни ресурси – природни и антропогенни. Днес той е предпочитан заради уникалния туристически продукт, който предлага, но развитието му в България се нуждае от подобряване и усъвършенстване. Добър пример за това как
фестивалните прояви задоволяват потребностите на повече и различни целеви
групи туристи е Фестивалът на народната носия в село Жеравна.
Обект на изследване в тази статия е фестивалът на носията в село
Жеравна.
Предмет на изследване в разработката е положителният опит за организиране и провеждане на фестивални събития в България.
Цел на статията е анализ и оценка на фестивала в Жеравна като добра
практика за развитие на фестивален туризъм в България.
Актуалността на темата се мотивира от следното:
• България предлага разнообразни възможности за развитие на фестивален туризъм. Счита се, че той е в основата на подобряване на туристическото търсене и предлагане и преодоляването на много от икономическите и социалните проблеми в страната.
• Село Жеравна е пример за място, което разполага с ресурси за предлагане на алтернативни форми на туризъм и по-специално с възможности
за развитие на фестивален туризъм.
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• Наличието на някои проблеми в село Жеравна, например, обезлюдяване, проблеми с инфраструктурата и безработица, намаляват конкурентоспособността на дестинацията, като се счита, че подобряване на предлагането чрез активизиране и популяризиране на фестивалния туризъм
допринася за повишаване на туристическото търсене в региона.
Задачите, които се поставят за реализиране на поставената в статията цел
са следните:
o да се направи кратка характеристика на същността и значението на фестивалния туризъм в България;
o да се представи концепцията на фестивала на народната носия в Жеравна;
o да се използва добрият пример на Жеравна за успешно развитие на фестивален туризъм в България.
Информационна база за това изследване са литература по темата, лични
интервюта, както и анкетно проучване, свързано с развитието на фестивалния
туризъм в региона.
1. Същност и специфика на фестивалния туризъм
Фестивалите като явление обхващат най-широк спектър от дейности в
сферата на изкуството, културното наследство и културните и творческите индустрии. В специализираната литература фестивалът се определя като „събитие, което се създава по особено празничен повод, юбилеи, дни на спомен
или на почит или чрез особен избор на изпълнителите” (Кутин, 2004) Фестивал (от латински произход “festum” или “festus”) означава празник – събитие с
празничен характер. Фестивалът е програма от различни изпълнения с художествен характер, която постига едно ново ниво на празничност на събитието.
Фестивалът постига изключителна празничност на определено място.
Неговата уникална привлекателност може да бъде поддържана само за определен период от време. Тази характерност трябва да бъде подчертана от високо качество на изпълняваното произведение и стремеж към съвършенство,
в което пейзажът, характерът на града, ангажираността на неговите
жители и културната традиция на целия регион, са допринасящи фактори.”
Уставът на Европейската асоциация на фестивалите допълва характеристиката на фестивалите с още няколко важни особености. (European Festivals
Association, http://www.efa-aef.eu/en/festivals/, 02.07.2014)
• всеки фестивал e със специфично име и представителство;
• фестивалите гарантират свободното движение – на програми, артисти, посетители, медии;
• всеки фестивал трябва да има солидна, проверима финансова база;
Фестивалният туризъм се отличава с масовост, с богато жанрово разнообразие и предлага на туристите участие в различни форми на традиционни и
съвременни културни празници. Това са фестивали на различните видове изкуства, автентични събития и др. Във фестивалния туризъм са и адаптациите на
известните народни празненства, празници на специфични национални символи.
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Фестивалните културно-познавателни туристически пътувания (фестивали и демонстрации на различните видове изкуства, фолклорни празници,
празници на традиционни национални производства) са тези пътувания, породени от интерес към традиционни или съвременни възстановки на културни събития, както и участие в тях. Най-често тези събития и фестивали
са подчинени на определени видове изкуства. Към тази група могат да се включат още традиционни производства, посещения на панаири, базари и др.
Фестивалният туризъм представлява един от най-бързо развиващите се
видове на целия туристически сектор. Свързаните с определени събития пътувания са изключително популярни и са резултат от повишената необходимост
от преживявания. Става въпрос за специално инсценирани събития, чиито основни характеристики са неповторимост, краткотрайност, рядкост, така, че да
се отличават от останалите естествени и постоянни културни предложения.
Културното им многообразие обхваща различни събития в областта на музиката, театъра, изкуството и религията, както и традициите, обичаите, науката,
техниката и медиите. Все повече региони виждат във фестивалния туризъм
възможността чрез големи и мащабни проекти да привлекат вниманието и интереса към себе си, с което да увеличат своя културен капитал, а това да доведе до привличането на повече посетители и увеличаване на икономическите
приходи.
Фестивалният туризъм, според изведените характеристики, е вид събитиен туризъм, който се практикува от специфична група потребители. Целевата
група е готова да измине големи разстояния за да присъства на фестивалната
проява. Основните потребители на този вид туристически продукт са от една
по-зряла и финансово силна прослойка на обществото.
Първообразите на фестивалите се откриват в древността и Средновековието, когато при религиозни или династични празненства много изпълнители
представят своето изкуство в храмове, дворци, градски панаири. (Апостолов,
2003). Те обхващат различни жанрове на културата, което се отразява върху
мястото на провеждане, структурата и броя на участващите изпълнители и зрителите, необходимите технически съоръжения, периода на провеждане и т.н.
Могат да се използват различни критерии за класификация на многообразието от фестивални събития като тематика, периодичност на провеждане, пространствени измерения и др. Примерна класификация е представена в таблица 1.
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Таблица 11
Класификация на фестивалните прояви
Критерии

Основна тема на
фестивалната проява

Периодичност на провеждане
на фестивалната проява

От гледна точка на играта
От гледна точка на
пространствените
измерения
От гледна точка на времето
(сезона) на провеждане

Видове фестивали

























бароков фестивал
фестивал на изкуствата
фестивал на киното
музикален фестивал
театрален фестивал
фестивал на литературата
кулинарен фестивал
религиозен фестивал
пролетен фестивал
научен фестивал
младежки фестивал
фолклорни фестивали
други видове фестивали.
редовни; с утвърдена повторяемост на
кръгли години;
на 4-5 години;
през две години;
всяка година;
полугодишни;
сезонни или месечни.
състезателни
представителни
регионални,
национални
международни






пролетни,
летни,
есенни
зимни

Източник: Класификацията е на автора.

1

Таблицата е разработена от автора.
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Голямото видово разнообразие на фестивалите определя дълбочината на
тяхното социално и културно значение.
1.1. Специфика и особености на фестивалния туризъм
Фестивалните прояви имат значителни различия по своето съдържание и
място в живота на обществото. Обединява ги сходната организация на туристическото обслужване и постигането на близки ефекти от развлекателно-емоционален и културно-интелектуален характер.
Съвременните фестивални прояви са видимо проявление на световните и
европейските тенденции за повишаване на междукултурния обмен и интензивността на социалните контакти. Тези важни съвременни процеси съществуват и
се развиват чрез непрекъснат информационен поток от икономико-финансово,
технологично, политическо и културно естество.
Важна е ролята на специфичната атмосфера, в която се провежда фестивалът. Към нея спадат природо-географски (пейзаж), социално-културни (характер на мястото, културна традиция на целия регион) и социално-психологически фактори (ангажираност на местните жители, изпълнители и туристите).
Главните особености на всяко фестивално събитие се свеждат до: (Костов, 2001)
• Периодичност на провеждане. Обикновено има обратнопропорционална връзка между дължината на времевата дистанция и броя на участниците, респективн, приходите. Тези фестивали, които се провеждат
по-рядко, привличат повече участници и гости, докато срещите с месечна или сезонна дистанция имат по-ограничена публика, при това с
по- хомогенна професионална, институционална, образователна, културна структура.
• Място на мероприятието. Най-подходящи са големите градове и особено столиците, защото разполагат с необходимата инфраструктура –
зали, дворци на културата, средства за медийна и друга комуникация, а
също така и разнообразна хотелска и друга настанителна база за участниците. С оглед на спокойната атмосфера за работа, търсенето на антиурбанизационна среда или автентичност, фестивалите се провеждат в
утвърдени луксозни курорти или колоритни малки селища с интересна
природа, замъци и др.
• Транспортна достъпност. В големите градове и особено в столиците
тя обективно съществува заради техните разнообразни и мащабни функции. Във вътрешноградската морфология обикновено има райони с подобра достъпност, които са подходящи за делови и културни прояви, като
централния делови район, големите паркове, пространствата в и около
железопътни и автогари, а напоследък особено край летищата.
• Годишна календарна диспозиция. Макар да не зависят пряко от климатичните сезони, тези мероприятия, подобно на рекреативния туризъм,
имат също специфични сезонни концентрации. Сравнително изравнени
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са къснопролетният и ранноесенният максимум, докато в разгара на лятото (юли-август) и в типичния зимен период те са доста ограничени. За
научните прояви значение при техния ранноесенен максимум има по-малката учебна заангажираност на участниците. В пределите на седмицата
почти винаги се наблюдава крайноседмична (четвъртък-петък-събота)
концентрация. Тя се дължи, както на възможността да се използва единият от почивните дни (събота) за част от програмата и за пътуване, така и
на по-голямата трудова заангажираност в началото на седмицата.
Годишното разпределение на фестивалите се отличава с дисперсия, но за
отделните жанрове има предпочитани месеци и сезони.
• Национална структура на участниците. Когато проявата е международна, възникват допълнителни организационни трудности: (трансфери; евентуални закъснения; протоколно съобразяване на специфичните
национални изисквания и други).
• Културна програма извън основната тематика на проявата. Тя се
отнася за всички участници и придружаващите ги членове, включително
техните семейства. Продължителността може да бъде полудневна или
по-дълга, в зависимост от съдържанието и мястото – радиален или кръгов
маршрут за атрактивните природни и антропогенни обекти в близкия хинтерланд. Възможно е включването на посещения на гастрономични обекти с характерни местна кухня и интериор, както и на други инициативи.
• Йерархичност на проявите и мястото на провеждането им. Йерархичността е резултат от подреждането на проявите според тяхното значение и общественото признание на изпълнителите. На челно място са тези
от световен ранг и уникалност, следвани от националните и местните.
• Многократност на провеждане. Зависи от интереса към събитието.
При един театрален фестивал, например, представленията могат да се
показват по време на културния сезон или в определен период от него.
Това позволява да се разширява многократно аудиторията от зрители и
да расте общественото влияние на театралното изкуство. Броят на зрителите в значителна степен зависи и от мястото на провеждане на събитието – капацитет на залите, летните театри, стадионите или другите
използвани закрити и открити пространства.
• Диференцираност и разнопосочност на туристическия интерес.
Възприемането на мултикултурните ценности обикновено има интуитивна
оценъчна основа, но зависи и от възрастта, етноса, социалния произход
и други личностни характеристики на туристите. Това обстоятелсвто
поставя изискването при организирането на фестивални прояви да има
конкретна ориентация към конкретен потребител (пазарна ниша). В много
от случаите диференцираността се дължи на туристически интерес, уникалността и антиподния характер спрямо местната култура на туристите. Това обстоятелсвто обуславя засилената съпричастност на туристите към културния живот в туристическите райони.
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Същевременно следва да се посочи, че поради липсата на систематична
информация за опознаване на зрителите (туристите), трудно може да се прокара точна граница между интереса на местното население и туристите към конкретната фестивална проява.
По силата на Закона за местното самоуправление и местна администрация, общините имат право да организират фестивални събития. Това е и найчесто срещаната форма в организацията на традиционните и утвърдени фестивални събития, които се провеждат в България. По-голямата част от значимите фестивални събития се финансират със средства от параграф „Други дейности по културата” на общинските бюджети. Фестивалите създават най-мощната институция за оценка на изкуството днес в лицето на публиката. В много отношения тя има съдбоносно влияние, както за развитието на художествените дейности – жанрове, стилове и направления, така и върху творците-създатели и изпълнители на художествени произведения. Ето защо професионалното популяризиране на
фестивалите, освен непосредствения обществен и икономически ефект, изпълнява
важни и отговорни функции в националната културна политика.
Европейският опит показва, че фестивалите, привличащи туристи, могат да
бъдат изключително надежден инструмент, както за взаимното опознаване и
сътрудничество между европейските народи, така и за социално-икономическия
растеж на регионите. Поради своята специфика, фестивалите създават естествена
среда и условия за разгръщане на разнообразен тип услуги. Това е една добра
основа за развитие на туризма, за стимулирането на малкия и средния бизнес по
места, за промяна в цялостния социално-икономически профил на регионите и
повишаване качеството на живот. Един пример за добра практика за развитие на
фестивален туризъм в България е фестивалът на народната носия в Жеравна.
2. Характеристика и положителни страни на фестивала
на народната носия в село Жеравна
Оценката за използването на възможностите на фестивалa на народната
носия в Жеравна, като добър пример за развитие на фестивалния туризъм в
България, се свързва със специфичен изследователски процес, фокусиран върху:
o провеждане на полево проучване, тъй като няма официални оперативни и статистически данни, нито вторични източници на информация;
o разкриване особеностите на турстите, за които се знае твърде малко
като потребители;
o комплесност на характеристиките на изследвания субект – потребителите туристи имат сложно и разнообразно поведение, което е резултат от разнопосочните им потребности, преценки, мотиви за участие
във фестивалната проява;
o разкриване на трудностите и пречките от организационен, езиков и
технически характер за определяне поведението на туристите спрямо
предлагания фолклорен продукт, с оглед на дефиниране на насоки за
използване на фолклора във фестивалната проява;
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o формулиране на ограниченията, дължащи се на спецификата на
българския фолклор и неговото представяне във фестивална проява (професионални състави, пригодност на обектите, реквизити и др.).
Полево проучване осигури информация за отношението на туристите към
българския фолклор въз основа на участието им във фестивалa на народната
носия в село Жеравна. Изследването се проведе през август 2013 година на
базата на анкетни карти. Изследваните лица включват:
 30 лица туристи, участници във фестивала на народната носия в Жеравна, провел се през август 2013 г.;
 30 лица, изпълнители, участници във фестивалната програма (танцъори,
инструменталисти, хористи), в това число и организатори на събитието,
служители на Община Жеравна – с цел да се осигури по-висока степен
на пълнота на информацията.
Поради различието на двете генерални съвкупности в изследването (на
туристите и на доставчиците на услугата – изпълнителите, организаторите) се
осъществиха две отделни анкетни проучвания, а допълнителна информация се потърси чрез три лични интервюта.
Фестивалът на народната носия е създаден по идея и инициатива на продуцента, хорограф и режисъор на Национален танцов ансамбъл „Българе” –
Христо Димитров2. Неговите характеристики са:
а) Провежда се всяка година през месец август за седми пореден път
след 2008 година в парк „Добромерец” край Жеравна. Датите за традиционната проява през 2014 година са 23, 24, и 25 август. Фестивалът на
народната носия е частно организиран – определена е входна такса в
размер на 20 лв. По данни на интервюираните още от първото си издание той е замислен като международен фестивал, но в такъв се превръща едва от 2009 година. През 2008 година ансамбъл „Българе” изпълнява ролята на домакин и основен участник във фестивалната програма.
б) Основната цел на фестивалната проява е богатата фолклорна програма, както и преживяването на участниците от обличането на народна
носия. Фестивалът кара хората „да потърсят нещо завещано им в раклите на баба......”.3
в) В първата фестивална вечер се състои концерт на професионален танцов
ансамбъл от България. До момента във фестивала са участвали: Ансамбъл Тракия, Северняшки ансамбъл, Фолклорен ансамбъл Пирин,
Ансамбъл Филип Кутев и Национален ансамбъл Българе (професионалният анасамбъл за тази година е все още неизвестен). Втората вечер на фестивала представя чуждестранни ансамбли – през 2013 г. те
2

3

Лични интервюта, проведени през юни 2014 г. с госпожа Цветелина Шопова – артистичен директор на Национален фолклорен Ансамбъл „Българе” и госпожа Антоанета Цветанова – връзки с
обществеността (ПР) на ансамбъла.
Интервю с артистичния директор на фестивала.
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са били от Индонезия, Румъния, Холандия, Сърбия, Полша, Кипър. Русия е била гост за втори пореден път. Представянето на чуждестранните гости е по регламент с времетраене 35 минути, след предварително подадена и потвърдена заявка за участие. През третата фестивална
вечер се пали т.нар. „лагерен огън”, с участието на Нестинари.
г) На фестивала ежегодно присъстват официални гости от регионални
структури, както и представители на властта. През 2013 г. фестивалът
е посетен от около 15 000 участника.
д) В радиус от 70 км няма възможности за нощуване в региона. Резервациите за фестивала през 2014 г. започват още през м. декември на 2013 г. За
преодоляване на проблема е изграден палатков лагер.
е) Акцентът на фестивала е върху обличането на народна носия, опитване
на вкусна храна от преди 180 г., както и демонстрация на занаяти. Фестивалната проява е възможност за популяризиране и разпространение
на българските занаяти.4 Фестивалът на народната носия в Жеравна
събира майстори на музикални инструменти, тъкачи, дъврорезбари,
грънчари и изключително стимулира развитието на сувенирната индустрия. Акцентът на фестивала не са народните танци, а съпреживяването – да се върнеш 200 години назад във времето. За целта всеки участник следва да познава и спазва правилата на проявата:
Организацията на фестивала включва:5
o Задължително условие: участниците да са облечени с фолклорна носия (автентична, сценична или стилизирана). Допускат се и облекла от
началото на ХХ век, както и традиционни за други държави, старинни
военни униформи и оръжия.
o Забранено е:
- използването на камери и фотоапарати на територията на фестивала;6
- използването на мобилни телефони, освен на определените за целта
места;
- внасянето на алкохол и безалкохолни напитки, както и използването
на пластмасови чаши, чинии, бутилки, термоси, вилици, лъжици, салфетки и др;
- носенето на съвременни дамски и мъжки чанти, куфари, раници, сакове и др;
- употребата на одеяла и постелки, шапки и кърпи;
- използването на слънчеви очила.
4

5
6

За целите на рарзработката е проведено интервю с Ивайло Стоев, производител на български
тъпани и шиници от град Варна, участвал за 4-ти пореден път на фестивала на народната носия в
Жеравна. За него фестивалната проява е възможност за популяризиране и разпространение на
българските занаяти. Контактите, създадени по време на фестивала са безценни. Участието му в
Жеравна е предпоставката за повишаване на продажбите през цялата година.
Фестивал на фолклорната носия – Жеравна 2014, http://www.jeravna.com/festival.php, 18.06.2014.
На разположение на гостите има фотографи, при които желаещите могат да си направят снимка
или да заявят DVD.
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o Позволено е: използването на калпаци, бели кърпи против слънце и
забрадки, кибрит.
o Фестивалът е атрактивен с: автентичното изживяване, наподобяващо машина на времето.
За установяване на състоянието и възможностите за развитие на фестивалния туризъм в село Жеравна, полевото проучване предостави ценна информацията в следните няколко направления:
• състояние на информираността на местното население и гостите на
Жеравна относно събитието, използваните източници на информация и
реклама, както и оценката на цялата комуникационна кампания;
• обща удовлетвореност и оценка на организацията на фестивала;
• готовност за препоръчване на фестивала на други познати аудитории,
близки и познати, живеещи в България и чужбина;
• приноса на Фестивала за изграждане на имидж на Жеравна като дестинация за културен и събитиен туризъм.
Резултатите от проучването са обобщени в приложените графики.
Степента на влияние на фестивала на народната носия върху развитието
на туризма в Жеравна и отношението на туристите към него, да се анализират
въз основа на отговорите на въпросите от проведената анкета.

Графика 1. Как научихте за проявата?
От графика 1 се вижда, че проявата е достигнала до туристите най-вече
„от уста на уста”. Това показва, че общината следва да оптимизира своята
маркетингово-комуникационна политика и да насочи действията си към сключване на договори с повече туроператори, които да промотират фестивала на народната носия в Жеравна, тъй като едва 5% от анкетираните лица са научили за
проявата от туроператор. Сравнително малък процент са информирани от интернет, което означава, че общината трябва да увеличи и рекламирането онлайн.
По-голямата част от анкетираните лица са посещавали и преди Жеравна,
което говори, че познават региона. На фестивала те са придружени от семейство, приятели или роднини. Основна цел на по-голямата част от гостите на
Жеравна, практикуващи фестивален туризъм, е забавлението и приятните емоции. 35% от анкетираните лица са със семейтвото си, което означава, че Жеравна и фестивалът на народната носия е предпочитан и от семейства с деца.
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Фестивалната проява, която се провежда в Жеравна, привлича аудитория от
всички възрастови групи.

Графика 2. Транспортна достъпност до Жеравна

Графика 3. Информационна достъпност на Жеравна
Според графики 2 и 3, една част от анкетираните оценяват транспортната
и информационната достъпност като отлични. Това са около 40% от анкетираните лица. Около 25% дават задоволителна оценка, което показва, че общинските власти следва да работят върху подобряването на тези два елемента от
туристическото предлагане. За 15% от туристите транспортната достъпност е
незадоволителна, поради липсата на директни редовни автобусни линии.

Графика 4. Оценка на туристическото обслужване на проявата
Оценките за туристическото обслужване на проявата са категорични –
по-голямата част от туристите са го определили като отлично и много добро,
което показва добрата организация на НФА „Българе”.
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Графика 5. Повторно посещение на региона и фестивала
на народната носия
Графика 5 показва положителното отношение на туристите към фестивалния туризъм в селото (65% биха посетили отново Жеравна и фестивала) и готовността им да го препоръчат на близки и приятели.

Графика 6. Отношение към фестивалната проява в село Жеравна

Графика 7. Нови работни места в региона,
на основа на фестивалната проява
От графики 6 и 7 става ясно, че служителите на община Жеравна са единодушни в положителното си отношение към провеждания фестивал на народната
носия. Те характеризират фестивалната проява като краткотрайна – почти 50%
смятат, че се създават работни места само временно. Кратката продължителност на проявата е пречка за устойчивото развитие на туризма, което се потвърждава и от факта, че никой от анкетираните лица не приема фестивалната
проява в селото като основно средство за препитание.
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Графика 8. Изследване наличието на конфликти между фестивала
на народната носия и местното население
Според 50% от анкетираните служители на община Жеравна, има положителен принос от фестивала на народната носия за развитието на туризма в Жеравна. Според графика 8, обаче, 40% от анкетираните професионалисти и организатори изразяват мнение, че въпреки ползата от фестивалната проява, тя създава проблеми на местното население. Тези проблеми са свързани с различни
аспекти на този вид мероприятия – шумът, специфичният сегмент туристи, които псещават феставала, замърсяването, натоварването на инфра- и суперструктурата в региона.

Графика 9. Ангажираността на местните власти
за развитието на фестивалния туризъм в село Жеравна

Графика 10. Възможности за по-добро развитие
на фестивален туризъм в село Жеравна
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Резултатите от графики 9 и 10 сочат, че според анкетираните лица, местните власти не подпомагат достатъчно развитието на фестивалния туризъм в
село Жеравна. Оценките доказват с цифри частната инициатива на организацията на фестивала на народната носия. По-голямата част от анкетираните смятат, че последните години общината е работила за развитието на този вид туризъм, но има още какво да се направи, за да се използва целият му ресурсен
потенциал. 65% от професионалистите и организаторите препоръчват да се увеличи рекламата на фестивалните събития, особено в чужбина. Нужно е и подобряване на инфраструктурата на село Жеравна и провеждането и на други видове фестивали.
С оглед на показаните данните можем да обобщим, че нагласите на туристите към фестивала на народната носия в село Жеравна са положителни и поголямата част от тях освен, че биха посетили селото отново, биха го препоръчали на близки и познати. Местните власти трябва да насочат вниманието си
към подобряване на транспортната и информационната достъпност до Жеравна, както и към по-качествено туристическо обслужване.
Според другия бенефициент на изследването – професионалисти и организатори, фестивалният туризъм има принос за изграждане на положителен имидж
на селото и силно влияе върху идентичността му. Има, обаче, върху какво да се
работи за намаляване на проблемите, които фестивалите създават на местното
население, както и за привличането на по-голям брой туристи.
Заключение
Анализът на уникалността, организацията, състоянието на фестивала на
народната носия в село Жеравна и резултатите от проучването показа, че проявата е добра практика за развитие и насърчаване на фестивален туризъм в
България. Голямото видово разнообразие на фестивалите в страната определя
тяхното дълбоко социално и културно значение и трябва да се обвърже по-тясно с подобряване на възможностите за развитие на фестивален туризъм в България. Към тях трябва да се прибавят още:
• разширяване на рекламната дейност, свързана с фестивалните събития
в страната – рекламни кампании, организирани чрез съвместни прояви
с бизнеса;
• организиране на партньорства между общините, с цел популяризиране
на проявите;
• обучение на безработни и други лица, на които да се предлага работа,
свързана с фестивалните прояви;
• прилагане на добрите практики на други региони, в това число и извън
България, по отношение на организация, провеждане и справяне с проблемите, свързани с фестивалните прояви;
• популяризиране на значението на фестивалния туризъм сред бизнеса в
регоните, с цел получаване на съдействие при рекламата и маркетинга
на проявите;
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• сътрудничество с неправителствени организации, чрез които да се повиши знанието и информацията за фестивалните прояви;
• внедряване на стажантски и други програми, свързани с висшите училища в региона, с цел обезпечаване с кадри;
• проучване на възможностите за организиране и на различни по тематика фестивални прояви, с цел привличане на туристи със специфични интереси;
• детайлен и подробен анализ на дейностите на общините, насочени към
популяризиране на фестивалните практики и подобряване на тези дейности, с цел повишаване на познаваемостта на фестивалния туристически
продукт;
• участие на общините в международни конкурси, форуми и презентации
за популяризиране на фестивалния туризъм в България;
• сключване на договори с чуждестранни туроператори и организиране на
пътувания, с включени посещения на фестивални събития в страната.
Вследствие на изведените възможности и пропуски при развитие на фестиалния туризъм в Жеравна, може да се формулира изводът, че налице са всички предпоставки за превръщането на фестивалните прояви в конкурентно предимство на туристическия продукт и утвърждаването на България като интересна и атрактивна дестинация за фестивален туризъм.
Използвана литература
1. Апостолов, Н. Туристически ресурси. ИУ, Варна, 2003.
2. Анастасова, Л. Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване на
нагласите към фестивала „Включи града” в Бургас – методически и приложни аспекти.
3. Костов, Е. Културният туризъм. УИ Стопанство, С., 2001.
4. Кутин, Л. Фестивалът като феномен на художествената култура. С., 2002.
5. Маринов, С. Съвременни видове туризъм. ИУ, Варна, 2011.
6. Рафаилова, Г. и др. Специализирани видове туризъм. ИУ, Варна, 2012.
7. Рибов, М. Туризмът в ерата на развлекателната индустрия. Тракия- М, С.,
2008.
8. Официален сайт на община Жеравна, www.jeravna.com
9. Официален сайт на фестивал на народната носия в Жеравна, www.nosia.bg/
10. Фестивал в Жеравна радва хората, както преди век, www.okolosveta.com,
21.08.2011.
11. www.festival359.com – Фестивали и други културни събития в цяла България.
12. European Festivals Association, http://www.efa-aef.eu/en/festivals/, 02.07.2014.

72

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

ASPECTS OF IMPROVING FESTIVAL TOURISM IN BULGARIA
Assist. Prof. Dr Krasimira Yancheva
Abstract
Festival tourism represents one of the fastest developing kinds in the entire tourism
sector. Trips connected with certain events are extremely popular and are the result of the
increased necessity for experiences. It’s about specially staged events whose main features
are uniqueness, transience, rarity, thus they differ from the remaining natural and permanent
cultural offers. Their cultural variety encompasses different events in the area of music, theatre,
art and religion, as well as traditions, customs, science, technology and the media. More and
more regions see in festival tourism the possibility - through big and large-scale projects - to
attract the attention and interest to themselves, by which to increase their cultural capital, and
which would lead to attracting more visitors and increasing economic revenues. One example
of such a region is the village of Zheravna and the festival of the national costume.
Keywords: festival, festival tourism, event tourism.
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НАГЛАСИ И ОЦЕНКА НА ХОТЕЛИЕРСКИТЕ
МЕНИДЖЪРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТАЙМШЕЪР
ПО БЪЛГАРСКОТО ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ
Докторант Елена Клатева
Въведение
Понятието timeshare е взаимствано от англоезичната литература и в директен превод означава „дялове ваканционно време”, което най-общо представлява
поделянето на времето, прекарано във ваканционен имот, между повече на брой
собственици. От възникването на таймшеър през 60-те години на ХХ век, през
целия период явлението регистрира стабилно нарастване по всички основни параметри – брой курорти, брой обекти, брой собственици и приходи от потребление.1
Въпреки това в международен план явлението е слабо изучавано и липсва единна
дефиниция. За България таймшеър е ново явление, което стъпва на родния хотелиерски пазар през последните 8 години най-често под формата на съвременни
вариации и смесени обекти, концентрирани по южното ни Черноморие и в планинските курорти. Ето защо, основната изследователска цел на тази статия е да
разкрие нагласите и оценката на хотелиерските мениджъри за възможностите за развитие на таймшеър по българското Южно Черноморие.
Същност и особености на таймшеър
Таймшеър е част от по-общото понятие „споделена собственост”, което
набира известност и се развива динамично през последните няколко години.
Обект на „споделената собственост” могат да бъдат разнообразен асортимент
от неща – кола, велосипед, офис или машина2, а в туризма се среща най-вече
при използването на туристически транспортни средства3 и при поделянето на
ваканционна собственост (таймшеър). По отношение на изследванията за таймшеър се наблюдава многообразие от дефиниции поради различните частнонаучни позиции на авторите. В предишни наши публикации сме изследвали определенията за таймшеър и подкрепяме мнението, че „таймшеър е хотелиерски
продукт […] Особеното при него е начинът на реализация – условията за настаняване не се наемат, както е при класическото хотелиерство, а се купуват” 4, и
1

2
3

4

Stringam Betsy B. Timeshare and vacation ownership executives‘ analysis of the industry and the
future. Journal of Retail & Leisure Property, vol.9, 2010, p. 37-54.
Brown, A. Equipment timeshares. Mechanical engineering, Sep 2007, p. 10.
Foxley, S. Serviced apartements in the UK – a growth sector. Journal of property investment &
finance. vol. 19. 2001, p. 79-89.
Dabeva, T. Timeshare and its application in Bulgarian hotel industry. Tourism in the new millennium,
Col. Papers. Blagoevgrad, June 2007.
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като такъв и поради сравнително скорошната си поява той се определя като
„съвременен хотелиерски тип настаняване”5.
Поради обема на публикацията не бихме могли да изясним детайлно характера
и особеностите на таймшеър, поради което сме подбрали най-съществените, които
разкриват спецификата на продукта. Най-удачно е те да бъдат систематизирани от
гледна точка на таймшеър маркетинговия микс предвид причисляването на таймшеър към потребителските, а не към инвестиционните продукти.6 Във връзка с това
в разработката се придържаме към формулировката на Е. МакКарти за елементите
на микса под формата на четирите „П-та” (4 P‘s), който посочва продукта, цената,
промоцията и дистрибуцията като основни елементи на модерния маркетинг микс.7
Таймшеър продуктът от съдържателна гледна точка представлява
дългосрочен договор, традиционно за срок между 25 г. и 50 г., между таймшеър
предприемача и купувача, чийто предмет е подялбата на ваканционно време
между отделните индивидуални собственици. Според характера на притежавания интервал ваканционно време, той се дели на:
• фиксирана седмица – точно определен период всяка година;
• плаваща седмица – варира в даден сезон или през годината;
• смесена – в рамките на един обект най-често интервалите извън активния сезон са плаващи, а през активния – фиксирани.
От гледна точка на настаняването, таймшеър единицата също може да
бъде фиксирана и нефиксирана. Първата разновидност най-често се среща при
единични обекти, където притежаваното време се отнася до точно определена
единица, което в най-голяма степен стимулира чувството за „втори дом”. Нефиксираната единица индикира само вида на имота по отношение на големина,
изглед и удобства. Тя се среща най-вече при предприемачи с повече на брой
обекти, чиито най-характерни представители са хотелиерските вериги и ваканционните клубове. Хотелиерските вериги навлизат в таймшеър бизнеса през
90-те години на ХХ век. Едни от най-изявените представители са Marriott, Four
Seasons, Hilton, Hyatt, Accor, Radisson и Ramada8. Ваканционните клубове са
специфичен представител на таймшеър индустрията и представляват крупни
сформирования, които изграждат, експлоатират и управляват голям брой обекти, разположени в различни дестинации. Тяхна особеност е, че функционират на
базата на точкови системи, които предоставят съвременен и гъвкав вариант
на продукта. При тях не се закупува време, а точки, които могат да се конвертират в разнообразен асортимент от продукти и услуги. Едни от най-изявените
представители са Marriott Vacation Club, Disney Vacation Club, RCI Vacation
Club, Hilton Grand Vacations, Club Med, Hyatt Vacation Club и др.9
5

6

7
8
9

Дъбева, Т. и др. Хотелиерството в Европа-категории, локализации, развитие. Наука и икономика, Варна, 2000, с. 143.
Hovey, M. Is timeshare ownership an investment product. Toowoomba, University of Southern
Queensland, 2002, p. 8-23.
Ракаджийска, С., С. Маринов. Маркетинг в туризма. Наука и икономика, Варна, 2004, с. 61.
Leposky, G. Timeshare basics. Timesharing today, 22 Jan 2010, p. 2.
http://vacation-club-review.toptenreviews.com/
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Друг важен аспект при таймшеър продукта е формата на собственост10,
при която се отличават 5 разпространени варианта:
Таблица 1
Форми на собственост на таймшеър продукта
Форма на
собственост
Недвижима
собственост
(deeded/fee
sample)
Право на
ползване
(right to use)

Договор за наем
(lease/leasehold)

Дял в компания
(company share)

Клубно
членство
(point based club
membership)

Особености
Собственост върху
дял от единицата;
пожизнено.
Испания и
Португалия.
Срок между 10 г.
и 50 г.;
собствеността се
връща при
хотелиера;
Право на ползване
чрез дългосрочен
наем. Срок до 25
г.; Гърция
Акции или
облигации; достъп
до обектите на
компанията,
Франция и
Швейцария.
Точкови системи;
срок за 25 г.
до 30 г.;
Великобритания и
Средиземноморие

Предимства за
притежателя

Недостатъци за
притежателя

Материализиране
на собствеността;
широк спектър от
права

Липса на
гъвкавост на
ваканционния
интервал

Гъвкавост на
интервала –
разпокъсване и
размяна.

Ограничени
права; опасност
при
несъстоятелност
на предприемача.

Гъвкавост; пократък срок на
договора.

Ограничени права
върху
собствеността.

Гъвкавост;
възможност за
дългосрочна
печалба.

Опасност при
несъстоятелност;
възможност от
неудовлетворен
избор за единица.

Гъвкавост;
конвертиране в
разнообразни
продукти и услуги

Опасност при
несъстоятелност;
възможност от
неудовлетворен
избор за място.

Таймшеър цената се заплаща еднократно и предварително, но тъй
като е значително по-висока от традиционната пакетна цена и засяга повече
на брой бъдещи настанявания, често се оприличава с инвестиция. Една от
най-високите регистрирани средни цени е в САЩ – 9500$, а в Европа с найвисока средна цена се отличават Франция и Италия, респективно с 8700$ и
8900$. На фона на останалите пазари, с високи цени се проявяват и Мексико
(9,400$) и Югоизточна Азия (7,900$)11, което ги очертава като перспективни
пазари. Проучвания сочат, че средната цена на ваканционна седмица стабилно
10

Savage, J. The Assessment of fractional interests – timeshares. Journal of property tax assessment &
administration, Vol. 5, 2088, p. 41-45.
11
Ragatz Associates. The 1995 Worldwide Resort Timeshare Industry, p. 72.
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се повишава. През 2001 г. таймшеър седмица е струвала средно 14652$ като до
2004 г. се отбелязва 7% ръст (15571$)12, а към 2012 г. средната цена за интервал
достига 19000$ (+22%)13, което може да бъде оценено като признак за положителното развитие на индустрията.
Основна особеност на таймшеър цената е, че продажната цена не е единственият компонент на „общата цена” на продукта. Придобиването на таймшеър предизвиква ежегодни задължения на собственика по поддържането на имота под формата
на такса поддръжка. Най-често размерът на таксата варира между 200$ и 1000$ за
ваканционна седмица14, като към нея е възможно да се начисляват и допълнителни
таксувания на база нощувка.
По отношение на промоцията на продукта, в миналото това е бил силно критикуван аспект, поради нелоялните практики в областта – улични продажби, психологическа атака върху купувача, невярна и подвеждаща информация15. Вследствие на
усилената работа на институционалните органи и редица организации и асоциации,
индустрията е успяла да се изчисти от лошата репутация. Основно изменение в маркетинга на таймшеър е, че ако преди са се използвали основно масови практики, то
днес се използват повече специализирани маркетингови техники.
Таблица 2
Специализирани маркетингови практики в областта на таймшеър
Техники и практики
Миниваканции
Референтни програми
„Tour-no-buys”

„Trial programs”

„Fly-buy”

Инсентивтурове

12

Характерни особености
Отсядане на преференциални цени, с цел опознаване
обекта и обмисляне на покупка
Собственици генерират потенциални клиенти срещу
бонуси и отстъпки за допълнителни услуги
Клиенти, които не са закупили на предишни
презентации, но могат да променят решението си или да
посочат причините за непокупка
За момента не купуват, но са принципно
заинтересовани – заплащат престой в рамките на
следващата година, в която ако закупят таймшеър се
приспадат тези разходи от цената
Вид миниваканция, генерират се потенциални клиенти
за презентация, заплаща се транспорта, а настаняването
е на преференциална цена
Възможно е настаняването да бъде безплатно,
характерно е посещението на много обекти подред,
които продавачът предлага едновременно

ARDA. World wide shared vacation ownership report. Washington: ARDA, 2010, p. 12.
http://money.usnews.com/money/personal-finance/articles/2012/07/19/should-you-invest-in-a-timeshare
14
Consumer Reports Team. The catch behind $1 timeshares. Money Advisor, Oct 2011, p. 12.
15
Ann Shreier, L. Are Timeshare Sales Representatives Taught To Lie? Timesharing today, Nov/Dec
2010, p. 33-34.
13
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По отношение на дистрибуцията на продукта, тя се класифицира основно, според мястото на реализиция на продажбата:
• На място – представителството е локализирано в курорта/обекта, найчесто в офис на партера в основната сграда.
• Дистанционни продажби – представителството е извън обекта, в туристическото място или най-често на територията на емитивния пазар.
Основната особеност се отнася до каналите за разпределение. За разлика от традиционния хотелиерски продукт, преобладават дирекетните продажби, за сметка на индиректните. Това е така, тъй като таймшеър е продукт, който
изисква наемането и обучаването на специално подготвени служители за неговата реклама и продажба.16 Успешната организация на продажбите на този тип
туристически продукти се свързва с добрата квалификация и професионални умения на продавачите, чието провеждане е успешно, ако е с отчет на информацията
от пазарни проучвания и конкретните нужди и изисквания на клиентите.17
Роля и участие на основните субекти в системата на таймшеър
От разгледаните характеристики и особености на таймшеър хотелиерския
продукт, бихме могли да изведем основните субекти по неговата реализация:
 Индивидуалният собственик на таймшеър.
 Таймшеър предприемачът.
Собственикът на таймшеър е индивид (или домакинство), притежаващ
интерес в притежанието на ваканционна собственост, който поради обективни
или субективни съображения предпочита да я подели с други съсобственици.
Като основни причини могат да бъдат посочени редуциране на първоначалната
инвестиция и последващите разходи по поддържане, както и повишаване на ефективността на използване на ваканционния имот и ежегоден гарантиран достъп
до качествено настаняване18. Този субект, от една страна, е собственик на таймшеър продукта, но, от друга, особено от гледна точка на хотелиера и приемащата общност, е гост, което очертава неговата роля като дуалистична. Като
собственик той генерира за местната общност приходи от данъци, сметки и др.,
отличава се със собственическо мислене към обекта и туристическото място
и присъства трайно в местния живот, тъй като посещенията са ежегодни, а
понякога и по няколко пъти в година. От друга страна, индивидуалният собственик е и турист за приемащата дестинация, тъй като постоянното му местожителство е друго място, извършва разходи за типично туристически продукти и
услуги и играе ролята на посланик на дестинацията в родината си. От гледна
точка на хотелиера, той е също гост, които влияе чрез нуждите, очакванията и
оценките си на дейността му и на характеристиките на продукта, като цяло.
16

Bruegger, R. Vacation Ownership Sales Training: The One-on-One Successful Training Guide for the
First Year of Timeshare Sales. Writer‘s showcase, New York, 2001, p. 1-5.
17
,Караджова, Зл. Комуникационни канали за разпознаваемост на българския туристически продукт на международния пазар В сборник: „Съвременни управленски практики VIII – Целесъобразност и риск в бизнес проектите”. Бургас, 2014, с. 262.
18,
Gooch, A. Update on profile of timeshare owners today. Developments, Nov/Dec 2009, p. 54, 56-57.
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Таймшеър предприемачът е другата страна по реализацията на продукта.
Това е бизнесмен, който инвестира, изгражда и в повечето случаи реално притежава
таймшеър обекта, който се продава под формата на интервали или точки, даващи
право на отсядане. Независимо дали е самостоятелен обект или подразделение на
хотелиерска верига или ваканционен клуб, таймшеър хотелиерът цели лансирането на
всички ваканционни интервали на пазара, менажирането на обекта по успешен начин,
така, че собствениците да го посещават ежегодно, и генерирането на максимален
размер приходи от такси поддръжка, продажба на услуги за собствениците и на типично хотелиерски услуги, за да оптимизира печалбата си. Поради този факт, основна
роля от страна на таймшеър предприемача играе мениджърът или мениджърският
екип по управлението на обекта. До голяма степен от управленските умения на този
субект зависи продажбата на единиците и интервалите в обекта, поддържането на
качеството на материално-техническата база и настаняването като цяло, което пряко
зависи от правилното изчисляване на таксите за поддръжка и стимулирането на високите нива на удовлетвореност у собствениците. Поради тази причина смятаме, че
това е субектът, който в най-голяма степен може да даде оценка за управлението на
таймшеър обекта и затова в публикацията сме се концентрирали върху мениджърските оценка и нагласи за развитие на този тип бизнес.
Изследване на нагласите на хотелиерските мениджъри
за перспективите за развитие на таймшеър
по българското Южно Черноморие
В предишни наши публикации сме разгледали, характеризирали и дали конкретни примери за формите на таймшеър, които се срещат по българското Черноморие. Това са съвременни вариации на таймшеър, като у нас те основно са
смесени обекти и кондоминиум обекти.
Таблица 3
Основни характеристики и особености на кондоминиум
и смесените обекти в българското хотелиерство
Вариация на таймшеър обект

Кондоминиум обект

Смесен обект

Характерисика и особености
Таймшеър единици с до 4 собственика;
ползва се на ротационен принцип;
гъвкавост на използване - единицата се
отдава за туристическо настаняване
срещу дивидентни приходи за
собствениците.
Една сграда или комплекс от сгради;
смесва традиционно хотелиерство с
таймшеър единици; възможно е част от
таймшеър единиците да се отдават за
туристи в регламентирани периоди.
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От гледна точка на законовата рамка по силата на Закона за туризма, това
са хотели-апартаменти, които са разновидност на хотела, поради което при събиране на официални статистически данни, те не се събират, според вътрешногруповата структура, а съвкупно.
Таблица 4
Място на хотелите в българското хотелиерство,
според броя на обектите за периода 2009 г. – 2013 г.
Показател
Брой хотели
Общ брой обекти

2009 г.
1646
3533

2010 г.
1823
3540

2011 г.
1862
3776

2012 г.
1936
2758

2013 г.
2055
2953

Източник: Източник: НСИ, Статистически справочник 2014, С., 2014, с. 225.

От данните в таблица 4 става ясно, че в българското хотелиерство към
2013 г. хотелите съставляват почти 70% от общия брой обекти в българската
хотелиерска суперструктура. Според Т. Дъбева,19 този резултат се дължи и на
факта, че ваканционните апартаменти, поместени в т.нар. хотели-апартаменти,
също са включени в тези данни. Поради тази причина и сравнително скорошната поява на този вид обекти на родния пазар, е трудно да се определи каква
част от общия брой хотели се пада на апартхотелите. Като се има предвид и
фактът, че действителният брой на съществуващите обекти у нас надхвърля
неколкократно официално обявения, то става още по-трудно да се ангажираме с
някаква оценка за броя на таймшеър обектите у нас. По отношение на локализацията, според наши наблюдения, те са съсредоточени в планинските ни курорти, където първенец е Боровец, и по родното Черноморие, където са концентрирани в курортите по Южното Черноморие. Именно поради тази причина проучването е насочено към южната част на българското Черноморие.
Нашето изследване е осъществено в периода 15.04.2014 г. – 30.05.2014 г.,
когато е изследвана една целева съвкупност, съставена от 15 мениджъри на
съвременни таймшеър обекти, ситуирани в осемте най-големи летни курорта
по южното ни Черноморие. Проучването е базирано на анкетно запитване и
провеждане на интервю с ръководни кадри, сред които 12 хотелски управители
и трима управители на ваканционна част (при смесените обекти). Въпросите в
анкетата са от затворен тип, като при някои от тях се допуска и посочване на
повече от един отговор. При въпросите, изискващи положителен или отрицателен отговор, се използва 5-степенна скала, като средната оценка изразява неутралитет с „нито да, нито не”, упорните – наклонност с „по-скоро да/не”, а крайните – категорично „да” или „не”. Въпросите в анкетната карта целят да се
разбере нагласата на запитаните по отношение на развиване на таймшеър обекти
в изследвания район и оценката на възможностите чрез този вид бизнес да се
19

Дъбева, Т. Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг. Наука и икономика, Варна, 2013, с.
310.
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противодейства на някои от основните проблеми на родното хотелиерство, респективно туризъм, като силно изразено сезонно потребление, слаба възвръщаемост на инвестициите на годишна база и ниско ниво на лоялност сред клиентите. Въпросите в рамките на интвервюто са насочени основно към оценка на
основните сегменти собственици, установяване на необходимостта от специализирани мениджмънт дейности за приложението на таймшеър и на основните
бариери за успешно развитие на този вид обекти по българското Южно Черноморие.
Таблица 5
Изследвани таймшеър обекти по българското Южно Черноморие
Име на обекта

Курорт

Категория

St. George Palace
Sun Village
Azzuro
Sunny Day 1
Severina
Palm Court
Emerald Beach Resort and SPA
Marina Cape
Sunset Resort
Marina Holiday Club
Festa Pomorie Resort
Santa Marina
Grand Hotel Primorsko
Bay View
Aparthotel Vris

Влас
Слънчев бряг
Слънчев бряг
Слънчев бряг
Слънчев бряг
Слънчев бряг
Равда
Ахелой
Поморие
Поморие
Поморие
Созопол
Приморско
Царево
Царево

5*
4*
3*
4*
4*
3*
5*
5*
5*
5*
5*
5*
5*
3*
4*

Брой
единици
72
153
58
124
50
80
778
760
770
150
229
1200
28
107
75

Вид на
обекта
Кондо
Кондо
Кондо
Кондо
Смесен
Кондо
Кондо
Кондо
Кондо
Кондо
Смесен
Кондо
Смесен
Кондо
Кондо

Преди да анализираме проучената информация, бихме искали да представим накратко обектите и да дадем някои уточнения. Категорийната структура
на обектите варира между 3 и 5 звезди, но основен дял се пада на 4- и 5-звездните обекти, което е в унисон с твърдението, че таймшеър обектите традиционно са висококатегорийни и предлагат високо качество на настаняване и обслужване. По-голямата част от обектите са кондоминиум обекти – 12, а останалите
3 са смесени. При кондоминиум единиците е важно да отбележим, че не всички
апартаменти се отдават за туристическо настаняване, като в повечето обекти
се отдават между 5% до малко над 50% от единиците. Останалите се ползват
единствено от собствениците, което ги причислява повече към ваканционни
апартаменти тип „втори дом”. При смесените обекти се комбинират основно
кондоединици с класическа хотелска част, която най-често е отделна сграда.
При два от трите смесени обекта (Северина и Феста Поморие Ризорт) хотелската част е със значително по-малък капацитет от ваканционната, което поста-
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вя акцент върху таймшеър, а класическото хотелиерство играе ролята на допълващ елемент.
Вследствие на извършеното проучване сред мениджърите на посочените
обекти, ние достигнахме до следните най-важни и съществени резултати:
 Почти всички мениджъри имат позитивна или по-скоро позитивна оценка
за ваканционните комплекси тип таймшеър по българското Южно Черноморие – 13 от анкетираните (87%); от останалите двама един е останал
неутрален и един е дал „по-скоро негативна оценка”, което очертава перспективите за развитие на таймшеър в хотелиерството на изследвания от
нас район като положителни от мениджърска гледна точка.
 Нагласата на запитаните ръководни кадри е, че развитието на обекти с
ваканционни имоти тип таймшеър би могло да подпомогне за подобряване на бизнесклимата в сектор туризъм – 67% са посочили отговор
„по-скоро да”, 27% са отговорили с категорично „да” и само 6% с „не”,
което представлява 1 човек от анкетираните, поради което ние я оценяме също като позитивна.
 По преценка на анкетираните, развитието на таймшеър обекти с ваканционни имоти може да подпомогне сектор туризъм основно чрез: „привличане на повече инвестиции” (10 отговора), „разширяване на хотелската
дейност” (7 отговора) и „подобряване на качеството на хотелското настаняване” (6 отговора), което по наше мнение би резултирало в подобряване
на параметрите на българското хотелиерство, респективно туризъм.
 Всички интервюирани считат, че у нас таймшеър в оригинален вариант
с едно- и двуседмични интервали време и до 52-ма собственика на апартамент е неприложим. Причините те търсят в сложния маркетинг, значително по-високата продажна цена и сложната организация по управление, поддръжка и експлоатация. Поради тази причина съвременните
вариации на таймшеър като кондоминиум и смесени обекти са по-сполучливият избор за приложение в хотелиерството на българското Южно
Черноморие – те са с по-нисък брой собственици на единица и предлагат гъвкавост по отношение на използването на ваканционния имот.
 Сред позитивните страни от управлението на таймшеър обект с ваканционни имоти, с най-голямо значение са по-бързото възвръщане на инвестицията и постигането на по-високо качество на цялостния продукт.
Регистрираните оценки са съответно 4,1 и 4,0 при възможна оценка от 1
до 5 (с най-голямо значение). Това кореспондира и с друго проучване в
областта, където се отбелязват като основни предимства на апартхотела по-бързото възръщане на инвестицията и по-малкият риск, поради
разпределението на отговорността между повече на брой субекти.20 Този
резултат посочва някои от значителните предимства на таймшеър обектите пред класическите хотелски обекти от управленска гледна точка.
20

Казасов, В. Апартхотелът – премерен риск или авантюра? Хоремаг, бр. 6, 2007, с. 42-43.
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 Поради факта, че собствениците отсядат основно „в крилата на активния сзон” (6), „през силния сезон” (5) и „извън активния сезон” (4), оценката за възможността наличието на ваканционни собственици да съдейства за по-равномерното разпределение на посещенията през годината
и да се ограничи силно изразения сезонен характер на потребление, не е
еднозначна. По-голям дял са оценили твърдението с „по-скоро да” (7),
докато 5 от анкетираните са останали нутрални и трима са посочили
негативен отговор. Това ни кара да считаме, че е необходимо предприемането на специализирани мениджърски практики за подобряване на
резултатите в това направление.
 Повечето от запитаните смятат, че ежегодната такса поддръжка на
имотите помага за по-лесното покриване на постоянните разходи на обекта – 5 с „по-скоро да” и 5 „да”. От останалите, трима са останали неутрални с „нито да, нито не” и само двама са посочили „по-скоро не”. Този
резултат показва, че една от причините за позитивната нагласа за развитие на таймшеър в изследвания от нас район се дължи на способността на този специфичен продукт да съдействат за постиганеъо на повисока рентабилност.
 Значителен дял (74%) от запитаните смятат, че собствениците на ваканционни единици в техните обекти проявяват лоялност към тяхната
фирма, поради което оценяват възможностите за бъдещо развитие на
бизнеса като благоприятни – 4 са отговорили с „да” и 7 с „по-скоро да”.
От останалите само един е отоговорил с „не”, а другите трима са останали неутрални с „нито да, нито не”. Тази отличителна характеристика
показва широки възможности за бъдещо развитие на дейността в тези
обекти.
 Анкетираните не изпитват затруднения във връзка с подготовката на
обслужващите кадри, както и с организацията на свободното време на
собствениците в рамките на обекта, тъй като оценяват основните сегменти собственици като традиционни за България като дестинация.
Основно това са руснаци, англичани и ирландци. Това не ни изненадва,
тъй като още през 2005 г. България бе определена като „хит на британския туристически пазар”, където посредством форуми се предлагаха
„възможности за инвестиции в недвижими имоти в България”.21 През
същия период започнаха и големите руски инвестиции в новопостроени
апартхотели, предимно в сегмента 4-5 звезди.22 Като цяло този резултат показва, че за развитието на таймшеър обекти по южното българско Черноморие не са необходими значителни допълнителни инвестиции
за организация на дейността по експлоатацията.
21

Кирекчиев, Д. България – хит на британския туристически пазар. Туризъм и отдих, бр. 1, 2005,
с. 4.
22
Николова, М. Руските туристи се завръщат в България. Туристически пазар, Юни 2005, с. 8-9.
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 Всички анкетирани оценяват като необходимост предлагането на специални допълнителни услуги за собствениците, както и на ценови политики за преференциално консумиране в рамките на обекта, за да бъде
отчетено положително развитие на таймшеър обекта. В допълнение, в
някои от по-големите обекти, за улеснение на собствениците, се издават карти за ползване на услугите в обекта „на кредит”, който се изчиства в края на престоя. Така сумата може да бъде приспадната от дивидента от туристическо настаняване от предходната година, с което
собственикът материализира директно печалбата си.
 По отношение на мениджмънт политиката нагласите са тя да бъде поскоро либерална, като при по-малките по капацитет обекти и тези от пониската категория се наблюдава гъвкава политика във връзка с избора
на менажираща и поддържаща единиците фирма. При тях на собствениците се дава право да избират между управленския екип в обекта и
външни пропърти агенции23, като по отношение отдаване за туристи те
могат и самостоятелно да извършват дейността чрез обяви в интернет
страници, вестници и др.
 Основните бариери пред развитието на таймшеър обектите по българското южно Черноморие, според анкетираните, са високият брой нелоялни платци сред собствениците и липсата на дисциплина у тях. Във всеки
обект средно между 10% и 30% са тези, които просрочват заплащането
на таксите, като не малко са и тези, които отказват да заплащат или се
оплакват от прекалено високи такси. От друга страна, тези, които желаят да отдават имота си за туристическо ползване, с цел дивидентна
печалба, предпочитат да отсядат през активния сезон, което възпрепятства процеса по отдаване.
Основен извод от резултатите от проучването е, че нагласите на хотелските мениджъри за развитие на таймшеър по българското Южно Черноморие
са позитивни, но не и под формата на оригинален таймшеър продукт. Въпреки
това, съществуват и бариери пред развитието на този бизнес у нас, което изисква конкретни мерки за противодействие. Въз основа на посоченото кратко обобщение, могат да бъдат изведени и някои възможности за преодоляване на
бариерите пред приложението и насоки за усъвършенстване на таймшеър в
хотелиерството на южното ни Черноморие:
 Добре би било, наред с двата разпространени у нас съвременни варианта на таймшеър обекти, да се развиват и т.нар. клуб резиденс, които са
висококатегорийни кондоминиум обекти или частична собственост и
които предлагат висококачествен продукт. Това има резон, тъй като поголямата част от обектите са с 4- или 5-звездна категория и притежават широка гама от допълнителни услуги. Развитието на подобен тип
23

Виж по-подробно Караджова, Зл. Пропърти мениджмънта – практика или предизвикателство
пред българския туризъм, в сборник: „Предизвикателства пред туризма през 21 век”. С., 2012,
с. 379-384.
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обекти би могло да повиши цените в обектите, чрез което да се увеличи
обемът на приходите и да се оптимизира печалбата.
 За избягване на проблемите с таксата за поддържане е необходимо да
се извършва по-добра информационна кампания относно нещата, които
покрива тя, както и за личните и общите последствия, произтичащи от
потенциално незаплащане на такса, за да се стимулира отговорно собственическо мислене. При ситиуации, където таксата е принципно висока, е препоръчително да се „оголи” структурата й, т.е. да се изключат
всички компоненти, които могат да се заплащат отделно от собствениците (данъци, сметки за електричество и вода и др.), за да се постигнат
по-приемливи нива. По този начин, считаме, че ще се подобрят възможностите за успешно развитие на таймшеър обектите в изследвания от
нас район.
 Препоръчително е при обектите, където няма сключени клаузи за ограничаване на престоя на собственици с туристическо отдаване на единиците си по време на активния сезон, да се сключват допълнителни споразумения, с цел улесняване отдаването на имотите за туристи и генериране на приходи от класическа хотелиерска дейност. Вследствие на това
ще се подобрят и нагласите сред мениджърите за възможностите за приложение и развитие на таймшеър по българското Южно Черноморие.
 Би било добре да се стимулира ползването на услугите на мениджърския
екип на обекта чрез преференции и отстъпки при ползването на допълнителни услуги в обекта, с цел подобряване финансовото състояние. Либерализирането на политиката по отношение на избор на компания по поддръжка на имота е препоръчително само за обекти, където се ползват
услугите на външна менажираща фирма чрез договор за управление, тъй
като това стимулира по-качественото и добро управление и обслужване
на обекта. По наше мнение, по този начин ще се повиши рентабилността
на работата на управляващия екип, което ще се отрази на оценката му за
възможностите за приложение на таймшеър в позитивна насока.
Заключение
Перспективите за приложение на таймшеър по българското Южно Черноморие са положителни, но единствено под формата на съвременни варианти.
Склонни сме да се съгласим с твърдението, че чрез развитието на съвременни
таймшеър обекти може да се окаже позитивен ефект върху туристическия сектор чрез решаване на някои от основните проблеми в хотелиерството. След
тревожните данни през последните години за цена на една нощувка в хотели по
крайбрежието от 2 евро, за затрудненията на хотелиерите да изплащат заемите
си, което доведе не малко до фалит, и за над 90-те хотела, обявени за продажба
по Черноморието24, упражняването на нов тип бизнес, различен от традиционното хотелиерство, би бил възможност за избягване на тежката ситуация.
24

Спасов, С. Хотели за продан. Хоремаг, бр. 8, 2007, с. 36-37.
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Несъмнено по-бързото откупуване на първоначалната инвестиция, разширяването на хотелиерската дейност и разнообразяването на продукта, както и побързото покриването на постоянните разходи в обектите, би оказало благоприятен ефект върху хотелиерската дейност и би подпомогнало хотелиерите. Затова разкритите нагласи на хотелиерски мениджъри за възможността да се прилага таймшеър в хотелиерството по южното ни Черноморие, както и някои от
неговите характерни особености, биха могли да са основа за по-нататъшно разширено изследване в областта, което да разкрие по-пълно перспективите пред
този бизнес у нас.
ATTITUDES AND EVALUATION OF HOSPITALITY MANAGERS
ON THE DEVELOPMENT OF TIMESHARE ALONG
THE BULGARIAN SOUTHERN BLACK SEA COAST
PhD student Elena Klateva
Abstract
The main objective of the article is to reveal the attitudes of managerial staff in Hotel
keeping with respect to the possibilities for developing timeshare on the Bulgarian Southern
Black Sea coast. In this connection there are briefly explained the nature and peculiarities of
hospitality timeshare, there are also pointed out the main subjects in the system and is stressed
the role of managers. There is an emphasis on the author’s survey among managers of timeshare
sites in eight Bulgarian southern sea resorts, on the basis of the estimation of which there are
drawn four major guidelines for improving the prospects before the use of timeshare. The
proposed study could serve as the basis for an extended survey of the possibilities for the
development of timeshare in this country.
Keywords: Timeshare, Hotel keeping, managers, attitudes, Bulgarian Southern Black
Sea coast.
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ПРИЛОЖИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НА ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОНДОВ ПАЗАР
Докторант Красимира Найденова
Въведение
Пазарната ликвидност се определя като възможността за бързо трансформиране на актив в пари или обратно (marketability), без да причини значителни промени в цената и съответно загуба на стойност. Тя е основна характеристика на националния фондов пазар и го определя качествено, като представя
възможностите на икономиката да привлича външен собствен дългосрочен капитал. Българският фондов пазар е възникващ, поради което отчита по-ниска
прозрачност и защита на инвеститорите, съответно проблемна привлекателност
на инвестирането, ниски пазарна оценка на активите и брой търгувани книжа,
ниска пазарна ликвидност и висока изискуема възвръщаемост.
Проблемът за ликвидността на българския фондов пазар е актуален, поради необходимостта националната ни икономика да се развива с изпреварващи
темпове. Растежът на производителността и на БВП изискват финансиране на
дългосрочни рискови проекти с висока възвръщаемост. Наличието на ликвиден
вторичен пазар е фактор за нарастване на инвестициите, тъй като акционерите
могат по всяко време да получат обратно парите си и капиталовата печалба.
Вторичните пазари следва да осигурят ликвидност и подвижност за инвеститорите и е възможно да подпомогнат набирането на нови инвестиции, ако намалят
ценовата нестабилност и са ефективни операционно, разпределително и информационно (Йорданов, 2009). Първичният пазар също е изключително важен, тъй
като поема новите емисии и при нисък инвестиционен интерес проектите на
компаниите няма да се финансират. Основна за нивото на растеж е концепцията
за „пазарно-мобилизирания капитал” (market mobilized capital) (Azfar и Matheson,
2003). Този капитал представлява инвестициите в собствен капитал и дълг, мобилизирани чрез капиталовия пазар в страната, като дял от БВП. Те са функция
на местните спестявания, но достъпът до чуждестранен капитал чрез интеграцията и международното споделяне на риска на практика прави размера на този
капитал неограничен. Единствено ликвидността на местния пазар поставя граници на пазарномобилизирания капитал, тъй като инвеститорите (местни и чуждестранни) изискват възможност да продадат книжата си по всяко време на
справедлива цена.
Обект на това изследване е ликвидността на фондовия пазар в България.
Предмет на изследването е специфичен аспект на пазарната ликвидност, а именно
възможността за измерването й в условията на неразвит фондов пазар. Традиционните показатели не обхващат особеностите на възникващите пазари,
свързани с качеството на информацията за сделките. Често данните, върху ко-
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ито се тестват хипотезите, не отговарят на стандартите на развитите пазари,
поради което резултатите не показват обективните стойности.
Целта на това изследване е да се изведат проблемите, които са свързани
с измерването на ликвидността и да се представи специален, по-адекватен показател, който да преодолява несъответствията в данните и да позволява обективен анализ на ликвидността на българския фондов пазар.
1. Традиционни показатели за пазарна ликвидност
1.1. Агрегирани абсолютни показатели
Ликвидността на фондовия пазар е трудно измерима – тя не може да се
наблюдава директно и не може да се представи с един показател (Amihud, 2002),
поради което се използват отделни измерители за различните й аспекти. Един
от най-често използваните е пазарната капитализация. Тя представлява сумата
на пазарните оценки на листваните компании и е абсолютен показател за потенциалния размер на пазара, като се изчислява по формулата1:
MC = Σ Pi * Ni,

(1)

където:
MC е капитализацията на фондовия пазар;
Pi – цената на акциите на публично дружество i, Ni е броят на листваните
акции на публично дружество i.
Показателят не представя ликвидността на активите на микрониво, но дава
информация за общото състояние на пазара чрез броя на листваните книжа и
цените им.
Обемът на търговията (V), представен като брой изтъргувани книжа, също
е често използван показател за ликвидност, който дава основна информация
(Amihud, 2002) за интереса на инвеститорите. Втората променлива на база
търговски оборот е търговският обем като сума (TVT), равна на произведението на броя изтъргувани книжа и цената на сделките. Високият обем е признак
за висок инвестиционен интерес, представен, както чрез броя книжа, предмет
на сделки, така и чрез високата оценка на активите (TVT) (Fernandez-Amador,
G achter, Larch, Peter, 2011).
Показателите за обем и капитализация могат да се използват като агрегирани (за целия пазар) и като микроизмерители (за отделните компании). Те са и
важни съставни елементи на агрегираните относителни измерители.
1.2.Агрегирани относителни показатели
Представените абсолютни измерители не дават представа за „тежестта”
на фондовия пазар спрямо икономиката и не могат да служат за сравнение между
1

Друг вариант на представяне на формулата за пазарна капитализация е MC = Σ MCi, където MC
е капитализацията на фондовия пазар, MCi е пазарната капитализация на компания i.
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различните страни. За целта е необходимо да се използват показатели, които
имат относителен характер. Основен показател е размерът на фондовия пазар,
спрямо размера на националната икономика. Той дава информация относно оценката на тази част от националната икономика, която има достъп до фондовия
пазар (Beck, Demirguc-Kunt, Levine, 2009):
Rmc = MC/GDP,

(2)

където:
Rmc е равнището на пазарната капитализация спрямо БВП;
MC – пазарната капитализация;
GDP – БВП.
Стойностите на показателя отразяват, както оценката на публичните компании, така и степента, до която бизнесът е заинтересован да привлича външен
собствен капитал. Икономика, в която листваните дружества са много и са
високо оценени, предполага високи нива на прозрачност и доверие, както и достъп
до значителен външен капитал, включително чуждестранен.
Пазарната ликвидност се представя и от понятието пазарна активност
(market activity), която се измерва като общата стойност на сделките (Total Value
Traded, TVT) като дял от БВП, представляващ размера на икономиката (Beck,
Demirguc-Kunt, Levine, 2009). Показателят се среща и под името равнище на
търгувания обем (value traded ratio):
MA = VTR = TVT/ GDP,

(3)

където:
MA е пазарната активност (market activity);
VTR – равнището на търгувания обем (value traded ratio);
TVT – общата стойност на сделките на фондовия пазар;
GDP – БВП.
Чрез този показател се съпоставя реализираният оборот на фондовата
борса спрямо икономическата активност (Demirguc-Kunt, Levine, 1999). Показателят измерва организираната търговия на фирмен собствен капитал като
дял от БВП и влияе позитивно на ликвидността на широка икономическа база.
Показателят дава обобщена информация, но с достатъчно качества за анализа
на пазарната ликвидност – високият оборот спрямо БВП означава висок инвестиционен интерес към публичните дружества и значителен листван капитал,
което прогнозира висока инвестиционна активност и висок интерес от страна на
емитентите в бъдеще.
Следващият широко използван измерител на пазарната ликвидност е отношението на общата стойност на сделките на фондовия пазар и пазарната капитализация, често наричан равнище на оборота (turnover ratio) (Beck, DemirgucKunt, Levine, 2009):
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(4)

където:
TR e равнището на оборота (turnover ratio);
TVT – общата стойност на сделките;
MC – пазарната капитализация.
Този показател измерва стойността на сделките с акции спрямо размера
на фондовия пазар и допълва показателя за размера на пазара, наречен „пазарна активност”. Двата показатела поставят разграничение на важните качества
на фондовите пазари – размер, активност, ликвидност. Пазарната активност
показва дела на фондовия пазар, относителния му размер спрямо националната
икономика, докато равнището на оборота – активността и ликвидността, като
възможност за сделки с листваните книжа. Тези индикатори не измерват пряко
леснотата, с която инвеститорите продават и купуват (ликвидността на отделните активи), а единствено търговията с ценни книжа, в сравнение с размера на
икономиката (Levine, Zervos, 1996) и размера на пазара (аспекти на пазарната
ликвидност).
2. Адекватност на показателите към българския фондов пазар
Изучаването на ликвидността на българския фондов пазар изисква не само
изчисляване и сравнение на стойностите на показателите с други пазари, но и
преценка относно адекватността им. При анализа трябва да се установи доколко даден измерител е обективен на база качеството на входните данни.
Агрегираните относителни показатели измерват ликвидността на макроикономическа скала – степента, до която агентите могат евтино, бързо и сигурно да търгуват права върху собствен капитал (Levine, 1996) и дават възможност за сравнение на инвестиционните условия в различните страни, като преодоляват разликите в големината на икономиките и пазарите им. Съпоставянето е важно, защото показва привлекателността на националния пазар и степента, до която той ще привлича инвеститори въз основа на показателите на конкурентните пазари. В следващите таблици (1, 2 и 3) се разглеждат стойностите на
основните агрегирани относителни показатели за пазарна ликвидност за 5 години, като избраните държави включват развития финансов пазар на САЩ, новите пазарни икономики със сходна стопанска история България, Чехия, Словакия, Румъния и Хърватска и с цел по-добро сравняване са включени данни за
високо развита, но банково-базирана финансова система като Германия.
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Таблица 1
Равнище на пазарната капитализация спрямо БВП
Държави

Години
2008

2009

2010

2011

2012

България

0,171

0,146

0,152

0,154

0,130

Чехия

0,217

0,267

0,217

0,178

0,189

Германия

0,306

0,393

0,433

0,326

0,434

Хърватска

0,385

0,412

0,423

0,354

0,384

Румъния

0,097

0,185

0,197

0,116

0,094

Словакия

0,052

0,054

0,048

0,049

0,050

САЩ

0,797

1,046

1,146

1,007

1,149

Източник: Собствени изчисления на база данни от World Bank Global Financial
Development Database, www.worldbank.org

Таблица 1 представя данни за равнището на пазарната капитализация спрямо БВП, (Rmc=MC/GDP) изчислена по формула 2, показващо оценката на публичните компании, в сравнение с размера на националната икономика. Високите стойности на показателя характеризират пазари с високи нива на доверие и
прозрачност, съответно висок инвестиционен интерес. Стойностите показват
изключително слабо представяне за България, но сравнимо с повечето нови
икономики.
Пазарната капитализация (съставен измерител в съотношението) е показател, подложен в известна степен на манипулация на стойностите за възникващите пазари. При неликвидните емисии пазарната оценка на компаниите зависи
от еднократни сделки, често с формални цели или поради случайни фактори,
поради което показателят търпи деформация. Примери са спорадичните сделки, сделките с цел аритметично натрупване на оборот по емисията или сделките в края на сесията с цел промяна на цената на затваряне. В този смисъл
оценяването на ликвидността на българския фондов пазар чрез показателя „пазарна капитализация” или производен от него не може да се класифицира като
напълно обективно за всички листвани книжа. Въпреки това, разликите в представянето са достатъчно сериозни и адекватността на входните данни при формирането на показателите не променя класирането на пазарите, според което
възникващите са на по-ниско ниво на развитие, спрямо развитите, независимо
от базираността на финансовата система (банково или пазарно базирана). Сред
възникващите пазари хърватският обхваща най-висок дял от националните компании, но активността на търговията е на сравними нива с останалите нови
икономики.
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Таблица 2
Пазарна активност
Държави

Години
2008

2009

2010

2011

2012

България

1,841

0,734

0,782

0,634

0,630

Чехия

15,254

10,845

6,381

6,747

5,116

Германия

59,092

42,158

44,580

43,914

39,815

Хърватска

2,855

2,230

1,736

1,463

0,872

Румъния

1,105

1,384

1,067

1,388

1,077

Словакия

0,019

0,192

0,188

0,300

0,180

322,195

364,523

216,627

188,911

143,196

САЩ

Източник: Собствени изчисления на база данни от World Bank Global Financial
Development Database, www.worldbank.org

Таблица 2 представя показателите за пазарна активност, (MA = VTR =
TVT

) изчислена по формула 3, в различните страни. Делът на търговията с
GDP
акции на публичните дружества, спрямо брутния вътрешен продукт, е основен
показател за развитието на фондовия пазар. Данните отново показват слабо
представяне на българския пазар, в сравнение с развитите икономики и сравнимо с новите. Изключенията тук са Чехия и Словакия – фондовият пазар на
Чехия изпреварва значително възникващите, словенският изостава, докато
България, Хърватска и Румъния са измерими.
Пазарната активност като показател се влияе в голяма степен от адекватността на данните за търговския оборот TVT, тъй като не се разкрива начинът на сключване на сделките, включени в него. На възникващите пазари
често се сключват предварително уговорени сделки, както и формални сделки,
с цел манипулиране на цената на затваряне, което деформира стойностите на
цените на книжата, а те влияят на сумата на оборота. Като примери могат да
се посочат сделките с големи количества, които, ако не са предварително уговорени, ще предизвикат високо ценово влияние2, а то ще промени значително
цените и съответно стойността на оборота.

2

Ценовото, пазарното влияние (market impact) е ефектът, който пазарен участник причинява,
когато купува или продава актив, съответно степента, до която купуването или продаването
променя цената срещу купувача или продавача – нагоре при покупки и надолу при продажби.
Ниската стойност на показателя предполага висока ликвидност.
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Таблица 3
Равнище на оборота
Държави

Години
2008

2009

2010

2011

2012

България

10,771

5,020

5,133

4,116

4,852

Чехия

70,391

40,588

29,417

38,010

27,044

Германия

193,267

107,159

103,036

134,512

91,773

Хърватска

7,416

5,411

4,104

4,130

2,271

Румъния

11,333

7,501

5,428

11,954

11,455

Словакия

0,373

3,592

3,937

6,063

3,566

404,067

348,581

189,065

187,620

124,604

САЩ

Източник: Собствени изчисления на база данни от World Bank Global Financial
Development Database, www.worldbank.org

Делът на регулираната търговия с листван собствен капитал спрямо размера на пазара (TR = TVT/MC) изчислена по формула 4, (таблица 3), показва
интереса на инвеститорите към местните публични компании. Този показател
преодолява влиянието на пазарните цени, тъй като те участват и в числителя, и
в знаменателя и представлява реалния интерес към собствения капитал на компаниите, поради което ще се приеме за относително адекватен измерител на
пазарната ликвидност. Според данните, чехският фондов пазар е най-активен,
но големината му е сравнима с възникващите. Румънският пазар показва подобно представяне, но е по-слабо активен от чехския. Българският фондов пазар демонстрира средно ниво на големина и активност, спрямо възникващите
икономики.
От казаното по-горе се предполага, че показателите, които са производни
на броя търгувани книжа са подложени в по-малка степен на манипулации при
възникващите пазари, докато показателите, които се базират на цените на книжата, търпят известна неадекватност на входните данни.
3. Алтернативен показател за измерване на ликвидността
на българския фондов пазар
При разгледаните по-горе показатели бе прието, че цените на сделките в
условията на ниска пазарна ликвидност и неразвит пазар подлежат на манипулиране, съответно деформират стойностите на търговския оборот и пазарната
капитализация (самите те съставни на основни агрегирани относителни измерители на пазарната ликвидност). Българският пазар е възникващ и поради това
показва известни отклонения от развитите пазари. Едно от най-съществените
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изкривявания на информацията се дължи на уговорените сделки. Поради тях
стойностите на ценовото влияние няма да представят реалната възможност за
незабавност и транзакционни разходи, които пазарът предлага.
Уговорените сделки са практика на неликвидните пазари. Те представляват регистрация на предварително постигнато съгласие между контрагентите
относно емисия, брой и цена чрез едновременно въвеждане на поръчки „купува” и „продава” с еднакви параметри в търговската система и автоматичното
им срещане. При тези сделки транзакционните разходи по търсене на контрагент са високи, защото пазарът не предоставя достатъчно ширина и дълбочина
на котираните обеми, но остават скрити за публиката като измерител на ликвидността. В случай на неуговореност, пазарната поръчка при голямо количество акции би довела до високо ценово влияние и впоследствие до „замръзване” на търговията с определената емисия. Установяването на „уговореността”
на една сделка изисква достъп до списъка с поръчките и сделките и съответно
засичане на времето на въвеждане и срещане. При подобни сделки неотчитането на факта на предварителна уговореност изкривява информацията за пазарната и индивидуалната ликвидност.
Всичко казано по-горе предполага формирането на показател, измерващ
дела на предварително уговорените количества книжа в общия брой търгувани
книжа, за отделната компания или за пазара като цяло, за избран период. Показателят представлява частта от търгувания обем, обект на уговореност:
RCT 

CV

(5)

V
където:
RCT е равнище на уговореност на търговията (ratio of contractual trade);
CV – уговорен обем (contractual volume) за периода – брой книжа или стойност на сделките за определена емисия;
V – общ търгуван обем за периода в брой книжа или в стойност за определена емисия.

Високите стойности ще отбелязват висок предварително уговорен обем,
съответно очаквани високи транзакционни разходи поради търсенето на контрагент и ще са признак за ниска ликвидност на актива. Показателят представя
и друг важен аспект на ликвидността – незабавността, като показва какво количество акции може да се изтъргува без предварителни преговори и търсене
на контрагент. Той е подходящ за възникващите пазари и предоставя допълнителна информация, различна от дълбочината и ширината по позициите. Различието се дължи на факта, че количествата, предмет на уговорени сделки, не
присъстват в списъка с неизпълнени поръчки и не са видими, т.е. не формират
пазарно търсене или предлагане, не са достъпни за инвеститорите.
Показателят може да се използва и като агрегиран, за целия пазар и в този
случай броят книжа трябва да се претегли за всяко дружество, тъй като различните компании имат различен регистриран капитал. В този случай по-обек-
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тивно представяне се постига чрез стойността на всички предварително уговорени сделки като дял от стойността на всички сделки на пазара.
RCTa 

TVTc

(6)

TVT

където:
RCTа е агрегирано равнище на уговореност на търговията;
TVTc – стойност на уговорените сделки за периода (contractual value traded);
TVT – стойност на всички сделки за периода.
В таблица 4 са представени данни за шестнадесетдневен период за три години,
включващи общия реализиран борсов оборот, обема на сключените сделки с емисиите, при които се откриват уговорени сделки и обема на уговорените сделки за тези
емисии. Равнището на уговореност се изчислява за конкретните активи и за пазара
като цяло. Стойностите на RCTi (равнището на уговореност за отделните активи) се
получават, като уговореният обем за даден актив се раздели на общия оборот с
емисията, докато стойностите на RCTa (равнището на уговореност за целия пазар) –
като общият уговорен обем за деня, се раздели на общия борсов оборот.
Данните показват високи нива на предварителна уговореност на сделките.
За отделните емисии показателят често е със стойности, близки до единица,
което означава, че търгуваният обем по емисията е проблемен без допълнителни транзакционни разходи по търсене на контрагент. Средният пазарен показател показва, че около една трета от всички търгувани обеми изискват предварителни уговорки.
На основа на изчислените измерители RCTi със стойност около 70% и RCTa
около 30% се доказва, че пазарната ликвидност на българския фондов пазар, измерена чрез традиционните показатели, не представя обективно нивото й.
Българският фондов пазар е възникващ, поради което ликвидността му ще
се представя по-точно от алтернативен показател, отчитащ неговите характеристики, а именно показателите за равнище на уговореност на търговията. Според представените данни, равнището на уговореност се изчислява на около 30%
за представения период, т.е. нивото на изкривяване на резултатите за стандартните показатели ще се отнася до около 30% от сделките на фондовия пазар.
Неотчитането на предварително уговорените сделки ще доведе до неточност в резултатите, тъй като без елемента на предварителна уговореност ценовото влияние ще е по-високо. При високо ценово влияние цените на сделките
търпят сериозна промяна срещу подаващия поръчката, като той реализира значителни загуби и предизвиква допълнително пазарен дисбаланс3. В резултат
цените на сделките ще са различни и това ще доведе до променени стойности
на показателите за оборот и капитализация, а те са основни входни данни в
агрегираните показатели за ликвидност.
3

Пазарният дисбаланс представлява отклонение на цената и количествата (търсени, предлагани и
обемите на сделките) от очакваните стойности. Възниква поради информационна асиметрия или
високо ценово влияние.

Стойности на показателя Равнище на уговореност на търговията
за БФБ София АД за шестнадесетдневен период за три години

Таблица 4
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Източник: Собствени изчисления на база данни от БФБ – София АД
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Заключение
Пазарната ликвидност е многоаспектна, поради което измерването й изисква прилагане на множество показатели, включително индивидуални, отчитащи
особеностите на националния фондов пазар. Повечето традиционни показатели
са основани на данните за цените на сделките, което предполага известна неточност на стойностите, поради особеностите на входните данни, характерни за
възникващите пазари.
За българския фондов пазар изчисленията на равнището на уговореност на
търговията за отделните емисии и за пазара като цяло доказват известна неадекватност на входните данни, отнасящи се до цените на сделките. Броят търгувани
книжа е относително достоверен показател, тъй като представя осъществените
сделки (абсолютният интерес към активите), като уговорените обеми не го изкривяват съществено. Равнището на оборота представя дела на книжата, предмет на сделки, в сравнение с общия брой регистрирани акции и също може да се
приеме за достатъчно адекватен. Агрегираното равнище на уговореност на търговията представя частта от нея, изискваща допълнителни транзакционни разходи
и може да се използва като коригираща стойност на традиционните показатели за
пазарна ликвидност. Поради посочените по-горе съображения, като най-подходящи измерители на ликвидността на българския фондов пазар се оказват броят
търгувани книжа (V), коригирани или не с договорените количества, равнището на
оборота (TR) и агрегираното равнище на уговореност на търговията (RCTа).
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APPLICABLE INDICATORS FOR MEASURING LIQUIDITY
ON THE BULGARIAN STOCK MARKET
PhD student Krasimira Naydenova
Abstract
The liquidity of the stock market is a multifaceted and abstract concept, which is why it
is difficult to measure. Emerging stock markets differ from the developed ones due to the lower
liquidity, the level of protection of investors, the investment interest, the attractiveness of the
investments, the application of the regulations. The measurement of their market liquidity
requires a revision of the standard indicators and the composition of alternative ones, suitable
for more precise estimation. Such an adequate indicator can be the aggregated level of agreement
of trade.
Keywords: stock market, market liquidity, measurement indicators, emerging markets.
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