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СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА СПИСАНИЕ „ИЗВЕСТИЯ“,  
ПОСВЕТЕНО НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА „СТРОИТЕЛНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

Гост редактор: 
Доц. д-р ТОДОР РАЙЧЕВ1

Научно-практическата конференция с международно участие  „Строително 
предприемачество и недвижима собственост“ се организира от 1985 г. от кате-
дра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ (БИНИ). Инициатори за ежегодно-
то ѝ провеждане са създателите на катедрата – проф. д-р Станислав Хаджиев и 
проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава отговорно вече 
36 години от техните последователи. Темата на конференцията „Строително пре-
дприемачество и недвижима собственост“ е без промяна от 2006 г., но тематиката 
на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху 
проблемите на икономиката и управлението на строителството и недвижимата 
собственост.

Една година след честванията по случай 100-годишния юбилей на Иконо-
мически университет – Варна (ИУ – Варна) катедра БИНИ организира и провеж-
да поредната конференция на тема „Строително предприемачество и недвижима 
собственост“, с която да даде своя скромен принос за развитието на науката. В 36-
тия по ред научен форум се представят доклади, разглеждащи актуални проблеми 
в сферите на строителството и недвижимата собственост, изнесени от представи-
тели на академичната общност и общинската администрация: ИУ – Варна, Бъл-
гарска академия на науките, Университет за национално и световно стопанство, 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, Санкт-Петербургски дър-
жавен икономически университет – Русия, Петербургски държавен университет 
по пътища и съобщения „Император Александър I“ – Русия, Община Русе.

1 Ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ при Икономически уни-
верситет – Варна.
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За втора поредна година научният форум протича под същественото влияние 
на световната пандемична обстановка, поставяща сериозни предизвикателства 
пред човечеството и в частност пред развитието на науката и бизнеса. Това пре-
допределя до голяма степен и изследователския интерес на участниците в конфе-
ренцията, който е насочен основно към строителството в условията на пандемия 
и неблагоприятните климатични промени, определянето на стратегически ори-
ентири и оценка на потенциала за развитие на строителните предприятия, иден-
тифицирането на факторите и двигателите за дигитализация и дигитална тран-
сформация в строителството, възможностите за иновации в строителния сектор 
чрез законодателство и политики за неговата дигитализация, възможностите за 
разработване на интелигентни градове с помощта на шаблони за проектиране, 
развитието на иновационния потенциал в етапите на жилищното строителство, 
предлагането на методология за дигитална трансформация в строителството, на-
соките за развитие на обучението, свързано с дигитализация в областта на строи-
телството, източниците на риск в дейността на строителното предприятие, опре-
делянето на оптималния избор на местоположение за изграждане на строителния 
обект, предизвикателствата пред производителността на труда и заетостта в сек-
тор „Строителство“ в страната, въздействието на макроикономическите фактори 
върху пазара на недвижими имоти в условията на глобална пандемия, инвести-
ционните стратегии за повишаване на възвръщаемостта от инвестиции в имоти, 
проблемите на достъпността за придобиване на жилищните имоти, особености-
те в развитието на крайградските урбанизирани територии в големите градове в 
България, клъстеризацията на малките общини като възможност за развитие на 
територията им, предизвикателствата и перспективите пред социалната жилищна 
политика на общините.

Като периодично издание списание „Известия“ на ИУ – Варна предоставя 
възможност на преподаватели и научни работници да публикуват свои научни 
изследвания, свързани с икономиката и управлението на стопанските процеси в 
секторите „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. 

Настоящият брой на списанието е първият, посветен изцяло на актуални въ-
проси, касаещи строителното предприемачество, териториалното устройство и 
недвижимата собственост, продиктувани от предизвикателствата на динамично 
протичащите стопански процеси в страната под влияние на членството ни в Ев-
ропейския съюз и глобализацията на икономическите отношения и взаимозави-
симости.

Всеки от авторите, представители почти изцяло на катедра БИНИ при ИУ–
Варна, изследва конкретни предизвикателства при трансформирането на стопан-
ската практика в областта на строителството и недвижимите имоти, като ги моде-
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лира съобразно наложилите се новости в бизнес средата.
Статията „Такса „битови отпадъци“ – прилага ли се принципът „замърсите-

лят плаща“ в България“ е с автори доц. д-р Божидар Чапаров и гл. ас. д-р Цвето-
мир Манолов, представител на катедра „Счетоводна отчетност“ при ИУ–Варна. 
С оглед намаляването на отрицателните последствия от замърсяването и все по-
честата практика при разработването на различни нормативни актове да започват 
да се правят опити да се интегрира принципът „замърсителят плаща“, в статията 
се изследва дали и доколко този принцип е въведен при определянето на дъл-
жимата от предприятията такса „битови отпадъци“. За целта са проучени както 
действащият през 2021 г. Закон за местните данъци и такси, така и прилаганите 
от редица общини в България наредби за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите. Определени са източниците на информация 
и критериите, по които ще се извърши изследването. След прилагането на мето-
дите на анализ, на сравнение и на причинно-следствените връзки двамата автори 
формулират и съответните изводи.

„Състояние на зелените проекти и зелените дейности в строителството“ е 
статия с автор доц. д-р Катя Антонова, продиктувана от предизвикателството, 
пред което е изправен светът през 21-ви век по  осигуряването на баланс между 
икономическото развитие и подобряването на благосъстоянието на хората и нуж-
дите на околната среда. Използвайки за основа концепцията за устойчиво строи-
телство, авторът си поставя за цел да представи състоянието на зелените проекти 
и зелените дейности в строителството в някои страни и да даде препоръки за 
реализирането на зелени проекти в България.

Статията „Фактори за развитие на крайградските зони (на примера на гр. 
Варна)“ е с автори  гл. ас. д-р Анна Господинова и проф. д-р Стоян Стоянов. В нея 
се разглеждат проблеми, отнасящи се до урбанизираните територии и в частност 
свързани с активния процес на развитие на крайградските зони на големите гра-
дове в България. Отчита се тенденция към увеличаване на площите за застроява-
не със сгради за обитаване, производство-складови дейности, търговия, туризъм 
и др. В тази връзка целта, която си поставят авторите, е въз основа на направен 
теоретичен преглед да се разгледат важни локални фактори, влияещи върху раз-
витието на крайградските зони, на примера на град Варна. В резултат на изслед-
ването се правят предложения, водещи до ускоряване на процеса на развитие на 
крайградските зони на град Варна.

В статията „Анализ на пазара на обществени поръчки в България“ авторът 
гл. ас. д-р Севдалина Христова прави оценка на състоянието на пазара на общест-
вени поръчки за периода 2016 г. – 2020 г. Изследването се базира на данни за 
броя и стойността на сключените договори за възлагане на обществени поръчки 
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по процедури с национално и европейско финансиране. Д-р Христова достига 
до извода, че пазарът се развива динамично, като една от водещите причини за 
това е европейското финансиране. Проследено е участието на малките и сред-
ните предприятия на този пазар. Авторът прави извода, че въпреки въведените 
законодателни промени през 2016 г. се наблюдава неблагоприятна тенденция за 
ограничаване на достъпа на малките и средните предприятия до обществени по-
ръчки в България.

В статията „Институционална, нормативна и стратегическа рамка за опаз-
ване на недвижимото културно наследство“ авторът гл. ас. д-р Милена Иванова 
изследва процесите, свързани с осъществяването на комплексната дейност по 
опазването на недвижимото културно наследство, която изисква участието на 
различни заинтересовани страни и прилагането на определена държавна полити-
ка. Акцентира се, че за запазване на специфичния облик на даден град не е дос-
татъчно опазването на отделните сгради – паметници на недвижимото културно 
наследство. Необходима е цялостна стратегическа визия по проблемите на не-
движимото културно наследство, както и диалог, сътрудничество и координация 
между заинтересованите страни. В тази връзка авторът си поставя за цел да пред-
стави институционалната, стратегическата и нормативната рамки за опазване на 
недвижимото културно наследство на България.

Изказвам благодарност към редакционния съвет на списание „Известия“ при 
ИУ – Варна, който съдейства и подкрепи издаването на първия тематичен брой.  

Уверен съм, че представените в статиите идеи, критерии и методи за изслед-
ване, изводи, обобщения и препоръки – в сферата на строителството и недвижи-
мата собственост, ще обогатят съществуващия научен потенциал, като ползите ще 
намерят своя градивен и прагматичен отзвук както в науката, така и в практиката, 
в интерес на икономисти, предприемачи и мениджъри, упражняващи стопанска 
дейност в тези два атрактивни и печеливши стопански сектора – строителството 
и операциите с недвижими имоти.

Надявам се този първи тематичен брой да предизвика интерес сред читате-
лите на списанието, с което да се предпостави началото на традиция в издаването 
на специализирани броеве, посветени на така актуалната тематика, свързана с 
икономическите и управленските аспекти на строителното предприемачество и 
недвижимата собственост.
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С	оглед	намаляване	на	отрицателните	последствия	от	замърсява-
нето	 все	 по-често	 при	 разработването	 на	 различни	 нормативни	
актове	 започват	 да	 се	 правят	 опити	 да	 се	 интегрира	 принципът	
„замърсителят	плаща“.
В	тази	връзка	целта	на	настоящата	статия	е	да	се	изследва	дали	и	
доколко	този	принцип	е	въведен	при	определянето	на	дължима-
та	от	предприятията	такса	„битови	отпадъци“.	Изследван	е	както	
действащият	през	2021	г.	Закон	за	местните	данъци	и	такси,	така	и	
прилаганите	от	редица	Общини	в	България	Наредби	за	определя-
нето	и	администрирането	на	местните	такси	и	цените	на	услуги-
те.	Определени	са	източниците	на	информация	и	критериите,	по	
които	ще	се	извърши	изследването.	След	прилагането	на	методите	
на	 анализ,	 на	 сравнение	 и	 на	 причинно-следствените	 връзки	 са	
направени	и	съответните	изводи.
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Въведение

Прилагането	на	нормативно	регламентираните	в	сега	действащия	Закон	за	
местните	данъци	и	такси	 (ЗМДТ,	2021)	опции	 за	определяне	и	начисляване	на	
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такса	„битови	отпадъци“	по	отношение		на	притежаваните	от	предприятията	не-
движими	имоти	и	до	днес	остават	предмет	на	спорове.	Това	се	дължи	на	факта,	
че	заложените	в	действащата	нормативна	уредба	механизми	водят	до	ситуации,	в	
които	платените	от	дадено	предприятие	такси	зависят	преди	всичко	от	стойност-
та	на	имота,	а	не	от	количеството	генерирани	отпадъци.	В	тази	връзка	настоящата	
статия	е	опит	да	се	обследва	дали	принципът	„замърсителят	плаща“	е	намерил	
отражение	в	действащата	нормативна	уредба,	касаеща	местните	такси.	В	хода	на	
изследването	е	направен	и	опит	да	се	установи	по	какъв	начин	се	транспонират	
разпоредбите	на	сега	действащия	закон	в	наредбите	на	общинските	съвети	за	оп-
ределянето	и	администрирането	на	местните	такси	и	цени	на	услуги	на	терито-
рията	на	общините	в	област	Варна	и	област	Бургас.

1. Принципът „замърсителят плаща“ и облагането с такса „битови 
отпадъци“

Управлението	на	отпадъците	следва	да	се	извършва	в	съответствие	с	два	ос-
новни	принципа,	а	именно:	„замърсителят	плаща”	и	„отговорност	на	производи-
теля”.	Според	тези	принципи	разходите	за	обезвреждането	на	отпадъците	следва	
да	са	за	сметка	на	притежателите	на	отпадъци	или	на	лицата,	пускащи	на	пазара	
продукти,	след	употребата	на	които	се	образуват	масово	разпространени	отпадъ-
ци	(Металова,	2012).

Принципът	 „замърсителят	 плаща“	 е	 принцип,	 който	 регламентира	 поема-
нето	на	разходите	по	намаляването	и	отстраняването	на	замърсяването	от	този,	
който	 го	 е	причинил.	Принципът	 „замърсителят	плаща“	 е	 в	 основата	на	поли-
тиката	на	ЕС	в	областта	на	околната	среда	и	означава,	че	замърсителите	поемат	
разходите,	свързани	със	замърсяването,	в	т.ч.	разходите	за	мерките,	предприети	
за	предотвратяване,	контрол	и	отстраняване	на	замърсяването,	както	и	разходите,	
които	то	налага	на	обществото	(Европейска	сметна	палата,	2021).

Според	Жан-Батист	Фресос	този	принцип	е	въведен	и	предпочитан	от	индус-
триалците	през	19-ти	век	и	е	принцип,	който	придружава	процеса	на	индустриа-
лизация.	Предвиден	е	от	самите	производители	и	цели	да	отнеме	възможността	
на	обществото	да	се	оплаква	от	извършваните	от	тях	замърсявания	(Jean-Baptiste	
Fressoz,	2012).	

В	 последствие	 през	 годините	 прилагането	 на	 този	 принцип	 постепенно	 е	
премахнато	и	едва	през	1972	г.	той	отново	е	дефиниран	и	международно	признат	
от	Организацията	за	икономическо	сътрудничество	и	развитие	(ОИСР).	Според	
нея	 той	 се	 определя	по	 следния	начин:	 „причинителят	на	 замърсяването	 тряб-
ва	да	понесе	разходите	за	мерките	 (за	превенция	и	контрол	на	замърсяването),	



215

Божидар Чапаров, Цветомир Манолов. 
Такса „битови отпадъци“ – прилага ли се принципът „замърсителят плаща“ в България

наложени	от	властите,	с	цел	да	се	подсигури,	че	околната	среда	е	в	приемливо	
състояние.	С	други	думи,	разходите	за	тези	мерки	трябва	да	се	включат	в	цената	
на	стоките	и	услугите,	чието	производство	и/или	потребление	причинява	замър-
сяване	(OECD,1992).

През	1975	г.	Европейската	общност	също	дефинира	принципа	„замърсите-
лят	плаща“	като	основен	принцип	на	политиката	за	опазване	на	околната	среда.	
Подчертава	се,	че	основната	цел	на	неговото	прилагане	е	да	се	държи	отговорен	
този,	който	замърсява	околната	среда.	По	този	начин	се	предполага,	че	спазването	
на	този	принцип	ще	доведе	до	намаляване	на	замърсяването	и	интернализация	на	
разходите,	свързани	с	опазване	на	околната	среда	(European	Commission,	2000).	
Принципът	 „замърсителят	 плаща“	 намира	 място	 и	 в	 Декларацията	 от	 Рио	 за	
околна	среда	и	развитие,	като	част	от	шестнадесетия	принцип	на	декларацията,	а	
именно	интернализация	на	разходите	за	околна	среда	(United	Nations	Conference,	
1992).	Във	връзка	с	 това	Светлана	Герчева	обобщава,	че	прилагането	на	прин-
ципа	 „замърсителят	 плаща“	 води	 до	 превръщането	 на	 външните	 и	 неотчетени	
от	замърсителя	разходи	във	вътрешни,	оскъпяващи	неговото	производство	и/или	
потребление	(Герчева,	2012).

За	да	се	приложи	този	принцип	на	практика,	е	необходимо	да	се	предприемат	
конкретни	мерки	в	сферата	на:

♦ Регулаторните инструменти –	през	шестдесетте	и	седемдесетте	години	
на	20-сти	век	усилията	на	държавните	органи	са	насочени	предимно	към	регули-
ране	на	емисиите,	на	замърсяващи	вещества	и	на	изхвърлянето	на	отпадъци	от	
предприятията.	Към	настоящия	момент	 вниманието	 се	фокусира	по-скоро	 към	
непрекъснатото	усъвършенстване	на	опазването	на	околната	среда.

♦	Доброволните инструменти	–	биват	два	вида:	т.	нар.	„практикувай	това,	
което	проповядваш”	и	„поощряване	на	участието”.

♦	Стимулите	 –	 включват	два	 вида	инструменти:	финансови	инструменти,	
които	най-общо	могат	да	се	обособят	в	седем	групи	(Barde,	2014),	и	обществено	
признание.

♦	Информационните инструменти	–	чрез	правителствените	информацион-
ни	инструменти	се	целят	два	резултата:	(1)	да	се	оцени	настоящата	практика	и	да	
се	насърчи	обмяната	на	опит	между	отделните	стопански	единици	и	(2)	да	се	из-
гради	мрежа	за	разпространение	на	информация	и	да	се	подпомогнат	търсещите	
помощ.

♦	Смесените инструменти –	представляват	комбинация	най-често	от	регу-
латорни	инструменти	и	стимули.

Въпреки	че	в	България	този	принцип	е	регламентиран	в	чл.	67,	ал.1	от	За-
кона	за	местните	данъци	и	такси	(ЗМДТ,	2021),	на	практика	той	и	до	днес	не	се	
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прилага.	Според	Националния	план	за	управление	на	отпадъците	за	2021-2028	г.	
анализът	и	оценката	показват,	че	бизнесът	заплаща	в	пъти	повече	на	1	тон	гене-
риран	отпадък	спрямо	населението,	т.е.	такса	„битови	отпадъци“	понастоящем	не	
изпълнява	ролята	си	на	икономически	инструмент	(МОСВ,	2021).	Съгласно	про-
учвания	на	Асоциацията	на	индустриалния	капитал	в	България	най-ранната	дата,	
от	която	този	принцип	реално	би	могъл	да	започне	да	се	прилага	посредством	
закона,	е	2024	г.

Това	до	голяма	степен	се	дължи	на	факта,	че	към	момента	Законът	за	мест-
ните	данъци	и	такси	(ЗМДТ,	2021)	регламентира,	че	размерът	на	„такса	битови“	
отпадъци	се	определя	от	общинските	съвети	въз	основа	на	необходимите	матери-
ално-технически	и	административни	разходи	по	предоставяне	на	услугата.

В	тази	връзка	законът	(чл.	8	от	ЗМДТ,	2021)	дефинира	и	принципите,	които	
трябва	да	се	спазват	при	определяне	размера	на	такса	„битови	отпадъци“,	които	
са:

1.	 възстановяване	на	пълните	разходи	на	общината	по	предоставяне	на	ус-
лугата;

2.	 създаване	на	условия	за	разширяване	на	предлаганите	услуги	и	повиша-
ване	на	тяхното	качество;

3.	 постигане	на	по-голяма	 справедливост	при	определяне	и	 заплащане	на	
местните	такси.

Регламентирани	са	също	така	и	отделните	услуги,	от	които	се	формира	раз-
мерът	на	таксата	(чл.	66	от	ЗМДТ,	2021),	а	именно:

♦	 събирането	на	битовите	отпадъци	и	транспортирането	им	до	инсталации	
и	съоръжения	за	третирането	им,	както	и	осигуряване	на	съдове	за	събиране	на	
битовите	отпадъци,	с	изключение	на	разделното	събиране;

♦		 третирането	на	битови	отпадъци,	необхванати	в	управлението	на	масово	
разпространените	отпадъци;

♦	 поддържане	на	чистотата	на	уличните	платна,	площадите,	алеите,	парко-
вите	и	другите	територии	от	населените	места	и	селищните	образувания	в	общи-
ната,	предназначени	за	обществено	ползване.

Основите	 за	 определяне	на	 размера	на	 таксата	 за	 битови	отпадъци,	 които	
общинският	съвет	може	да	приеме	при	спазване	на	закона,	са:

♦	 за	услугата	по	събиране	и	транспортиране	на	битови	отпадъци	до	съоръ-
жения	и	инсталации	за	тяхното	третиране:

а)	индивидуално	определено	количество	битови	отпадъци	за	имота,	включи-
телно	чрез	торби	с	определена	вместимост	и	товароносимост;

б)	количество	битови	отпадъци	за	имота,	определено	съобразно	броя	и	вмес-
тимостта	на	необходимите	съдове	за	събиране	на	битовите	отпадъци	и	честотата	
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за	тяхното	транспортиране;
в)	брой	ползватели	на	услугата	в	имота.
♦	за	услугата	по	третиране	на	битовите	отпадъци	в	съоръжения	и	инстала-

ции:
а)	индивидуално	определено	количество	битови	отпадъци	за	имота,	включи-

телно	чрез	торби	с	определена	вместимост	и	товароносимост;
б)	количество	битови	отпадъци	за	имота,	определено	съобразно	броя	и	вмес-

тимостта	на	необходимите	съдове	за	събиране	на	битовите	отпадъци	и	честотата	
за	тяхното	транспортиране;

в)	брой	ползватели	на	услугата	в	имота.
♦	за	 услугата	 по	 поддържане	 на	 чистотата	 на	 териториите	 за	 обществено	

ползване	в	населените	места	и	селищните	образувания	в	общината:
а)	брой	ползватели	на	услугата	в	имота;
б)	разгъната	застроена	и/или	незастроена	площ	на	недвижимия	имот.
Както	се	вижда	от	написаното	дотук,	законът	дава	възможност	размерът	на	

такса	„битови	отпадъци“	до	голяма	степен	да	е	резултат	от	генерираните	отпадъ-
ци,	но	също	така	дава	и	възможност	определянето	на	размера	на	таксата	да	не	е	
съобразено	с	това	обстоятелство.

2. Методология на проучването и резултати от изследването

Настоящото	проучване	е	направено	при	спазването	на	следната	методология:
-	 определен	е	обхватът	на	изследването	–	общините	на	територията	на	об-

ласт	Варна	и	тези	на	територията	на	област	Бургас;
-	 Определени	са	източниците	на	информация	–	наредбите	за	определянето	

и	администрирането	на	местните	такси	и	цените	на	услугите	на	територията	на	
изследваните	общини;

-	 определени	са	критериите,	по	които	ще	се	проведе	изследването	–	регла-
ментираните	подходи	и	използваните	данъчни	основи	за	изчисляването	на	такса	
„битови	отпадъци“	за	нежилищните	имоти	на	юридическите	лица,		едноличните		
търговци,	 	земеделските		производители,	сдружения,	кооперации	и	други	пред-
приятия	по	смисъла	на	Закона	за	счетоводството,	по	отношение	на	онези	техни	
имоти,	които	се	намират	на	територии,	на	които	има	организирано	сметосъбиране	
и	сметоизвозване.

На	база	на	направеното	проучване	са	съставени	обобщени	таблици,	с	помо-
щта	на	които	е	направен	опит	да	се	онагледят	и	обобщят	постигнатите	резултати.
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Таблица № 1
Съпоставка на използваните данъчни основи за определяне на такса  

„битови отпадъци“ в общините на територията на област Варна

№ Община Данъчна основа за определяне на ТБО  
за нежилищни имоти на юридически лица

1 Община	Аврен
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	на	
използваните	съдове
2.	Върху	отчетната	стойност	на	нежилищни	имоти

2 Община	Аксаково На	 база	 по-високата	между	 отчетната	 стойност	 на	 имота	 и	
данъчната	оценка	на	имота

3 Община	Белослав Върху	данъчната	оценка	на	имота

4 Община	Бяла На	 база	 по-високата	между	 отчетната	 стойност	 на	 имота	 и	
данъчната	оценка	на	имота

5 Община	Варна
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	на	
използваните	съдове
2.	Върху	отчетната	стойност	на	нежилищни	имоти

6 Община	Ветрино На	 база	 по-високата	между	 отчетната	 стойност	 на	 имота	 и	
данъчната	оценка	на	имота

7 Община	Вълчи	дол

1.	Според	количеството	битови	отпадъци
2.	На	база	на	данъчната	оценка	на	имотите	
Забележка:	1.	Предвидена	е	опция	за	отстъпка	за	юридиче-
ски	лица	с	отчетна	стойност	на	имотите	над	1.5	млн.	лв.
2.	Предвидена	е	опция	таксата	 за	поддържане	чистотата	на	
териториите	за	обществено	ползване	в	населените		места		да	
се	определя		в		левове	на		ползвател

8 Община	 
Долни	чифлик

1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	-	брой	и	вид	на	
използваните	съдове
2.	Върху	отчетната	стойност	на	имотите

9 Община	Девня
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	на	
използваните	съдове
2.	По-високата	стойност	между	данъчната	оценка	и	отчетната	
стойност	на	имотите

10 Община	Дългопол Липсва	конкретна	информация	в	наредбата

11 Община	Провадия
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	на	
използваните	съдове
2.	По-високата	стойност	между	данъчната	оценка	и	отчетната	
стойност	на	имотите

12 Община	Суворово

По-високата	стойност	между	данъчната	оценка	и	отчетната	
стойност	на	имотите
Предвидена	е	опция	таксата	за	поддържане	чистотата	на	те-
риториите	за	обществено	ползване	в	населените		места		да	се		
определя		в		левове	на		ползвател
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Таблица № 2
Съпоставка на използваните данъчни основи за определяне на такса  

„битови отпадъци“ в общините на територията на област Бургас

№ Община Данъчна основа за определяне на ТБО  
за нежилищни имоти на юридически лица

1 Община	Айтос
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	
на	използваните	съдове 
2.	Върху	данъчната	оценка	на	нежилищни	имоти

2 Община	Бургас
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	
на	използваните	съдове 
2.	Върху	отчетната	стойност	на	нежилищни	имоти

3 Община	Камено На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

4 Община	Карнобат На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

5 Община	 
Малко	Търново Липсва	общодостъпна	информация

6 Община	Несебър
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	
на	използваните	съдове 
2.	Върху	отчетната	стойност	на	нежилищни	имоти

7 Община	Поморие
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	
на	използваните	съдове 
2.	На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

8 Община	 
Приморско

На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

9 Община	Руен На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

10 Община	Созопол На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

11 Община	Средец
1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	
на	използваните	съдове 
2.	На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота

12 Община	 
Сунгурларе

1.	Според	количеството	на	битовите	отпадъци	–	брой	и	вид	
на	използваните	съдове 
2.	Върху	данъчната	оценка	на	нежилищни	имоти

13 Община	Царево На	база	по-високата	между	отчетната	стойност	на	имота	и	
данъчната	оценка	на	имота
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В	резултат	на	изследването	се	установи,	че:
♦	В	нито	една	от	изследваните	общини	критерият	„брой	ползватели	на	услу-

гата	в	имота“	не	се	взема	под	внимание	при	определяне	на	данъчната	основа	на	
услугите	по	събиране	и	третиране	на	отпадъците.

♦	Само	дванадесет	от	обследваните	общини	предлагат	някаква	възможност	
за	избор	на	предприятията	по	отношение	на	данъчната	основа,	върху	която	да	се	
начислява	дължимата	от	тях	такса	„битови	отпадъци“.

♦	В	 дванадесет	 от	 обследваните	 общини	 данъчната	 основа	 е	 по-високата	
стойност	между	данъчната	оценка	и	отчетната	стойност	на	имотите.

♦	Като	цяло	липсват	стимули	за	ефективно	оползотворяване	и	намаляване	на	
количеството	на	отпадъците.

♦	Липсва	 ясна	 връзка	между	 стойността	 на	 услугата	 и	 реалния	 размер	 на	
разходите,	извършвани	от	общините.

Заключение

Въпреки	че	е	нормативно	регламентиран,	принципът	„замърсителят	плаща“	
на	практика	все	още	не	се	прилага	при	изчисляването	на	такса	„битови	отпадъ-
ци“	в	голяма	част	от	общините	в	България.	Причините	за	това	са	разнообразни:	
липсата	на	адекватна	информационна	система,	желанието	да	се	прехвърлят	част	
от	 разходите	от	населението	към	бизнеса	и	други.	Всичко	 това	от	 своя	 страна	
води	до:	липсата	на	стимули	за	разделно	събиране	и	намаляване	на	генерираните	
отпадъци,	невъзможност	за	надеждно	прогнозиране	на	количествата	битови	от-
падъци	за	целите	на	проектирането	на	съоръжения	за	третирането	им,	липса	на	
връзка	между	стойността	на	услугите,	формиращи	таксата,	и	размера	на	таксата,	
стимулиране	на	дружествата	да	декларират	неверни	данни.
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LOCAL FEE FOR DISPOSAL OF HOUSEHOLD WASTE –  
IS THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE APPLIED IN BULGARIA

Bozhidar CHAPAROV
Tsvetomir MANOLOV

 
Abstract

In	order	to	reduce	the	negative	consequences	of	pollution,	more	and	more	attempts	are	
being	made	 to	 integrate	 the	 „polluter	 pays”	 principle	when	 developing	 various	 policies	 and	
legislation.

The	purpose	of	this	article	is	to	examine	whether	and	to	what	extent	this	principle	has	been	
applied	 in	determining	 the	„household	waste	 fee”	due	by	enterprises.	Both	The	Local	Taxes	
and	Fees	Act	in	force	in	2021	and	the	“Ordinance	for	determining	and	administering	local	fees	
and	prices	of	services”	applied	by	a	number	of	Municipalities	in	Bulgaria	have	been	studied.	
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The	 sources	 of	 information	 and	 the	 criteria	 according	 to	which	 the	 research	will	 be	 carried	
out	are	determined.	After	 the	application	of	 the	methods	of	analysis,	comparison	and	causal	
relationships,	the	relevant	conclusions	were	made.

Keywords: local	fee,	polluters,	municipalities, regulations.
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Предизвикателството,	пред	което	е	изправен	светът	през	21-ви	век	
е	осигуряването	на	баланс	между	икономическото	развитие	и	по-
добряването	на	благосъстоянието	на	хората	и	нуждите	на	околната	
среда.	Концепцията	за	устойчиво	строителство	се	развива	повече	
от	30	години	и	се	прилага	в	много	страни	в	световен	мащаб.	Цел-
та	на	автора	в	настоящата	статия	е	да	представи	състоянието	на	
зелените	проекти	и	зелените	дейности	в	строителството	в	някои	
страни	и	да	даде	препоръки	за	реализирането	на	зелени	проекти	
в	България.
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В	началото	на	21-ви	век	концепцията	за	устойчиво	строителство	се	приема	
все	по-добре	от	строителната	индустрия	и	оказва	все	по-осезаемо	влияние	върху	
проектирането,	 изграждането,	 управлението	и	 търговията	 с	 недвижими	имоти.	
Според	Василева	 (2015)	 то	 създава	 предпоставки	 за	 по-висока	 продуктивност,	
по-високо	качество	на	труда	и	повишава	пазарната	стойност	на	самите	обекти.	
Детайлното	познаване	на	предимствата	на	зелените	сгради	би	донесло	ползи	за	
организациите,	предлагащи	строителство,	поддръжка	и	управление	на	недвижи-
ми	имоти.	

Стратегията	 за	 устойчива	 конкурентоспособност	на	 строителния	 сектор	и	
неговите	предприятия	(2012),	публикувана	от	Европейската	комисия	(EK),	се	фо-
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кусира	върху	насърчаването	на	благоприятни	пазарни	условия	за	устойчив	рас-
теж	в	строителния	сектор.	Някои	от	основните	цели,	заложени	в	нея,	са:		стиму-
лиране	 на	 благоприятни	 условия	 за	 инвестиции,	 по-специално	 в	 обновяването	
на	 съществуващите	 сгради	 и	 поддръжката	 на	 инфраструктурата;	 подобряване	
на	ресурсната	ефективност	и	екологичните	показатели;	взаимно	признаване	на	
устойчиви	системи	за	строителство	в	ЕС	и	засилване	на	световните	позиции	на	
европейските	строителни	предприятия	за	стимулиране	на	качествена	работа	по	
устойчиви	стандарти	в	трети	страни.	

Целта	на	автора	в	настоящата	статия	е	да	представи	състоянието	на	зелените	
дейности	в	строителството	в	някои	страни	в	световен	мащаб	и	да		даде	препоръки	
за	реализирането	на	зелени	проекти	в	България.

Критериите,	 според	 които	 една	 сграда	 е	 устойчива,2	 са:	минимизиране	 на	
негативните	влияния	върху	околната	среда	и	здравето	на	ползвателите;	енергийна	
ефективност	и	ниски	експлоатационни	разходи;	високо	качество	на	техническото	
изпълнение;	сигурност	и	комфорт	на	обитаване[9].

По	мнение	на	Ковачев	(2013)	устойчивите	сгради	се	характеризират	с:
–	ефективност	при	използването	на	ресурси	–	терени,	строителни	материа-

ли,	енергия,	вода;
–	здравословност	на	средата	–	удобство,	чист	въздух,		дневна	светлина	и	като	

следствие	постигане	на	висока	продуктивност,	удовлетвореност	на	хората	и	нама-
ляване	на		разходите	за	здравеопазване;

–	икономичност	при	експлоатацията	през	целия	жизнен	цикъл	чрез	намаля-
ване	на	разходите	за	поддръжка	на	сградите	и	на	въздействието	върху	околната	
среда.

Устойчивото	строителство	включва	всички	мерки	от	ситуирането	на	новите	
сгради	–	от	функционалното	разпределение	на	самите	жилища	до	използването	
на	устойчиви	материали	и	инсталации	при	строителството	и	експлоатацията	на	
сградите.	

Според	Нанова-Михайлова	(2014)	тези	мерки	се	изразяват	в:
–	правилното	ситуиране	на	новите	сгради	и	опростяването	на	контура	им,	

т.е.	разположението	на	сградите	трябва	да	е	такова,	че	жилищата	и	помещенията	
в	тях	да	бъдат	максимално	ориентирани	към	благоприятното	изложение	и	защи-
тени	от	ветровете;

–	проектирането	на	повече	жилища	с	двустранна	ориентация	към	различни	
посоки,	 така	 че	 да	 се	 постигне	 естествена	 напречна	 вентилация	 и	 целодневно	
използване	на	слънчевата	светлина;
2	 За	целите	на	 това	изследване	приемаме	 за	 еднозначни	понятията	 „зелена“	и	 „устойчива“	
сграда.
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–	ориентирането	на	помещенията	в	жилището,	така	че	да	се	получи	най-до-
бро	естествено	осветяване	и	вентилация;	

–	използването	на	материали,	които	не	замърсяват	околната	среда;	
–	инсталирането	на	локални	отоплителни	системи	и	електроцентрали,	които	

използват	местни	отпадъчни	ресурси	и	комбинирано	производство	на	електриче-
ска	и	топлинна	енергия	чрез	когенерация;	

–	внедряването	на	алтернативни	източници	на	енергия	–	пасивно	и	активно	
използване	на	слънчевата	светлина	чрез	инсталиране	на	колектори	за	затопляне	
на	водата	и	фотоволтаични	системи	за	произвеждане	на	електричество;

–	внедряването	на	съвременни	системи	за	рециклиране	на	отпадъците,	из-
ползването	на	дъждовните	води	и	преработката	на	водата,	употребявана		за	бито-
ви	нужди	и	др.

Дейностите,	 свързани	 със	 зеленото	 строителство,	 имат	 различно	присъст-
вие	на	пазара.	Фирмите,	заети	в	строителния	бранш,	започват	постепенно	да	го	
възприемат	като	необходимо.	World	Green	Building	Trends	е	проучване,	което	се	
провежда	вече	три	пъти,	като	от	2008	г.	до	2018	г.	броят	на	страните,	които	се	
включват	 в	 това	 проучване	 за	 развитието	 на	 зелените	 дейности	 се	 е	 увеличил	
многократно.	Участие	вземат	и	страни	от	Европа,	Америка,	Азия	и	Африка.	От	
проучването	през	2016	г.	(World	Green	Building	Trends	2016)	става	ясно,	че	раз-
виващите	се	икономики	като	Бразилия,	Индия,	Саудитска	Арабия	и	Южна	Аф-
рика	 са	 двигатели	на	 зелен	растеж,	 като	 се	предвижда	развитието	на	 зеленото	
строителство	да	нарасне	от	два	до	шест	пъти	в	сравнение	със	сегашните	нива.	
Резултатите	показват,	че	разширяването	на	зелените	дейностите	ще	продължи	и	в	
развитите	страни	като	САЩ,	Германия	и	Великобритания.	

Проучването,	проведено	през	2018	г.	(World	Green	Building	Trends	2018),	раз-
ширява	обхвата	на	тези	от	2012	г.	и	2016	г.	[5,6].	Новите	страни,	които	участват,	са	
ОАЕ,	Испания,	Норвегия,	Ирландия,	Канада.	

Според	 данните	 в	 табл.	 1	 очакваният	 растеж	 се	 дължи	 до	 голяма	 степен	
на	страни,	които	все	още	разработват	дейностите,	свързани	със	зеленото	стро-
ителство.	Развитите	пазари	в	САЩ	и	Европа	отчитат	умерени	нива	на	растеж.	
За	разлика	от	тях,	респондентите	от	Мексико,	Южна	Африка,	Австралия,	ОАЕ,	
Испания,	Норвегия	и	Ирландия	съобщават	за	много	по-голям	ръст	в	процента	на	
техните	зелени	проекти	(вж.	табл.	1).	



226

Известия 
2022  •  том 66  •  №3

Таблица 1
Анкетирани строителни фирми, които предвиждат 

да направят повече от 60% от своите проекти зелени

Строителни фирми/ държава 2015 (%) 2018 (%) 2021(%)

САЩ 24 32 45
Мексико 21 44 54
Бразилия 6 21 42
Колумбия 18 38 46
Германия 13 31 33
Великобритания 17 27 40
Полша 13 21 29
Саудитска	Арабия 8 13 32
Южна	Африка 27 48 61
Австралия 27 46 64
Сингапур 23 38 45
Китай 5 28 47
Индия 20 28 55
ОАЕ * 34 66
Испания * 29 61
Норвегия * 30 64
Ирландия * 40 54
Канада * * 48

*няма данни
Източник: World Green Building Trends, 2012 г., 2016 г., 2018 г.

Интересна	тенденция,	която	се	забелязва,	е,	че	много	от	респондентите	из-
пълняват	зелени	проекти,	но	не	ги	сертифицират	поради	все	още	сложната	про-
цедура.

Дейностите,	за	които	се	предвиждат	инвестиции,	могат	да	се	разделят	услов-
но	в	четири	групи:

–	за	строителство	на	нови	жилищни	сгради;
–	за	реконструкция	и	ремонт	на	съществуващи	сгради;
–	за	строителство	на	нови	търговски	сгради	(офиси,	магазини,	хотели,	сгра-

ди	със	смесено	предназначение	и	др.);
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–	за	 строителство	 на	 нови	 обществени	 сгради	 (болници,	 училища,	 детски	
градини,	стадиони,	спортни	съоръжения	и	др.).

Таблица 2
Планирани зелени дейности за периода 2015 г. – 2021 г.

Държава
Нови 

жилищни 
сгради (%)

Реконструкция 
на съществува-
щи сгради (%)

Строителство 
на нови търгов-
ски сгради (%)

Строителство 
на нови общест-
вени сгради (%)

САЩ 23 50 41 45
Мексико 33 46 65 25
Бразилия 35 47 47 33
Колумбия 26 31 59 29
Германия 24 36 39 39
Великобритания 40 44 33 37
Полша 24 21 50 15
С.	Арабия 24 22 44 50
Ю.	Африка 31 46 40 29
Австралия 39 33 27 30
Сингапур 35 55 53 48
Китай 52 19 65 54
Индия 48 24 61 26
ОАЕ 50 50 69 50
Ирландия * 55 * *
Испания * 52 61 *
Канада 49 52 * 60
Виетнам 61 * 61 *
Норвегия * * 73 *

*няма данни
Източник: World Green Building Trends, 2012 г., 2016 г., 2018 г.

Инвестиции	в	нови	зелени	жилищни	сгради	са	планирани,	както	следва		–	
във	Виетнам	(61%),	Китай	(52%),	ОАЕ	(50%)	и	Канада	(49%).	Най-малък	е	делът	
на	планираните	инвестиции	в	САЩ	(23%),	Германия,	Великобритания,	Саудит-
ска	Арабия	и	Южна	Африка	(24%)	и	Колумбия	(26%)	(вж.	фиг.1).
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Великобритания, Саудитска Арабия и Южна Африка (24%) и Колумбия 

(26%) (вж. фиг.1). 
 

 
 

Фиг. 1. Строителство на нови жилищни сгради 
Източник: World Green Building Trends, 2018 г. 
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Относителният	дял	на	планираните	инвестиции	за	реконструкция	и	ремонт	
на	съществуващи	сгради	е	най-висок	в	Сингапур	и	Ирландия	(55%)	и	в	Испания	
и	Канада	(52%).	Най-малък	е	делът	на	планираните	инвестиции	в	Китай	(19%),	
Полша	(21%),	Саудитска	Арабия(22%)	и	Индия	(24%)	(вж.	фиг.2).

Великобритания, Саудитска Арабия и Южна Африка (24%) и Колумбия 

(26%) (вж. фиг.1). 
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Фиг. 2. Реконструкция на съществуващи сгради
Източник: World Green Building Trends,  2018 г.

Значителен	е	делът	на	планираните	инвестиции	за	изграждане	на	нови	зе-
лени	търговски	сгради.	За	всички	изследвани	страни	той	е	над	40%,	като	изклю-
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чение	правят	само	Австралия,	Великобритания	и	Германия.	Най-много	са	пла-
нираните	 инвестиции	 в	Норвегия	 (73%),	ОАЕ	 (69%),	Мексико	 и	Китай	 (65%),	
Испания,	Индия	и	Виетнам	 (61%),	Колумбия	 (59%),	Сингапур	 (53%)	и	Полша	
(50%)	(вж.	фиг.	3).

Източник: World Green Building Trends,  2018 г. 
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Планираните	инвестиции	в	нови	зелени	обществени	сгради	варират	между	
15%	и	60%	за	всички	респонденти,	като	най-голям	е	делът	им	в	Канада	(60%),	
Китай	(54%),	ОАЕ	и	Саудитска	Арабия	(50%),	а	най-малък	е	в	Полша	(15%).
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За	проблеми	пред	зеленото	строителство	изследваните	фирми	посочват:
 9 по-високите	първоначални	разходи	–	САЩ	(73%),	Ирландия	 (68%),	Ко-

лумбия	(58%),	Австралия	(57%),	Норвегия	(55%);
 9 достъпност	–	Австралия	(42%),	Норвегия	и	ОАЕ	(41%),	Великобритания	

(39%),	Китай	(38%);
 9 липса	на	подкрепа	от	 страна	на	държавата,	 вкл.	правителствени	норма-

тиви	и	финансови	стимули	–	Колумбия	(49%),	Испания	(45%),	Бразилия	(44%),	
Виетнам	(41%),	Китай	(39%);

 9 липса	 на	 информираност	 сред	 обществеността	 –	 Индия	 (50%),	 Полша	
(46%),	ОАЕ	(45%),	Испания	(42%),	Виетнам	(37%).		

Фирмите,	взели	участие	в	проучването	(World	Green	Building	Trends	2018),	
са	помолени	да	ранжират	шестнадесет	фактора,	които	влияят	за	вземането	на	ре-
шение	за	реализиране	на	зелен	проект.	На	фигура	5	са	посочени	резултатите	за	
първите	десет	най-важни	за	тях.	На	първо	място	респондентите	посочват	изис-
кванията	на	клиента	(34%),	на	второ	–	разпоредбите	за	опазване	на	околната	сре-
да	(33%),	а	на	трето	–	здравословна	среда	за	живеене	и	работа	(27%).
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Тъй	като	от	решаващо	значение	е	да	се	демонстрират	положителни	финансо-
ви	и	бизнес	въздействия	от	реализирането	на	зелени	проекти,	проучването	показ-
ва,	че	при	тях	значително	по-ниски	са	експлоатационните	разходи	в	сравнение	с	
разходите	при	традиционните	сгради.	Очакванията	на	респондентите,	участвали	
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в	изследването,	за	петгодишен	период	са	за	около	15%		–	20%	икономии	на	екс-
плоатационни	разходи	при	нови	зелени	сгради	и	спестявания	за	около	14%		–	18%	
при	реконструкция	и	модернизация	на	съществуващи	сгради.	

Според	изследване	на	Нанова-Михайлова	(2014)	повече	от	40	милиона	души	
в	Европа	(без	страните	от	бившия	Съветски	съюз)	обитават	близо	около	12	ми-
лиона	жилища	в	големи	следвоенни	жилищни	комплекси.	Съществуването	им	е	
следствие	на	глобалния	процес	на	бърза	урбанизация,	индустриализация	и	ма-
сово	производство	на	жилищни	комплекси,	строени	по	индустриализирани	тех-
нологии	в	много	кратък	интервал	от	време	(60-те	и	70-те	години	на	20-ти	век).	
Сградите,	построени	по	това	време,	са	с	влошаващо	се	качество	и	е	необходимо	
предприемането	на	мерки	за	обновяването	им.

Проблемите	на	остарелия	сграден	фонд	съществуват	и	в	нашата	страна.	Раз-
лични	са	мерките	за	справяне	с	моралното	и	материалното	остаряване	на	сгради-
те,	амортизацията	и	неефективнстта	на	инсталациите,	стареенето	на	вложените	
материали,	влошаването	на	общия	външен	вид,	липсата	на	адекватност	по	отно-
шение	на	изискванията	за	достъпна	среда	и	енергийна	ефективност.	

На	практика	развитието	на	технологиите	в	посока	„по-интелигентни“	сград-
ни	инсталации	предлага	възможности	за	подпомагане	и	създаване	на	благопри-
ятни	условия	за	предоставяне	на	информация	на	потребителите	и	инвеститорите	
за	енергопотреблението,	за	приспособяване	към	исканията	на	потребителя	и	за	
ефикасна	и	удобна	експлоатация	на	сградите.	

По	наше	мнение	мерките	за	модернизиране	на	сградния	фонд	могат	да	бъдат	
разгледани	в	четири	основни	групи:

1. Мерки	за	физическо	модернизиране	на	сградите.
2. Мерки	за	намаляване	потреблението	на	енергия.
3. Мерки	за	адекватно	отношение	към	околната	среда.
4. Мерки	за	социално	оздравяване	на	средата	и	осигуряване	на	комфорт	за	

обитателите.
Πpeди	 дa	 ce	 пpиcтъпи	 ĸъм	модернизирането	на	 съществуващите	 сгради	 e	

необходимо	дa	ce	нaпpaви	apxитeĸтypнo	и	ĸoнcтpyĸтивнo	oбcлeдвaнe	и	oбcлeд-
вaнe	зa	eнepгийнa	eфeĸтивнocт	c	цeл	установяване	cъщecтвyвaщoтo	cъcтoяниe	нa	
пoтpeблeниeтo	нa	енергия	и	мepĸитe,	ĸoитo	тpябвa	дa	ce	пpeдпpиeмaт	за	модер-
низирането	им.	

Физическото	модернизиране	на	сградите	може	да	бъде	постигнато	чрез	оз-
дравяване	 конструкциите	 на	 сградите,	 отстраняване	 на	 строително-конструк-
тивните	проблеми,	подмяна	на	покривните	изолации	и	дограмата,	поставяне	на	
ефективна	топлоизолация	по	фасадите	за	свеждане	до	минимум	на	топлинните	
мостове,	осигуряване	на	херметичност	на	сградата,	подобряване	на	външния	вид	
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и	 др.	 Един	 от	методите	 за	 обследване	 на	 съществуващи	 сгради	 е	 инфрачерве-
ната	термография.	Това	е	метод	за	визуализация	на	топлинните	вълни,	излъчва-
ни	или	отразявани	от	 заобикалящата	ни	среда.	Термографията	позволява	да	се	
правят	бързи	анализи	на	еднофамилни	къщи,	жилищни	и	нежилищни	сгради	за	
наличието	 на	 температурни	 аномалии,	 като	 целта	 на	 оценката	 е	 да	 бъде	 уста-
новено	състоянието	на	сградите	преди	обновяване,	да	се	анализира	качеството	
на	 съществуващите	 топлоизолационннни	 системи,	 херметичността,	 качеството	
на	монтажа	на	прозорците	и	окачените	фасади,	наличието	на	течове	в	покриви-
те,	фасадите,	 покривните	 тераси	и	балкони.	Oтĸpивaнeтo	и	лoĸaлизиpaнeтo	нa	
пpoблeмите	са	възможни	чpeз	тepмoгpaфcĸитe	изoбpaжeния	и	cнимĸи,	на	базата	
на	които	се	изгoтвят	дoĸлaди	зa	peaлнoтo	cъcтoяниe	нa	oбcлeдвaнaтa	cгpaдa	и	ce	
дaвaт	пpeпopъĸи	зa	необходимите	пoдoбpeния.	

Според	 Директивата	 за	 енергийните	 характеристики	 на	 сградите	 (СОМ	
2016)	един	от	основните	принципи	на	Енергийния	съюз	е	„Енергийна	ефектив-
ност	на	първо	място“.	Повечето	сгради	в	Европа	все	още	не	са	енергийно	обно-
вени	и	предлагат	значителен	потенциал	за	енергийни	спестявания.	Един	от	начи-
ните	за	подобряване	на	енергийната	ефективност	е	да	се	оползотвори	огромният	
потенциал	за	повишаване	на	ефективността	в	сградния	сектор.	В	директивата	се	
посочва,	че	сградният	фонд	е	най-големият	потребител	на	енергия	в	Европа	–	с	
консумация	на	близо	40%	от	крайната	енергия.	Около	75%	от	сградите	не	са	енер-
гийно	ефективни	и	годишният	процент	на	санираните	сгради	варира	в	различни-
те	държави	членки	и	е	едва	между	0,4%	и	1,2%	от	сградния	фонд	(СОМ	2016).	

Оптимизирането	на	една	сграда	в	енергийно	отношение	означава	намиране	
на	начини	за	използване	на	слънчевата	енергия	за	осветление	и	за	отопление	през	
зимата	и	за	охлаждане	през	лятото.	Според	Ковачев	(2013),	за	да	се	осъществи	
това	е	необходимо	функционалното	ѝ	зониране	като	планова	схема	и	ситуирането	
ѝ	върху	терена	да	осигурят	необходимия	комфорт	при	минимално	потребление	на	
енергия,	без	да	се	използват	активни	слънчеви	съоръжения.	

Счита	се,	че	най-голям	дял	в	общия	енергиен	баланс	на	сградите	имат	систе-
мите	за	отопление,	климатизация	и	вентилация,	което	предполага	предприемане	
на	мерки	за	намаляване	потреблението	на	енергия	чрез	обновяване	на	неефек-
тивните	системи	за	отопление	и	вентилация,	подмяна	на	отоплителните	уреди	и	
инсталации,	обновяване	на	електро-	и	санитарнотехническите	инсталации,	мон-
тиране	на	високоефективна	дограма,	използване	на	стъклени	стени,	използване	
на	ВЕИ,	вграждане	на	съоръжения	за	акумулиране	на	енергията.	В	зависимост	от	
вида	на	сградата	съществуват	различни	варианти	за	високоефективно	отопление	
и	 охлаждане	като	инверторни	климатици,	 термопомпени	 системи,	 високоефек-
тивни	дограми	и	стъклени	тухли,	системи	за	централна	климатизация,	системи,	
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произвеждащи	енергия	от	възобновяеми	енергийни	източници	(ВЕИ),	и	др.
Някои	от	мерките	за	адекватно	отношение	към	околната	среда	се	изразяват	

в	намаляване	потреблението	на	невъзобновяеми	природни	ресурси,	увеличаване	
използването	на	местни	ресурси	и	управление	на	строителните	отпадъци.	Уве-
личеното	водопотребление	и	ограниченият	дебит	на	водоизточниците	са	едни	от	
основните	проблеми	на	нашето	съвремие.	Някои	от	възможностите	за	намаляване	
употребата	на	чиста	вода	са	използването	на	пречистена	дъждовна	вода	за	битови	
нужди,	повторна	употреба	на	мръсната	вода	от	съдомиялните	и	пералните	маши-
ни,	монтажът	на	водоспестяващо	санитарно	оборудване	и	др.

Отпадъците	 от	 строителството,	 ремонтните	 дейности	 и	 разрушаването	 на	
стари	сгради	във	висока	степен	подлежат	на	рециклиране	и	повторна	употреба	
(Национален	план	за	управление	на	отпадъците	2014).	Основен	подход	в	устой-
чивото	управление	на	отпадъците,	наложен	от	активната	политика	на	ЕС	в	това	
направление,	е	от	проблем	за	околната	среда	строителните	отпадъци	да	се	пре-
върнат	в	ресурс.	Инвестиционните	мерки	са	свързани	главно	с	изпълнението	на	
проекти	за	системи,	съоръжения	и	инсталации	за	селективно	разрушаване,	под-
готовка,	рециклиране	и	оползотворяване	на	строителни	отпадъци	и	за	производ-
ство	на	рециклирани	строителни	материали.	Необходимостта	от	изграждането	на	
такива	съоръжения,	местоположението	и	капацитетът	им	са	дефинирани	в	На-
ционалния	стратегически	план	за	управление	на	отпадъците	от	строителство	и	
разрушаване	на	територията	на	Република	България	за	периода	2011	г.	–	2020	г.	

Мерките	за	социално	оздравяване	на	средата	и	осигуряване	на	комфорт	за	
обитателите	 се	 изразяват	 в	 запазване	 на	 качеството	 на	 водата	 и	 качеството	 на	
въздуха	в	затворените	помещения,	осигуряване	на	балансирана	вентилация	с	ре-
циклиране	на	отработената	топлинна	енергия,	осигуряване	на	естествено	освет-
ление	и	др.	

Качеството	на	водата	в	сградите	в	голяма	степен	зависи	от	водопроводната	
инсталация.	Необходимо	е	старите	метални	тръби	да	се	подменят	с	полипропи-
ленови,	 които	 не	 корозират,	 а	 гарантираната	 им	 дълготрайност	 при	 екстремни	
условия	(температура	на	водата	700С	и	налягане	10	bar)	е	над	50	години.	Полипро-
пиленът	 е	 значително	 слаб	проводник	на	 топлина,	 поради	 което	и	 топлинните	
загуби	са	по-малки.

Качеството	на	въздуха	в	затворени	помещения	е	от	особено	значение	за	оси-
гуряването	на	здравословна	среда	за	обитателите	на	една	сграда.	За	повишаване	
на	качеството	на	въздуха	допринася	изборът	на	 строителни	материали	и	инте-
риорни	 решения	 с	 нулеви	 или	 ниски	 емисии.	 	При	 системите	 за	 обработка	 на	
пресен	въздух	първо	се	търсят	варианти	за	естествено	организирана	вентилация,	
нощна	вентилация	или	комбинация	от	естествено	организирана	и	принудителна	
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вентилация.	При	принудителната	вентилация	задължително	се	прилагат	високо-
ефективни	рекупеаративни	топлообменници	въздух	–	въздух.	Малките	рекупара-
тивни	камери	за	пресен	въздух	са	подходящи	за	домове	и	малки	офиси.	За	големи	
обществени	 и	 административни	 сгради	 решението	 с	 активна	 термодинамична	
рекуперация	осигурява	необходимия	комфорт	с	минимум	консумирана	енергия.	
Системите	 за	 балансирана	 вентилация	 с	 рециклиране	на	 отработената	 топлин-
на	енергия	са	известни	от	времето	на	първата	пасивна	сграда,	проектирана	през	
1991	г.	по	демонстрационен	проект	в	Дармщат	Кранихщайн.	

Осигуряването	на	естествено	осветление	като	архитектурен	похват	в	исто-
рически	аспект	датира	още	от	храмовата	архитектура	на	Египет	със	степенува-
не	от	ярка	слънчева	светлина	до	полумрак	или	мрак.	В	архитектурата	на	древна	
Гърция	светлината	се	използва	като	мощен	инструмент	за	оформяне	силна	свет-
лосянка,	подчертаваща	богатата	скулптурна	украса	и	тектониката	на	храма.	При	
базиликалната	архитектура	в	Рим	има	силно	горно	странично	осветление,	което	
се	осъществява	от	по-голямата	височина,	а	в	романската	архитектура	източник	на	
естествено	осветление	и	на	цветна	светлина	са	богато	украсените	и	изрисуваните	
витражи	в	храмовете.	В	средата	на	19-ти	и	началото	на	20-ти	век	са	построени	
забележителни	сгради	с	изобилно	горно	и	странично	естествено	осветление	по-
средством	използване	на	стъкло	и	стомана.	

Традиционните	 архитектурни	методи	 за	 осигуряване	на	 естествено	освет-
ление	са	прозорците.	Техните	форма,	размери	и	позициониране	имат	освен	ху-
дожествено	и	функционално	предназначение.	Осигуряването	на	оригинална	ар-
хитектурна	композиция	е	само	част	от	предназначението	им.	Според	Стефанова	
(2014)	естественото	осветление	е	важен	елемент	и	чрез	прозорците	то	варира	в	
зависимост	от	техните	форма,	размери,	разположение	и	ориентация	спрямо	ге-
ографските	посоки.	То	зависи	и	от	сезона,	климата,	часа	на	денонощието.	Пра-
вилно	проектираното	естествено	осветление	осигурява	удобство	при	обитаване	и	
работа	в	помещенията.	Поради	особената	си	важност	естественото	осветление	на	
сградите	е	обект	на	нормативно	регулиране	(Наредба	№7		2013).

Успешното	проектиране	на	енергийно	ефективни	сгради	не	се	изчерпва	само	
с	проектирането	на	енергийно	съхраняващи	сградни	обвивки.	При	проектирането	
формата	на	сградата	може	да	бъде	избрана	така,	че	да	оползотворява	максимално	
наличната	слънчева	радиация	и	светлина,	които	в	градска	среда	обикновено	са	
ограничени.	 За	 целта	 е	 необходим	 предварителен	 анализ	 на	 различни	 сградни	
форми,	 за	 да	 бъде	 определено	 коя	 от	 тях	 би	 използвала	 най-добре	 слънчевите	
ресурси.	Един	от	методите	за	такъв	предварителен	анализ	е	метод,	известен	като	
„роза	на	слънчевата	радиация“	(Compagnon	2012).	Под	този	термин	се	разбира	по-
лярна	диаграма,	която	илюстрира	количеството	среднодневна	или	сумарна	слън-
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чева	радиация,	падаща	на	квадратен	метър	от	вертикални	сградни	повърхности	
с	различна	ориентация	за	зададени	периоди	от	време	(месеци,	сезони,	година).	
„Розата“	на	Робинсон	е	базирана	на	годишната	радиация,	изчислена	за	точки	от	
вертикални	повърхности	с	помощта	на	модула	Rtrace	на	програмата	RADIANCE	
(Compagnon	2012).	Получените	резултати	са	усреднени	или	обобщени.	Предназ-
начението	на	 „Orientation	 rose“,	 според	Кампанон,	 е	да	 служи	в	ранните	 етапи	
на	градско	планиране,	преди	да	са	направени	изчисленията	за	падаща	слънчева	
радиация	и	светлина	върху	бъдещите	сградни	повърхности.	Този	анализ	може	да	
се	използва	като	индикатор	на	наличните	слънчеви	ресурси	за	ситуиран	в	градска	
среда	парцел,	както	и	да	се	провери	къде	да	се	разположи	сградата	в	този	парцел	
и	как	е	най-добре	да	бъдат	ориентирани	основните	ѝ		фасади.	На	по-късен	етап	
тази	информация	може	да	бъде	полезна,	за	да	се	определи	къде	върху	фасадите	да	
бъдат	разположени	отвори	(прозорци,	големи	остъклявания),	чрез	които	слънче-
вата	светлина	да	прониква	в	сградата.	

Съвременните	технологии	и	новите	строителни	материали	позволяват	голя-
мо	разнообразие	от	възможности	и	правят	реализуеми	нестандартни	архитектур-
ни	идеи	и	практични	стандартни	проекти	с	акцент	върху	достатъчното	ослънча-
ване	на	обитаемите	пространства.	

За	реализиране	на	посочените	мерки	е	необходима	целенасочена	подкрепа	
от	страна	на	държавата,	а	осигуряването	на	средства,	според	С.	Христова	и	др.	
(2015),	може	да	стане	с	помощта	на	европейските	фондове	и	програми	–	като	част	
от	допустимите	за	финансиране	основни	дейности,	водещи	до	устойчиво	разви-
тие	на	дадена	територия	и	подобряване	качеството	на	живот	на	населението,	по	
категории	местни	ресурси,	в	т.ч.	човешки	и	природни	ресурси,	инфраструктура	
и	др.	

Мерките,	които	предприемат	изследваните	български	предприятия,	включ-
ват	основно	разяснителна	работата	–	35%	и	обсъждане	на	възможностите	за	ре-
ализиране	на	зелени	проекти	–	33%.	Най-високо	е	оценена	ролята	на	държавата	
при	подобряване	на	цялостната	енергийна	ефективност	на	сградите	–	36%	(Ва-
силева	2015).		

В	този	смисъл,	в	съответствие	с	Интегрирания	план	в	областта	на	енергети-
ката	и	климата	2021	г.	–	2030	г.	(Министерски	съвет	2020),	определянето	на	мер-
ките	за	модернизиране	на	сградния	фонд	с	елементи	на	зеленото	строителство	
в	България	са	предимно	от	гледна	точка	на	определяне	на	разходно	ефективни	
подходи	за	подобряване	на	енергийните	характеристики	на	сградите	чрез:

–	мерки	за	енергоспестяване	в	сградите,	в	т.	ч.	мерки	по	конструкцията	на	
сградата	и	по	сградната	инсталация;	

–	мерки	 за	 оползотворяване	 на	 енергията	 	 от	 възобновяеми	 източници	 и	
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оползотворяване	на	отпадна	топлина;	
–	пасивни	мерки.
След	отчитане	на	обективните	характеристики	на	типовете	строителни	кон-

струкции	на	съществуващия	сграден	жилищен	фонд	по	отношение	на	надежд-
ност	и	пригодност	за	нормална	експлоатация,	като	целева	група	за	обновяване	са	
определени	еднофамилни	и	многофамилни	жилищни	сгради	с	площ	184	млн.	м2.

Според	представения	сценарий	до	2050	г.	ще	бъде	обновен	60%	от	жилищ-
ния	сграден	фонд	и	близо	17%	от	нежилищния.	Площта	на	обновените	сгради	
от	целия	сграден	фонд	ще	бъде	над	45%	(държавните	и	общински	нежилищни	
сгради	представляват	едва	29%	от	нежилищния	сграден	фонд).

Таблица 3
Показатели и етапни цели за обновяване  

на жилищния и нежилищния сграден фонд в България

Показател 2021 – 2030 2031 – 2040 2041 – 2050
Спестена енергия общо GWh 2 917 6 502 7 329
Жилищни	сгради GWh 2477 5694 6294
Нежилищни	сгради GWh 440 808 1035
Обновена площ m2 22 203 509 49 570 668 55 823 015
Жилищни	сгради m2 19	026	656 43	735	175 48	343	297
Нежилищни	сгради m2 3	176	852 5	835	493 7	479	718
Обновена площ от съществу-
ващия сграден фонд в момента

% 8% 18% 20%

Спестяване на емисии СО2 тон 1 306 435 2 891 610 3 274 453
Жилищни	сгради тон 1	065	184 2	448	461 2 706 441
Нежилищни	сгради тон 241	251 443 149 568	012

Източник: Националния интегриран план в областта на енергетиката и климата  
2021 г. – 2030 г., 2020 г.

Според	Компонента	„Нисковъглеродна	икономика“	от	Стълб	2	„Зелена	Бъл-
гария“	от	Плана	за	възстановяване	и	устойчивост	на	Република	България	(Ми-
нистерски	съвет	2021),	по	отношение	на	сградния	фонд,	инвестициите	ще	бъдат	
насочени	за:

1) енергийна	ефективност,	в	т.ч.	мерки	за	повишаване	на	енергийната	ефек-
тивност	в	жилищния	сграден	фонд	и	мерки	за	финансиране	за	енергийно	обновя-
ване	на	нежилищни	сгради,	включително	обществени	сгради	и	сгради	в	областта	
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на	производството,	търговията	и	услугите,	както	и	сгради	от	сектор	туризъм;	
2) финансиране	на	единични	мерки	за	енергийна	ефективност	в	еднофамил-

ни	сгради	и	многофамилни	сгради,	които	не	са	свързани	към	топлопреносни	и	
газопреносни	мрежи,	в	т.	ч.	изграждане	на	слънчеви	системи	за	битово	горещо	
водоснабдяване	и	изграждане	на	фотоволтаични	системи	до	4	kW;

3) енергийно	ефективни	общински	системи	за	външно	изкуствено	осветле-
ние	–	намаляване	на	разходите	на	енергия	за	външно	изкуствено	осветление	и	
подобряване	условията	на	живот	на	населението	в	страната	чрез	технологично	
обновление	и	модернизиране	на	системите	за	външно	изкуствено	осветление;

4) подкрепа	на	изграждането	на	минимум	1.7	GW	ВЕИ	и	батерии;
5)	 проучвателни	дейности	за	разработване	на	пилотен	проект	за	комбинира-

но	производство	на	топлина	и	електричество	от	геотермални	източници.
В	процентно	изражение	приоритетите	на	българските	предприятия	от	строи-

телния	сектор	с	нагласи	за	инвестиране	в	зелено	строителство	са	следните:		
–	осигуряване	на	енергийно	ефективни	източници	в	сградите		(50%);
–	използване	на	екологични		суровини	и	материали	(44%);
–	използване	на	рециклирани	суровини	и	материали	(39%);
–	използване	на	възобновяеми	енергийни	източници	в	сградите	(33%)	(Васи-

лева	2015).	
Подреждането	на	посочените	приоритети	е	в	зависимост	от	техните	достъп-

ност	и	въздействие	върху	ориентациите	на	потребителите.	Необходимо	е	във	все-
ки	проект	да	е	заложена	възможност	за	усъвършенстване,	т.е.	да	има	възможност	
за	изграждане	на	инфраструктура	 за	възобновяеми	енергоизточници,	 за	 зелени	
покриви,	за	зимни	градини	и	др.	

Въпросите,	 отнасящи	 се	 до	 модернизирането	 на	 съществуващия	 сграден	
фонд	с	елементи	на	устойчива	сграда,	са	от	изключително	значение.		У	нас	все	
още	липсва	законодателна	рамка,	която	да	регламентира	и	осигури	дейностите,	
свързани	с	модернизиране	на	съществуващите	сгради,	липсва	работеща	и	после-
дователна	национална	жилищна	политика,	липсват	законови	и	финансови	механи-
зми	за	общо	поддържане	на	сградите,	както	и	мерки	за	физическо,	икономическо	
и	екологично	възстановяване	на	жилищната	среда	и	постепенно	пространствено	
преструктуриране	към	подмяна	на	жилищния	фонд	с	нови	форми	на	обитаване.	

За	 да	 се	 осигурят	 благоприятни	 условия	 за	 инвестиции	 за	 изграждане	 на	
нови	и	за	модернизиране	на	съществуващите	сгради	и	поддръжка	на	инфраструк-
турата,	е	необходимо:

–	възприемане	на	добрите	практики	на	страните,	в	които	се	прилагат	методи-
те	на	зеленото	строителство;

–	разработването	на	финансови	инструменти	и	процедури	за	обновяването	
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на	сградите;
	–	усъвършенстване	на	възможностите	за	обследване	и	оценка	на	енергийни-

те	характеристики	на	съществуващите	сгради	и	опростяване	на	административ-
ните	процедури	за	придобиване	на	разрешение	за	обновяването	им.
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STATE OF GREEN PROJECTS AND GREEN 
ACTIVITIES IN CONSTRUCTION

Katya ANTONOVA

Abstract

The	challenge	facing	the	world	in	the	21st	century	is	to	ensure	a	balance	between	economic	
development	and	improving	the	well-being	of	people	and	the	needs	of	the	environment.	The	
concept	of	sustainable	construction	has	been	developed	for	more	than	30	years	and	is	applied	
in	many	countries	around	the	world.	The	aim	of	the	author	in	this	article	is	to	present	the	state	
of	 green	 activities	 in	 construction	 in	 some	 countries	 and	 to	 give	 recommendations	 for	 the	
implementation	of	green	projects	in	Bulgaria.

Keywords:	 Green	 construction,	 sustainable	 construction,	 green	 architecture,	 green	
projects,	green	activities.
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През	последните	години	се	наблюдава	активен	процес	на	развитие	
на	крайградските	зони	на	големите	градове	в	България	в	посока	
увеличаване	на	площите	за	застрояване	със	сгради	за	обитаване,	
производство-складови	дейности,	търговия,	туризъм	и	др.	Особе-
но	характерен	е	този	процес	за	територията	на	град	Варна.	Посо-
ката	и	темповете	на	развитие	на	крайградските	зони	се	определят	
от	множество	фактори.	
Целта,	поставена	от	авторите	на	тази	статия,	е	въз	основа	на	на-
правен	теоретичен	преглед	да	се	разгледат	някои	специфични	(ло-
кални)	фактори,	влияещи	върху	развитието	на	крайградските	зони	
на	град	Варна.	
Представени	са	предложения	за	ускоряване	процеса	на	развитие	
на	крайградските	зони	на	град	Варна.	
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Въведение

Спецификата	на	развитие	на	страната	ни	в	последните	десетилетия	определя	
и	твърде	интересната	динамика	на	развитие	на	големите	градове	у	нас,	а	от	там	
и	на	развитието	на	крайградските	им	зони.	Причините	за	това	развитие	следва	



241

Анна Господинова, Стоян Стоянов 
Фактори за развитие на крайградските зони на примера на гр. Варна)

да	се	търсят	в	повишените	изисквания	на	населението	към	стандарта	за	обита-
ване,	повишения	жизнен	стандарт	на	населението,	липсата	на	свободни	площи	в	
големите	градове	за	реализацията	на	мащабни	проекти,	развитието	на	пазара	на	
недвижими	имоти	и	повишения	инвестиционен	интерес	от	страна	на	множество	
местни	и	чуждестранни	предприемачи,	необходимостта	от	изграждането	на	нови	
индустриални	предприятия	в	околностите	на	големите	градове,	на	големи	търгов-
ски	комплекси,	изграждането	на	жилища	от	типа	„втори	дом“	и	др.

Изборът	на	град	Варна	за	обект	на	изследване	се	обуславя	от	благоприятното	
му	географско	разположение	и	неговото	демографско	и	икономическо	развитие.		

1. Теоретичен преглед на факторите за развитие на крайградските 
зони

В	научната	литература	са	познати	редица	класификации	на	факторите,	вли-
яещи	върху	разрастването	на	населените	места,	и	в	частност	върху	развитието	
на		крайградските	зони	на	големите	градове.	Една	от	тях	е	на	Pichler-Milanovic	
(2007),	според	който	влияние	върху	развитието	на	крайградските	територии	оказ-
ва	комплекс	от	три	фактора:	на	макроравнище, мезоравнище и микроравнище.

Фактори на макроравнище 
Макроикономическите	и	социалните	тенденции	влияят	върху	развитието	на	

градовете	по	определен	начин.	Нарастващата	глобализация,	придружена	от	на-
маляване	на	транспортните	разходи	на	дълги	разстояния,	води	до	увеличаване	на	
конкуренцията	между	градовете	за	икономически	дейности,	като	в	същото	време	
осигурява	определено	развитие,	което	изисква	капиталови	разходи	най-често	в	
съществуващата	градска	периферия.	Технологичните	иновации,	въвеждането	на	
масовото	производство	водят	до	икономии	от	мащаба,	заради	които	индустриите	
търсят	големи	и	обширни	производствени	обекти,	разположени	върху	по-евтина	
земя	в	прилежащите	територии.	Развитието	на	частната	собственост	в	повечето	
европейски	държави	видоизменя	предпочитанията	за	изграждане	на	индивиду-
ални	жилища	с	ниска	плътност	на	застрояване	в	периферията	на	градовете.	От	
гл.т.	на	предлагането	някои	икономически	сектори	се	възползват	от	развитието	
на	крайградските	територии.	Инвеститорите	получават	по-голяма	производител-
ност	 от	широкомащабно	 строителство	 върху	 зелени	площи,	 отколкото	 при	по-
малки	и	комплексно	реконструирани	градски	площи.

Стремежът	на	собствениците	на	 земеделска	земя	е	към	максимизиране	на	
възвръщаемостта	от	 техните	 стопанства	чрез	преобразуването	ѝ	в	урбанизира-
на.	От	гл.т.	на	търсенето	нарастването	на	реалните	доходи	води	до	развитие	на	
жилищното	строителство,	ползването	на	стоки	и	услуги	и	все	по-нарастваща	мо-
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билност,	които	от	своя	страна	са	предпоставка	за	увеличаване	търсенето	на	жи-
лищно	строителство,	търговски	центрове,	развлекателни	паркове	и	транспортна	
инфраструктура,	осигуряваща	предвижването	на	хора	и	стоки.	В	допълнение	към	
икономическите	аспекти	се	наблюдава	и	социален	стремеж	към	околоградския	
начин	на	живот,	което	също	създава	предпоставки	за	развитие	на	крайградски-
те	територии.	За	домакинствата	с	по-високи	доходи	близостта	до	природата	има	
важно	значение.	Ако	периферните	части	на	града	се	възприемат	като	по-тихи	и	
по-близки	до	природата	места,	търсенето	на	възможности	за	застрояване	в	тях	ще	
продължи	да	нараства,	особено	ако	реалните	доходи	продължават	да	растат	и	ако	
се	предлагат	жилища	на	достъпни	цени.	

Променящата	се	структура	на	домакинствата	също	влияе	върху	развитието	
на	крайградските	територии.	В	европейските	страни	размерът	на	домакинството	
намалява.	Това	рефлектира	върху	необходимостта	от	допълнителна	урбанизирана	
земя.	Единичните	домакинства,	както	и	тези	без	деца	обитават	най-вече	жилища	
в	близост	до	центъра	на	града,	докато	по-многочленните	семейства	са	концен-
трирани	предимно	в	предградията.	С	увеличаване	броя	на	личните	автомобили	и	
строителството	на	автомагистрали	продължава	намаляването	на	транспортните	
разходи	и	това	позволява	разрастването	на	по-големи	разстояния,	без	да	се	увели-
чават	финансовите	разходи.	Това	дава	възможност	на	градовете	да	се	разпрости-
рат	на	голяма	площ	без	икономически	загуби.	

Фактори на мезоравнище
Местната	 икономика	 също	 оказва	 влияние	 върху	 развитието	 на	 крайград-

ските	територии.	Там,	където	икономиката	се	развива,	 търсенето	на	жилищни,	
индустриални	 и	 търговски	 площи	 е	 голямо,	 а	 възможностите	 за	 застрояване	 в	
рамките	на	 града	са	ограничени,	 са	налице	предпоставки	 за	развитие	на	край-
градските	територии.	

Съществуват	 градове,	 които	 се	 урбанизират	 в	 резултат	 на	 вътрешна	 миг-
рация.	В	тях	се	оживява	центърът,	но	често	пъти	това	води	до	неконтролирано	
териториално	 разрастване	 и	 незаконно	 урегулиране	 на	 земята.	Структурата	 на	
местните	 власти	и	данъчните	 системи	също	оказват	 влияние	 върху	развитието	
на	крайградските	зони.	В	някои	случаи	стремежът	към	увеличаване	на	местните	
приходи	под	формата	на	данък	насърчава	местните	органи	да	разрешават	разра-
стването	на	градските	зони	за	търговски	комплекси	или	за	жилища.	Плановете	за	
развитие	и	устройствените	решения	могат	да	наложат	ограничение	на	перифер-
ната	експанзия.	

Фактори на микроравнище
Решенията	на	работодателите	са	повлияни	от	взаимодействието	на	факторите	

на	макро-	и	мезоравнище.	Всяка	фирма	взема	решения	относно	размера	и	място-
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то	на	производство,	което	също	оказва	влияние	върху	развитието	на	крайградски-
те	зони,	като	се	вземат	предвид	местните	планове	и	политика,	инфраструктурата,	
комуналните	услуги,	земята,	разходите,	данъчните	режими,	разходите	за	труд	и	
т.н.	За	всяка	фирма	влиянието	на	тези	фактори	е	различно,	което	може	да	доведе	
до	различни	решения	от	гл.т.	на	локализацията.	По	същия	начин	решенията	на	
отделните	домакинства	зависят	от	местните	икономически	и	социални	условия,	
от	състоянието	на	околната	среда,	инфраструктурата,	качеството	на	услугите.

Европейската	агенция	по	околна	среда	групира	факторите	за	разрастването	
на	населените	места,	и	в	частност	на	развитието	на	крайградските	територии	на	
големите	градове,	по	следния	начин	(EEA	2006:	17):

•	макроикономически –	растеж	на	икономиката,	глобализация,	европейска	
интеграция;

•	микроикономически –	повишен	жизнен	стандарт,	цена	на	земята,	нали-
чие	на	евтина	земеделска	земя,	конкуренция	между	общините;

•	демографски –	ръст	на	населението,	промени	в	демографската	структура;
•	променящи се предпочитания към обитаване	–	повече	площ	на	жител,	

различна	жилищна	структура;
•	проблеми на централните градски части	–	влошено	качество	на	въздуха,	

шум,	малки	жилища,	социални	проблеми,	липса	на	зелени	площи,	ниско	качество	
на	образованието;

•	транспортни проблеми	–	увеличаване	на	личните	автомобили,	наличие	
на	пътища,	достъпни	цени	на	горивата,	лоша	организация	на	обществения	транс-
порт;

•	регулативни рамки	 –	 слаба	 система	 за	 пространствено	 планиране,	 не-
ефективно	прилагане	на	съществуващите	планове.

Към	разгледаните	от	Европейската	агенция	по	околна	среда	микроикономи-
чески	фактори	следва	да	се	отнесе	и	наличието	на	интерес	от	страна	на	инвес-
титорите	за	реализацията	на	големи	инвестиционни	проекти,	изискващи	големи	
площи	свободна	земя	(Господинова	2021:	38).	

Christiansen	и	Loftsgarden	(2011)	разглеждат	следните	групи	фактори:	ико-
номически, микроикономически, социални, транспорт, политически и регу-
латорни. 

Към	групата	на	икономическите фактори	отнасят:	процесите	на	глобали-
зация	и	евроинтеграция.	

Важно	значение	за	проявлението	на	глобализацията	като	фактор	имат	Ли-
сабонската	 стратегия,	 чиято	 цел,	 лансирана	 през	 2000	 г.,	 е	 да	 превърне	 ЕС	 „в	
най-динамичната	и	конкурентоспособна	икономика	в	света	до	2010	г.,	основана	
на	 знанието,	способна	да	поддържа	устойчив	икономически	растеж	с	повече	и	
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по-добри	работни	места,	по-голямо	социално	сближаване	и	опазване	на	околната	
среда“	(European	Parliament	2010:	11),	както	и	стратегията	„Европа	2020“	за	инте-
лигентен,	устойчив	и	приобщаващ	растеж,	която	следва	„да	осигури	високи	нива	
на	 заетост,	 производителност	 и	 социално	 сближаване“	 (European	 Commission	
2010).

Постигането	на	тези	цели	изисква	иновации	в	областта	на	изследванията	и	
развитието	на	нови	технологии.	Такова	икономическо	развитие	благоприятства	
големите	градове	с	модерна	икономика,	тъй	като	те	имат	потенциал	по	отношение	
на	образованието,	разполагането	на	големи	компании	и	достъп	до	финансови	ре-
сурси.	В	тези	градове	е	възможно	увеличаване	на	населението,	концентриране	на	
дейности	и	последващо	използване	на	земята	за	урбанизирани	цели,	което	от	своя	
страна	оказва	влияние	върху	развитието	на	крайградските	територии.

Процесите	 на	 евроинтеграция	 са	 свързани	 предимно	 с	 една	 от	 основните	
цели	на	европейската	кохезионна	политика,	а	именно	намаляване	на	социалните	
и	икономическите	регионални	различия	в	Европейския	съюз	(ЕС),	т.е.	икономи-
ческо	и	социално	развитие,	което	осигурява	високи	нива	на	заетост,	балансира-
но	и	устойчиво	развитие.	В	тази	посока	инструмент	са	европейските	структурни	
фондове,	и	по-конкретно	Европейският	фонд	за	регионално	развитие.	

Развитието	на	инфраструктурата	е	приоритет	за	някои	страни,	които	получа-
ват	финансова	подкрепа	от	структурните	фондове.	Инвестициите	в	инфраструк-
тура	увеличават	достъпността	между	градовете	в	Европа	(ESPON	2007).	Теоре-
тичните	ефекти	от	увеличаване	на	инвестициите	в	инфраструктура	и	по-добрата	
достъпност	са	обобщени	от	Dieleman	и	Wegener	(2004:	314).	По-добрата	достъп-
ност	допринася	за	превръщане	на	териториите	в	привлекателни	за	жилищни,	про-
мишлени	и	офис	цели	и	в	резултат	на	това	води	до	разрастване	на	крайградските	
територии.	

Към микроикономическите фактори	се	отнасят:	недостатъците	на	пазара,	
конкуренцията	между	общините,	покупателната	способност	и	цените	на	земята.

Недостатъци на пазара
Според	Brueckner	(2000:	160-171)	три	пазарни	недостатъка	могат	да	бъдат	

причини	за	развитие	на	крайградските	територии.	Първият,	когато	предприемачи	
купуват	земя	независимо	дали	е	земеделска	или	с	друго	предназначение.	Преоб-
ладаващи	 са	 две	 гледни	 точки.	 Едната	 –	 предприемачът	 възприема	 територия-
та	като	такава	с	потенциал	за	развитие,	другата	–	аграрният	сектор	я	възприема	
като	производствен	потенциал.	В	някои	случаи	земеделската	земя	има	по-висока	
стойност	като	земя	за	строителство,	поради	което	земеделските	производители	
печелят	повече	от	продажбата	на	земята	(тъй	като	цената	на	земеделската	земя	
е	много	по-ниска	от	цената	на	урегулираната	земя	за	жилищни	и	индустриални	
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цели).	Освен	това,	местните	или	регионалните	власти	могат	да	окажат	влияние	
върху	развитието	на	земята	чрез	прилагането	на	политика	за	нейното	използване.	
Съществува	и	трета	гледна	точка.	Рекреационните	площи	и	откритите	простран-
ства	в	градската	структура	са	важни	за	благосъстоянието	на	хората	и	затова	тези	
площи	са	високо	ценени	от	населението.		Същото	важи	и	за	земеделските	площи.	
От	тази	гл.т.	навлиза	първият	пазарен	недостатък,	свързан	с	това,	че	социалните	
стойности	(ценности)	като	тези	трудно	се	оценяват	и	често	не	се	вземат	предвид.	
С	други	думи	невинаги	цената	отразява	реалната	стойност.	Следователно	пазар-
ната	цена	може	да	бъде	изкуствено	занижена	поради	недостатъците	на	пазара,	
тъй	като	не	се	включват	социалните	ползи.	

Вторият	пазарен	недостатък	се	свързва	с	това,	че	пазарът	не	включва	раз-
ходите	за	намалената	достъпност	за	пътуващите	от	местоживеенето	до	местора-
ботата.	 Задръстванията	и	намалената	 скорост	по	пътищата	означава,	 че	 хората	
прекарват	повечето	време	в	пътуване.	Това	са	разходи	за	всеки	индивид.		Хората	
от	предградията,	пътуващи	до	работното	си	място	с	лични	автомобили,	създават	
задръствания	и	 забавят	другите	пътуващи.	Проблемът	е,	че	тези	разходи	не	се	
вземат	предвид	от	пазара.	Гледната	точка	на	Brueckner		е,	че	хората	несъзнателно	
подценяват	разходите	за	пътуване.	

Третият	пазарен	недостатък	е,	че	общините	не	вземат	предвид	разходите	за	
техническата	и	социалната	инфраструктура	в	резултат	на	развитието	на	крайград-
ските	зони.	Развитието	на	тези	територии	се	свързва	с	инвестиции	за	пътища,	во-
доснабдяване	и	канализация,	училища	и	др.	социални	услуги.	Тези	разходи	могат	
да	се	разпределят	между	всички	хора	в	общината.	Ефектът	се	състои	в	това,	че	
цената	на	новите	жилища	е	по-ниска,	тъй	като	не	са	включени	инфраструктурни-
те	разходи.	

Конкуренция между общините
Общините	имат	различни	интереси,	когато	става	въпрос	за	развитие	на	земя-

та.	Противоречията	между	тях	могат	да	се	ограничат	в	резултат	на	преструктури-
ране	на	икономиката.

Loftsgarden	 и	Christiansen	 (2010)	 също	 смятат,	 че	 в	 процеса	 на	 планиране	
някои	общини	се	 стремят	към	насърчаване	на	 	 териториалното	разрастване	на	
населените	места	с	цел	привличане	на	население.

Този	фактор	според	нас	е	присъщ	по-скоро	за	по-слабо	развитите	в	икономи-
ческо	и	демографско	отношение	градове,	тъй	като	при	тях	процесът	на	развитие	
на	околоградските	територии	е	по-скоро	стимулиращ,	отколкото	неизбежен.	

Покупателна способност и цени на земята
Glaeser	и	Kahn	(2003)	смятат,	че	фактор	за	териториалното	разрастване	може	

да	бъде	икономическият	растеж.
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Според	нас	увеличеното	търсене	на	жилища,	подкрепено	с	покупателната	
способност	на	населението,	неизбежно	води	до	развитие	на	крайградските	тери-
тории	на	големите	градове,	тъй	като	в	централните	градски	части	търсенето	на	
жилища	е	по-голямо,	а	същевременно	липсват	свободни	площи	за	застрояване,	в	
резултат	на	което	цените	на	земята	и	жилищата	там	са	по-високи.	Поради	тази	
причина	потенциалните	купувачи	се	ориентират	към	жилища	с	по-ниски	цени	в	
крайградските	територии.	

От	друга	страна,	по-големите	градове,	характеризиращи	се	с	по-добро	ико-
номическо	 развитие	 и	 възможности	 за	 професионална	 реализация,	 привличат	
население,	което	води	до	недостиг	на	площи	в	строителните	граници	на	града	и	
създава	необходимост	от	развитие	на	крайградските	територии	за	задоволяване	
жилищните	потребности	на	населението.

Към	 социалните фактори	 са	 отнесени:	 нарастването на населението, 
жилищните предпочитания, характеристиките на жилищните територии и 
жилищата от типа „втори дом”. 

Нарастване на населението
Увеличаването	на	населението	в	градовете	оказва	влияние	върху	жилищния	

пазар	и	върху	по-високите	цени	на	жилищата.	Освен	това,	увеличаването	на	на-
селението	води	до	редица	проблеми,	като	интензивен	трафик,	задръствания,	за-
мърсяване	на	въздуха,	високи	шумови	нива	и	престъпност.	Всичко	това	мотивира	
населението	за	преместване	в	крайградските	територии,	тъй	като	там	проблеми	
като	тези	са	по-малко	характерни,	отколкото	за	централните	части.

Жилищни предпочитания и характеристики (особености) на жилищните 
територии

Според	някои	европейски	изследвания	увеличаването	на	населението	не	е	
основният	 фактор	 за	 териториалното	 разрастване,	 и	 в	 частност	 развитието	 на	
крайградските	територии	(ESPON	2009).	Културните	фактори	и	индивидуалните	
жилищни	предпочитания	заедно	с	икономическите	фактори	(пазарни	сили,	цени	
на	жилища,	транспортни	разходи)	оказват	по-голямо	влияние.

Тенденцията	е	към	преместване	на	по-младите	хора	(основно	несемейните)	
към	 града	 с	 цел	 учене	 или	 работа.	Същевременно	 се	 наблюдава	 тенденция	 на	
преместване	на	двойките	от	вътрешността	на	града	към	по-слабо	урбанизираните	
територии.	Това	се	отнася	особено	за	младите	двойки	с	деца,	чиито	предпочита-
ния	са	насочени	към	селски	жилищни	територии	с	големи	дворове	и	достъп	до	
зелени	пространства	(Couch,	Karecha	2006:	353-363).	

Жилища от типа „втори дом”
В	някои	европейски	страни,	като	Швеция,	Австрия,	Гърция	и	Словения,	жи-

лищата	от	типа	„втори	дом“	или	тяхното	превръщане	в	постоянни	жилища	е	фак-
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тор	за	разрастването	на	градовете	(Pichler-Milanović	2005).
В	доклада	на	URBS	Pandens	(Pichler-Milanović	2005)	се	акцентира	върху	три	

фактора,	които	влияят	върху	превръщането	на	жилищата	от	типа	„втори	дом“	в	
постоянни.	Първият	е	свързан	с	усъвършенстването	на	транспорта.	Инвестиции-
те	в	инфраструктура	позволяват	пътуването	на	по-дълги	разстояния	без	загуба	на	
много	време.	Второ,	хората	на	пенсионна	възраст	често	се	местят	във	или	придо-
биват	такива	имоти.	С	увеличаване	броя	на	пенсионерите	тази	тенденция	може	
да	се	засили.	Освен	това	икономическият	растеж	също	води	до	повече	жилища	
от	типа	„втори	дом“.	Трето,	по-голямата	гъвкавост	на	работните	процеси	може	да	
улесни	живеенето	извън	градските	центрове.	Например	технологичният	напре-
дък	в	информационните	технологии	може	да	направи	възможно	професионали-
стите	да	работят	извън	работното	място.	

В	допълнение	на	всичко	това,	можем	да	отбележим	и	влиянието	на	панде-
мичната	обстановка	(свързана	с	Covid-19)	върху	повишеното	търсене	на	имоти	в	
близост	до	големите	градове	както	за	осъществяване	на	функцията	„обитаване“,	
така	и	на	функцията	„труд“		самостоятелно	и/или	комбинирано	(чрез	превръщане	
на	жилищата	в	домове	и	офиси).		

Към политическите и регулаторните фактори се	отнасят:	потенциалът 
за контролиране използването на земята, местните интереси и знанието като 
движещи сили за разрастването, проблемът с координацията, използването на 
земята и видовете строителство. 

Потенциал за контролиране използването на земята
Европейските	 страни	 управляват	 и	 контролират	 използването	 на	 земята	

по	различни	начини.	Изследванията	в	тази	област	осигуряват	систематичен	по-
глед	върху	съществуващото	планиране	и	административните	системи	в	Европа.	
Във	връзка	с	това	е	и	проектът	Peri-urban	Land	Use	Relationships	–	Strategies	and	
Sustainability	Assessment	Tools	for	Urban-Rural	Linkages	–		PLUREL	(Взаимовръз-
ки	между	използването	на	земята	в	околоградските	територии:	Стратегии	и	ин-
струменти	за	оценка	на	устойчивостта	на	връзките	между	градски	и	селски	райо-
ни),	в	който	се	акцентира	върху	два	фактора.	Първият	е	политическата	структура.	
Свързан	 е	 с	 взаимодействието	между	местното,	 регионалното	 и	 националното	
ниво	при	вземането	на	решения	за	използване	на	земята.	Освен	това	е	важна	и	го-
лемината	на	административния	обхват.	Разпръснатата	и	разпокъсана	управленска	
система	означава,	че	регионалната	политика	по	използване	на	земята	не	е	най-
подходяща.	Вторият	фактор	е	свързан	с	вида	на	политиката	за	пространствено	
развитие.	Строгият	контрол	върху	политиките	по	използване	на	земята	може	да	
ограничи	разрастването	на	градовете	(Tosics	et	al. 2010).  

Местни интереси и знанието като движещи сили за разрастването 
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Loftsgarden	и	Christiansen	(2010)	откриват	индикации	за	липса	на	знание	и	
разбиране	 от	 страна	 на	местните	 власти,	 в	 случаите	 при	 които	 политиките	 на	
уплътняване	на	земята	носят	негативни	ефекти	и	в	тази	връзка	разрастването	на	
градовете	не	се	възприема	като	нежелано	явление.	

Разрастването на градовете и проблемът с координацията 
В	процеса	на	планиране	се	включват	множество	различни	участници	(пуб-

лични	и	частни).	Общинските	планове	трябва	да	отразяват	много	и	различни	ад-
министративни	цели,	изисквания	и	интереси.	Тези	интереси	не	е	задължително	да	
съвпадат	с	превенцията	на	разрастването	на	градовете.	Loftsgarden	и	Christiansen	
(2010)	считат,	че	това	създава	трудности	за	властите	да	координират	политиката.	
От	тази	гледна	точка	проблемът	с	координацията	може	да	се	прояви	като	фактор	
за	развитие	на	крайградските	територии.		

Използването на земята и видовете строителство
Видът	на	строителството	и	използването	на	земята	са	също	фактори,	вли-

яещи	 върху	 развитието	 на	 крайградските	 територии.	По-високата	 плътност	 на	
застрояване	в	градовете	може	да	ограничи	териториалното	развитие	на	крайград-
ските	територии,	докато	продължаващото	строителство	стимулира	териториал-
ното	развитие	на	крайградските	зони.	

В	този	смисъл	политиката	в	областта	на	строителството	и	начина,	по	който	
се	използва	земята	–	 за	жилищно,	промишлено,	търговско	и	др.	видове	 ,	 също	
оказват	влияние	върху	развитието	на	крайградските	зони.	

Разгледаните	дотук	фактори	не	изчерпват	цялата	съвкупност.	Така	например	
към	икономическите	фактори	следва	да	се	добавят	и	тези,	свързани	с	развитието	
на	националната	и	местната	икономика	в	съответната	държава	и	населено	място,	
а	не	само	глобализацията	и	европейската	интеграция,	т.е.	следва	да	се	разгледат	и	
други	икономически	фактори	(заетост,	безработица,	доходи	на	населението,	раз-
витие	на	някои	сектори	на	икономиката,	като	туризъм,	индустрия	и	др.).	

Микроикономическите	 фактори	 е	 необходимо	 да	 включват	 и	 търсене,	 и	
предлагане	на	земя	в	покрайнините	на	града,	а	към	социалните	следва	да	се	до-
бавят:	концентрация	маргиналните	групи	в	периферните	части	на	някои	градове,	
а	така	също	и	демографската	структура	на	населението	(Господинова		2021:	36).

В	 същото	 време	 факторът	 „конкуренция	 между	 общините“	 в	 резултат	 на	
стремежа	на	местните	власти	да	привлекат	население	и	да	насърчат	развитието	
на	нови	територии	би	следвало	да	се	отнесе	към	групата	на	политическите	и	ре-
гулаторните	фактори,	тъй	като	е	вследствие	от	липсата	на	политика	по	използване	
на	земята	на	различните	управленски	равнища	(национално	и	местно).	Големи-
те	градове	могат	да	се	конкурират	по	отношение	на	икономическите	дейности,	
отколкото	за	привличане	и	увеличаване	на	населението	(особено	ако	процентът	
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на	безработицата	в	 тях	е	 голям).	Още	повече,	че	привличането	на	население	в	
големите	градове	не	се	стимулира	от	местните	власти,	а	е	резултат	от	по-добрите	
икономически	възможности	в	тези	градове	(Господинова	2021:	36).

Към	политическите	и	регулаторните	фактори	следва	да	се	добавят:	липсата	
на	териториалноустройствени	планове	или	наличието	на	неактуални	такива;	лип-
сата	на	надеждна	информационна	система	за	анализ	на	използването	на	земята	на	
всички	управленски	равнища;	реституиране	на	земята	в	покрайнините	на	населе-
ните	места;	възможността	за	промяна	на	предназначението	на	неурбанизираната	
земя	за	урбанизирани	цели;	липсата	на	стратегии	за	обновяване	на	градската	сре-
да,	както	и	липсата	на	стратегии	за	възстановяване	или	повторно	използване	на	
изоставени	територии	(Господинова	2021:	36).

Определянето	на	общи	фактори	за	развитие	на	крайградските	зони	на	всички	
градове	е	сложна	задача,	тъй	като	територията	се	характеризира	с	различен	при-
роден,	демографски,	устройствен	и	икономически	потенциал.	Въпреки	това	част	
от	разгледаните	факторите,	влияещи	върху	развитието	на	крайградските	зони,	са	
общи	(характерни	за	всички	градове),	а	друга	част	са	специфични	(локални).

2. Фактори за развитие на крайградските зони на гр. Варна

В	рамките	на	ограничения	обем	на	 тази	публикация	 авторите	ще	обърнат	
внимание	само	на	някои	специфични	(локални)	фактори,	които	влияят	върху	раз-
витието	на	крайградските	зони	на	гр.	Варна,	а	именно:	устройствено планира-
не, инфраструктурна осигуреност, административна осигуреност, повишено 
търсене на имоти в крайградските зони.

Факторът	„устройствено планиране“	има	определящо	значение	за	разви-
тието	на	крайградските	зони	на	Варна,	тъй	като	липсата	на	влезли	в	сила	под-
робни	устройствени	планове	(ПУП)	за	някои	от	тези	територии	води	до	намаля-
ване	 на	 инвестиционната	 им	 привлекателност.	Процедурите	 по	 изработването,	
обявяването	и	 влизането	 в	 сила	на	ПУП	са	дълги	и	 сложни	поради	наличието	
на	множество	заинтересовани	лица	(физически	и	юридически)	и	постигането	на	
баланс	между	индивидуалния	и	обществения	интерес.	Това	в	някои	случаи	води	
до	забавяне	на	процедурата	по	влизане	в	сила	на	ПУП,	в	резултат	на	което	една	
част	от	крайградските	зони	във	Варна	(като	например	со„Боровец	–	север“;	вилна	
зона	„Лазур“	и	др.)		нямат	действащи	ПУП,	което	води	до	забавяне	процеса	на	
тяхното	развитие.	

Друг	проблем	е,	че	сега	действащият	общия	устройствен	план	(ОУП)	на	об-
щина	Варна	влиза	в	сила	едва	през	2012	г.,	а	дотогава	застрояването	на	селищ-
ните	образувания	се	извършва	въз	основа	на	План-извадки,	без	да	е	съобразено	с	
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наличната	и	необходимата	техническа	инфраструктура	–	водоснабдителна	и	ка-
нализационна,	електроснабдителна,	транспортна.	Това	от	своя	страна	води	до	по-
вишаване	разходите	на	инвеститорите	за	изграждане	на	инфраструктура	и	също	
забавя	процеса	на	развитие	на	крайградските	зони.

Факторът	„инфраструктурна осигуреност“	е	също	от	първостепенно	зна-
чение	за	развитието	на	разглежданите	територии.	Липсата	на	инфраструктурна	
осигуреност	 е	 сериозно	препятствие	пред	инвестиционните	намерения	поради	
две	причини.	Първо,	поради	неясните	срокове	за	реализация	на	обектите	на	ин-
фраструктурата	(предимно	техническа)	и	по-продължителния	период	на	изграж-
дането	им.	Второ,	в	много	от	случаите	разходите	за	проектирането	и	изпълнението	
на	инфраструктурните	проекти	се	поемат	изцяло	от	заинтересования	инвеститор	
или	в	най-добрия	случай	той	поема	разходите	поне	за	един	инфраструктурен	еле-
мент.	Всичко	това	също	влияе	върху	решенията	за	реализиране	на	инвестиционни	
проекти	в	крайградските	зони,	а	от	там	и	върху	развитието	на	тези	територии.

Положителен	момент	в	тази	насока	е	работата	по	проекта	за	изграждане	и	
реконструкция	на	22,5	км	магистрални	и	довеждащи	водопроводи	и	81	км	кана-
лизационни	мрежи	във	вилните	зони	и	курортните	комплекси	на	север	от	Варна.	
Проектът	 „Изграждане	на	ВиК	инфраструктура	на	 обособената	 територия,	 об-
служвана	от	„ВиК	–	Варна“	ООД	се	финансира	от	ОП	„Околна	среда“	2014-2020	
г.	и	е	на	обща	стойност	138	372	401,80	лв.,	от	които	96	760	214.66	лв.	са	безвъз-
мездна	финансова	помощ.	Бенефициент	е	ВиК	–	Варна	(Единен	информационен	
портал	на	европейските	структурни	и	инвестиционни	фондове	2022).

Проектът	обхваща	селищните	образувания	„Изгрев“,	„Кочмар“,	„Сълзица“,	
„Пчелина“,	„Сотира“,	„Бриз“,	„Свети	Никола“,	„Ален	мак“,	„Ваялар“,	„Траката“,	
„Манастирски	рид“	и	бул.	„Христо	Смирненски“.	Проектът	стартира	през	2019	г.	
и	ще	продължи	до	2024	г.

За	подобряване	на	инфраструктурната	осигуреност	на	крайградските	зони	на	
гр.	Варна	е	необходимо	предприемането	на	следните	по-конкретни	мерки:	търсе-
не	и	намиране	на	възможности	за	увеличаване	размера	на	финансовите	средства	
за	реализация	на	инфраструктурни	проекти	в	крайградските	зони	и	засилване	на	
контрола	(обществен	и	институционален)	при	възлагането	и	изпълнението	на	ин-
фраструктурните	проекти	(особено	по	отношение	на	съкращаване	на	сроковете).

Факторът	„административна осигуреност“	се	свързва	с	времетраенето	на	
процедурите	по	отношение	на	 създаването	и	 влизането	 в	 сила	на	ПУП,	 а	 така	
също	и	на	разработването	и	одобряването	на	всички	строителни	книжа	до	полу-
чаване	на	разрешение	за	строеж	за	всеки	обект	(включително	и	за	инфраструк-
турните	съоръжения)	в	крайградските	зони.	Средния	срок	за	изработване,	обявя-
ване	и	влизане	в	сила	на	ПУП,	за	проектиране	и	одобряване	на	инвестиционни	
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проекти	и	получаване	на	разрешение	за	строеж	е	около	2	години,	а	ако	обектът	
е	инфраструктурен,	срокът	се	увеличава	с	още	от	6	до	12	месеца.	Причините	за	
това	са	недостиг	на	административен	капацитет	и	непрекъснатото	преместване	
на	компетенции	по	процедирането	между	общинска	и	районни	администрации.	

За	подобряване	на	административната	осигуреност	на	процеса	по	развитие	
на	крайградските	зони	е	необходимо	да	се	оптимизират	на		сроковете	за	създаване	
и	влизане	в	сила	на	устройствените	планове,	а	така	също	и	на	сроковете	за	одо-
бряване	на	строителната	документация	чрез	прецизиране	на	административните	
процедури.

Повишено търсене на имоти в крайградските зони
По		данни	на	Агенцията	за	недвижими	имоти	„Адрес“	се	наблюдава	продъл-

жаваща	тенденция	към	търсене	на	имоти	в	крайградските	зони,	характерна	за	го-
лемите	градове	в	България,	включително	и	за	гр.	Варна	(Адрес	недвижими	имоти	
2021).	Причините	за	това	следва	да	се	търсят	в	изнасянето	на	някои	бизнеси	в	
покрайнините	на	града,	по-ниската	цена	на	имотите	в	тези	територии,	реализи-
ране	на	функцията	„труд“	в	„хоум-офиси“	в	резултат	от	ограничителните	мерки	
във	връзка	с	пандемията	от	Covid-19,	повишените	изисквания	на	населението	за	
обитаване	на	жилища	с	по-големи	площи	в	една	по-качествена	и	природна	среда.

Заключение

Развитието	на	крайградските	зони	изисква	анализ	на	факторите,	които	вли-
яят	върху	процеса	и	степента	на	това	развитие,	а	така	също	и	върху	повишаване	
на	инвестиционната	им	привлекателност.	Авторите	на	това	изследване	не	претен-
дират	 за	изчерпателност	при	анализа	на	факторите,	 влияещи	върху	развитието	
на	крайградските	зони	на	гр.	Варна,	но	считат	че	разгледаните	фактори:	устрой-
ствено	планиране,	инфраструктурна	осигуреност,	административна	осигуреност	
и	повишено	търсене	на	имоти	в	крайградските	зони	разкриват	степента	и	посока-
та	на	развитие	на	тези	територии	и	обосновават	решенията	за	реализирането	на	
конкретни	инвестиционни	проекти	в	тях.
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FACTORS FOR DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS 
(EXAMPLE THE CITY OF VARNA)

Anna GOSPODINOVA
Stoyan STOYANOV

Abstract

Recent	years	it	is	seen	an	active	process	of	development	of	peri-urban	areas	of	the	big	cities	
of	Bulgaria	in	a	direction	of	increase	of	the	areas	of	construction	with	buildings	for	habitation,	
production/storage	activities,	 trade,	 tourism	and	other.	This	process	 is	very	 typical	 for	Varna	
territory.	The	direction	and	the	pace	of	development	of	the	peri-urban	areas	it	is	determined	by	
many	factors.	

The	main	purpose	posed	by	the	authors	of	this	article	is	on	the	base	of	the	done	theoretical	
review,	 to	 look	over	some	specific	(local)	factors,	 influencing	the	development	of	peri-urban	
areas	of	city	of	Varna.

There	were	shown	prepositions	of	acceleration	of	the	process	of	development	of	the	peri-
urban	areas	of	the	city	of	Varna.

Keywords: city	of	Varna,	peri-urban	areas,	factors,	development.
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възлагане,	 възложени	
до	го	вори,	 участие	 на	
МСП	 на	 пазара	 на	 об-
ществени	поръчки

Значителна	част	от	публичните	разходи	се	възлагат	чрез	общест-
вени	поръчки.	Те	се	използват	като	инструмент	за	провеждане	на	
различни	политики.	Ключово	за	тяхното	успешно	провеждане	е	
познаването	на	пазара	на	обществени	поръчки.	В	статията	се	пра-
ви	оценка	на	състоянието	на	пазара	на	обществени	поръчки.	Ана-
лизът	е	за	период	от	2016	г.	до	2020	г.	и	се	базира	на	данни	за	броя	
и	стойността	на	сключените	договори	по	процедури	с	национално	
и	европейско	финансиране.	Достига	се	до	извода,	че	пазарът	се	
развива	динамично.	Една	от	причините	за	това	е	европейското	фи-
нансиране.	Проследено	е	участието	на	МСП	на	този	пазар.	Въпре-
ки	въведените	законодателни	промени	през	2016	г.	се	наблюдава	
неблагоприятна	тенденция	за	ограничаване	на	достъпа	на	МСП	до	
обществени	поръчки	в	България.
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Въведение

Терминът	„обществени	поръчки“	от	английския	„public	procurement“	в	Окс-
фордския	енциклопедичен	речник	по	икономика	(Oxford	Dictionary	of	Economics,	
*	Изследването	е	по	проект	за	научно-приложно	изследване	№	НПИ-41/	2020,	на	тема	„Подо-
бряване	на	възлагателния	процес	при	реализацията	на	инвестиционни	проекти,	финансирани	
с	публични	средства“.
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2009)	 се	 дефинира	 като	 покупката	 на	 стоки	 и	 услуги	 от	 публичния	 сектор,	 на	
всички	нива	на	управление.	Независимо	дали	става	въпрос	за	частни	стопански	
субекти	или	за	публични	органи,	процесът	на	възлагане	е	призван	да	постигне	
баланс	на	няколко	ключови	параметъра,	известни	като	„5	Rights“	на	веригата	на	
доставките	–	правилно	качество,	правилно	количество,	правилна	цена,	правилно-
то	място	и	време	и	правилния	източник.	При	възлагането	„5	Rights“	са	взаимос-
вързани,	като	всяко	едно	има	ефект	върху	останалите.	Като	цяло	постигането	на	
всичките	„5	Rights“,	включително	и	при	обществените	поръчки,	осигурява	рамка	
за	ефективно	управление	на	веригата	за	покупки	и	доставки	(Lewa,	2010).

Следва	да	отбележим,	че	възлагането	не	цели	постигане	на	най-доброто	ка-
чество	на	пазара.	Най-доброто	качество	може	да	има	неблагоприятни	последици	
за	разходите,	за	някои	технически	аспекти,	както	и	за	поддръжката	и	експлоата-
цията.	Чрез	обществени	поръчки	възложителите	следва	да	получат	точното	ка-
чество,	което	отговаря	на	нуждите	–	нито	повече	и	нито	по-малко.	Купуването	на	
големи	количества,	независимо	от	текущите	нужди,	 е	 също	толкова	погрешно,	
колкото	и	купуването	само	на	необходимото.	Също	така	е	погрешно	възложите-
лите	да	се	стремят	към	най-евтиното.	Цената	следва	да	бъде	комплексен	израз	
на	качеството,	количеството	и	на	редица	други	фактори,	обхванати	в	предложе-
нията	на	участниците	в	процедурите	за	възлагане	на	обществени	поръчки	(Рай-
чев,	2016).	Следва	да	се	вземе	под	внимание	не	само	първоначалната	цена,	а	и	
разходите	 за	целия	жизнен	цикъл.	Точното	време	и	място,	 както	и	правилният	
източник	или	доставчик,	също	са	определящи	за	постигане	на	основната	цел	на	
възлагането,	а	именно	осигуряване	на	ефективност	при	разходването	на	публич-
ните	средства.

Обществените	поръчки	се	отнасят	и	засягат	всички	нас,	независимо	кои	сме,	
къде	живеем	и	какво	правим.	Както	някои	автори	посочват,	икономическите,	со-
циалните	и	екологичните	ползи	от	публичните	стратегии	и	програми	зависят	до	
голяма	степен	от	това	как	се	управляват,	провеждат	и	контролират	обществените	
поръчки	(Khan,	2018).	Предполага	се,	че	тези	ползи	са	големи,	тъй	като	държа-
вите	харчат	немалък	процент	от	брутния	си	вътрешен	продукт	за	придобиване	на	
стоки,	строителство	и	услуги	чрез	обществени	поръчки.

Данните	показват,	че	почти	всички	държави	–	членки	на	ЕС	увеличават	свои-
те	публични	разходи,	като	през	2017	г.	оценката	на	разходите	на	държавните	орга-
ни	и	дружествата	за	комунални	услуги,	които	могат	да	се	тълкуват	като	разходи,	
възложени	 чрез	 обществени	 поръчки,	 възлизат	 на	 12,2%	от	 брутния	 вътрешен	
продукт	на	ЕС	(European	commission,	2019).	В	цитираното	изследване	се	посочва,	
че	за	същата	година	оценката	на	публичните	разходи	за	строителство,	доставки	и	
услуги	(с	изключени	на	комуналните	услуги	и	някои	концесии)	като	процент	от	
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БВП	за	България	е	9,4%.	Това	прави	публичните	органи	както	на	ниво	ЕС,	така	и	
в	нашата	страна,	един	от	най-големите	купувачи	на	пазара.	

От	друга	страна,	те	могат	да	използват	обществените	поръчки	като	инстру-
мент	 за	провеждане	на	различни	политики,	 свързани	с	опазването	на	околната	
среда,	с	внедряването	на	иновации	или	за	насърчаване	на	социалното	приобща-
ване.	Khan	(2018)	разглежда	обществените	поръчки	като	важна	система	за	изра-
зходване	на	публични	средства	за	придобиване	на	стоки,	строителство	и	услуги,	
необходими	за	обществени	програми	и	проекти.	Предвид	на	обема	на	обществе-
ните	поръчки,	тяхното	значение	и	потенциалните	ползи	от	тях	е	от	изключителна	
важност	как	е	организирана	и	функционира	тази	система.

Целта	на	автора	е	да	изследва	основните	характеристики	и	да	направи	кра-
тък	анализ	на	пазара	на	обществените	поръчки,	въз	основа	на	който	да	очертае	
основни	моменти	от	неговото	развитие	през	разглеждания	период	2016	г.	–	2020	г.

Проучването	се	основава	на	вторични	данни	извлечени	от	Регистъра	на	об-
ществените	поръчки	и	от	Портала	за	отворени	данни	и	обхваща	периода	2016	г.	
–	2020	г.	Данните	са	анализирани	чрез	прилагане	на	статистически	методи	за	ана-
лиз	на	динамичните	редове	за	броя	на	обществените	поръчки,	в	т.ч.	с	европейско	
финансиране,	за	броя	на	сключените	договори	и	общата	им	стойност	и	интерпре-
тиране	на	получените	резултати.	Използвани	са	статистически	методи	за	анализ	
на	общото	развитие	–	базисни	и	верижни	абсолютни	прирасти,	базисни	и	вериж-
ни	темпове	на	прираст,	среден	абсолютен	прираст	и	среден	темп	на	прираста.

1. Институционална рамка на пазара на обществените поръчки в 
България

Лидия	Каракашева	(1995)	еднозначно	определя	пазара	на	обществените	по-
ръчки	като	вид	организиран	пазар,	доколкото	на	него	по	състезателен	ред	и	при	
стандартизирана	 и	 формализирана	 процедура	 се	 сключват	 сделки	 за	 покупко-
продажба	на	стоки,	предоставянето	на	услуги	и	изпълнението	на	строителство.	
Пазарът	на	обществени	поръчки	в	България	е	част	от	общоевропейския	пазар	и,	
както	М.	Павлова	(2016)	отбелязва,	състоянието	му	отразява	икономическата	си-
туация	в	страната.	Неговото	изследване	и	познаване	дава	възможност	за	предпри-
емане	на	необходимите	мерки	от	съответните	органи,	вкл.	на	такива,	чрез	които	
може	да	се	въздейства	върху	бизнес	климата	в	страната.

Организирането	и	провеждането	на	процедури	за	привличане	на	конкурент-
ни	оферти	за	доставка	на	стоки	или	за	изпълнение	на	строителни	дейности	имат	
сериозна	история.	В	исторически	аспект	началото	на	правната	регламентация	на	
обществените	поръчки	е	поставено	през		15-ти	–	16-ти	век,	когато	са	направени	
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първите	опити	за	регулиране	на	тръжната	практика	в	Нижни-Новогорд.
Днес,	 обществените	 поръчки	 са	 във	фокуса	 на	 вниманието	 на	множество	

международни	 организации	 като	 Световната	 банка,	 Световната	 търговка	 орга-
низация,	Организацията	за	икономическо	сътрудничество	и	развитие	и	др.	и	са	
обект	на	строга	правна	регламентация.	За	България	обществените	поръчки	са	от-
носително	ново	явление.	За	първи	път	те	са	обект	на	правна	регламентация	през	
1991	 г.	От	2007	 г.	 насам	у	нас	организирането	и	провеждането	на	обществени	
поръчки	се	осъществява	при	спазване	на	основни	правни	норми,	които	условно	
могат	да	бъдат	разделени	в	две	групи	–	общоевропейски	и	национални.

Директивите	на	ЕС	са	транспонирани	в	българското	 законодателство	чрез	
приетия	през	2004	г.	Закон	за	обществените	поръчки	(ЗОП).	Този	закон	е	значи-
телно	преработен	през	2006	г.	и	често	изменян	и	допълван	(над	30	пъти),	докато	
през	2016	г.	е	приет	изцяло	нов	закон.	Сега	действащият	закон	също	е	изменян	
многократно.	В	допълнение	към	ЗОП	има	няколко	ключови	подзаконови	 акто-
ве,	регулиращи	отношенията	в	областта	на	обществените	поръчки,	включително	
Правилника	за	приложение	на	ЗОП	(2016),	който	също	е	обект	на	чести	проме-
ни.	Безспорно,	приложимото	европейско	и	национално	законодателството	подле-
жи	на	непрестанно	актуализиране	и,	както	някои	автори	отбелязват	(Димитрова,	
2017),	това	е	с	оглед	на	отразяване	на	промените	в	обществените	отношения.	Вся-
ко	изменение	цели	постигане	на	по-голяма	публичност	и	увеличаване	на	ефек-
тивността.	Националното	 законодателство	 е	 базата,	 върху	 която	 е	 изградена	 и	
функционира	системата	на	обществените	поръчки.	

Миглена	Павлова	(2015)	разглежда	системата	на	обществените	поръчки	като	
„комплекс	от	обществени	отношения,	които	възникват	във	връзка	с	подготовката,	
провеждането,	възлагането,	обжалването	и	контрола	на	обществените	поръчки“.	
Както	пазара,	така	и	системата	на	обществените	поръчки	в	България	може	да	се	
разглежда	като	част	от	общата	европейска	такава,	а	нейното	правилно	функцио-
ниране	е	в	пряка	връзка	с	ефективното	разходване	на	публични	средства.

В	Стратегията	за	развитите	на	сектора	(Министерски	съвет,	2014)	системата	
е	представена	като	съвкупност	от	органи	и	лица,	между	които	има	ясно	обозначе-
ни	взаимовръзки.	Тези	органи	и	лица,	според	нас,	могат	да	бъдат	разгледани	като	
институционална	рамка	на	пазара	на	обществени	поръчки.	Тя	включва	следните 
четири	основни	групи:

1.	Органи,	провеждащи	държавната	политика	в	областта	(Министерство	на	
финансите	и	АОП).

2.	 Органи,	 осъществяващи	 последващ	 контрол	 на	 обществените	 поръчки	
(Сметна	палата	и	АДФИ).

3.	Кандидати,	участници,	изпълнители	и	възложители	–	субекти	на	възлага-
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телния	процес.	
4.	Органи	за	обжалване	–	Комисия	за	защита	на	конкуренцията	(КЗК)	и	Вър-

ховен	административен	съд	(ВАС).
Основният	орган,	отговарящ	за	обществените	поръчки	в	България,	е	Аген-

цията	 за	 обществени	 поръчки	 (АОП),	 независим	 орган	 към	Министерство	 на	
финансите.	Освен	че	подпомага	министъра	на	финансите	при	провеждането	на	
политиките	в	сектора,	АОП	има	широк	кръг	от	функции,	включително	подготов-
ка	на	проекти	на	нормативни	актове,	даване	на	методически	указания	и	поддър-
жането	на	РОП.	КЗК	е	друг	важен	орган,	който	е	натоварен	с	контрол	в	хода	на	
процедурите	чрез	системата	от	обжалване	на	актове,	действия	или	бездействия	
на	възложителите.	Производството	по	обжалване	е	двуинституционно	–	на	пър-
ва	инстанция	пред	КЗК,	а	на	втора	 	–	пред	ВАС.	Последващият	контрол	върху	
прилагането	на	правилата	се	осъществява	от	Сметната	палата	и	 	Агенцията	 за	
държавна	финансова	инспекция	(АДФИ).	Сметната	палата	извършва	независими	
одити	за	законосъобразност,	ефективност,	ефикасност	и	икономичност	на	използ-
ваните	публични	средства.	Възлагащите	органи	редовно	се	одитират,	но	доколко-
то	Сметната	палата	има	ограничени	правомощия	за	санкциониране,	тя	препраща	
направените	констатации	на	АДФИ.

С	приемането	на	България	в	ЕС	обществените	поръчки,	финансирани	с	ев-
ропейски	средства,	подлежат	на	допълнителен	предварителен	контрол,	както	и	
на	засилен	текущ	и	последващ.	Управляващите	органи	на	оперативните	програ-
ми	в	рамките	на	своите	правомощия	и	под	надзора	на	Сертифициращия	орган	и	
Изпълнителна	агенция	„Одит	на	средства	от	ЕС“	осъществяват	предварителен	и	
последващ	контрол	върху	процедурите,	чрез	които	са	избрани	изпълнителите	на	
проекти.	

АОП	 осъществява	 предварителен	 контрол	 на	 процедури	 за	 възлагане	 на	
обществени	 поръчки,	 селекционирани	 чрез	 случаен	 избор,	 чиято	 прогнозна	
стойност	е	равна	на	или	по-висока	от	1	000	000	лв.	без	ДДС	–	за	строителство	и	
200	000	лв.	без	ДДС	–	за	доставки	и	услуги.	АОП	извършва	предварителен	кон-
трол	за	всички	процедури	на	договаряне.	

Тъй	като		в	хода	на	провеждане	на	немалка	част	от	процедурите	за	възлага-
не	на	обществени	поръчки,	освен	последващ,	се	осъществява	и	предварителен	
контрол,	елементът	за	контрол	на	принципната	схема	на	участниците	на	пазара	е	
допълнен	(вж.	фиг.	1).
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строителство и 200 000 лв. без ДДС – за доставки и услуги. АОП извършва 

предварителен контрол за всички процедури на договаряне. 

Тъй като в хода на провеждане на немалка част от процедурите за 

възлагане на обществени поръчки, освен последващ, се осъществява и

предварителен контрол, елементът за контрол на принципната схема на 

участниците на пазара е допълнен (вж. фиг. 1).

Фиг. 1. Взаимовръзки между участниците на пазара 

на обществени поръчки в България

Източник: адаптирано по Национална стратегия за развитие на сектор обществени 

поръчки в България за периода 2014 г. – 2020 г. 

Последният елемент включва преките участници, а именно –

субектите на възлагателния процес. От една страна, това са публичните 

възложители, които в изпълнение на своите функции разходват обществени 

средства, и секторните възложители, които извършват дейности от 

комуналния сектор. Другата голям група тук са стопанските субекти. Тези 

лица, в зависимост от вида процедура и етапа, в който се намират,

придобиват различен статут на кандидати, участници или изпълнители. 

Миглена Павлова (2012) посочва, че основните категории са две –

възложител и изпълнител. Кандидат или участник е наименованието, което 
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Фиг. 1. Взаимовръзки между участниците на пазара 
на обществени поръчки в България

Източник: адаптирано по Национална стратегия за развитие
на сектор обществени поръчки в България за периода 2014 г. – 2020 г. 

Последният	елемент	включва	преките	участници,	а	именно	–	субектите	на	
възлагателния	процес.	От	една	страна,	 това	са	публичните	възложители,	които	
в	изпълнение	на	своите	функции	разходват	обществени	средства,	и	секторните	
възложители,	 които	извършват	 дейности	 от	 комуналния	 сектор.	Другата	 голям	
група	тук	са	стопанските	субекти.	Тези	лица,	в	зависимост	от	вида	процедура	и	
етапа,	в	който	се	намират,	придобиват	различен	статут	на	кандидати,	участници	
или	изпълнители.	Миглена	Павлова	 (2012)	посочва,	че	основните	категории	са	
две	–	възложител	и	изпълнител.	Кандидат	или	участник	е	наименованието,	което	
получава	потенциалният	изпълнител	в	хода	на	възлагане	на	поръчката,	в	зависи-
мост	от	вида	на	процедурата	и	етапа,	на	който	се	намира,	както	и	от	различието	
във	възможностите	(права	и	задължения),	с	които	разполага	това	лице.

На	основание	на	посоченото	по-горе	може	да	се	обобщи,	че	пазарът	на	об-
ществени	поръчки	в	България	е	сравнително	централизиран	и	се	характеризира	с	
чести	промени	в	правно	и	регулаторно	отношение.	В	доклад	за	Европейската	ко-
мисия	(2016)	се	посочват	някои	основни	проблеми,	определящи	спецификата	на	
този	пазар	в	България.	Като	основно	предизвикателство	се	извежда	администра-
тивният	капацитет,	който	е	в	основата	на	допусканите	формални	грешки	и	забавя-
ния,	особено	накърняващи	обществения	интерес	при	използването	на	фондовете	
от	ЕС.	Посочва	се,	че	възлагащите	органи	често	нямат	юридически	и	технически	
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познания,	за	да	изпълняват	правилно	своите	функции.	Изтъкват	се	като	слабост	
и	липсата	на	последователност,	и	„формалистичният“	предварителен	и	послед-
ващ	контрол	на	процедурите	за	възлагане	на	обществени	поръчки,	което	води	до	
значителни	финансови	корекции.	Оценката	на	бизнеса	за	пазара	на	обществените	
поръчки	е	незадоволителна	–	липсва	доверие.	Много	стопански	субекти	намират	
правилата	за	участие	в	процедури	за	възлагане	на	обществени	поръчки	за	пре-
калено	натоварващи	и	принципно	несправедливи.	Това	от	своя	страна	отслабва	
възможността		да		се	привличат	конкурентоспособни	оферти	и	ограничава	пости-
гането	на	ефективно	използване	на	публичните	средства.

2. Анализ на пазара на обществените поръчки в България  
за периода 2016 г. – 2020 г.

За	оценка	на	състоянието	на	пазара	на	обществени	поръчки	през	изследва-
ния	период	са	използвани	данни	за	три	показателя	общ	брой	сключени	договори;	
обща	стойност	на	сключените	договори	и	брой	и	стойност	на	договорите	по	по-
ръчки	с	европейско	финансиране.	Данните	са	извлечени	от	Регистъра	на	общест-
вените	поръчки	и	от	Портала	за	отворени	данни.

Таблица 1
Брой на сключените договори в резултат на проведени  

процедури за обществени поръчки за периода 2016 г. – 2020 г.

Година 2016 2017 2018 2019 2020
Брой сключени договори 21	505 21	882 22	486 23 092 24	756

Абсолютен 
прираст (бр.)

При постоянна база (2016) – 377 981 1	587 3	251
При верижна база – 377 604 606 1 664

Темпове на 
растеж (%)

При постоянна база 
(2016 = 100%) 100 102 105 107 115

При верижна база – 102 103 103 107

Източник: Портал за отворени данни ( https://data.egov.bg/, достъпен на 25/08/2021)  и из-
числения на автора.

В	таблица	1	са	представени	данни	за	последните	5	години	за	сключените	до-
говори	на	годишна	база	в	резултат	на	проведените	процедури	за	възлагане	на	об-
ществени	договори.	Забелязва	се	ясна	тенденция	на	плавно	увеличаване	на	броя	
на	сключените	договори,	като	средногодишният	темп	на	растеж	е	1,036.	Докато	
през	първите	4	години	(2016	г.	–	2019	г.)	увеличението	е	относително	плавно	с	
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по	2%	на	година,	то	през	2020	г.	се	отчита	съществено	покачване	–	увеличение-
то	спрямо	предходната	2019	г.	е	със	7%	или	това	е	прираст	от	1	664	бр.	Прави	
впечатление,	 че	 абсолютното	 увеличение	 в	 броя	 на	 сключените	 договори	 през	
2020	г.	спрямо	2019	г.	 (1	664	бр.)	е	малко	над	сумарното	увеличение	в	броя	на	
сключените	договори	общо	за	предходните	4	години	(1	587	бр.).	Това	увеличение	
може	да	се	дължи	на	увеличение	в	броя	на	обявените	обществени	поръчки	или	
на	увеличаване	на	поръчките	с	обособени	позиции	при	запазване	на	общия	брой	
обявени	процедури.

От	данните	във	фигура	2	се	вижда,	че	общата	стойност	на	сключените	дого-
вори	расте	през	първите	4	години	от	изследвания	период,	като	увеличението	през	
2019	г.	спрямо	2016	г.	е	малко	над	2,2	пъти.	През	2020	г.	се	отчита	по-ниска	обща	
стойност	на	сключените	договори	спрямо	2019	г.,	но	сумата	на	възложените	дого-
вори	(12	373	млн.	лв.)	остава	над	средното	равнище	за	периода	(10	212	млн.	лв.).	
Средната	стойност	на	един	договор	за	периода	2016	г.	–	2020	г.	е	445	хил.	лв.,	като	
и	при	този	показател	се	отчита	трайна	тенденция	на	увеличение.	Върхова	отново	
е	2019	г.	със	средна	стойност	за	един	договор	от	664	хил.	лв.	Увеличеният	размер	
на	общата	стойност	на	сключените	договори	през	изследвания	период	е	в	пряка	
връзка	с	увеличения	брой	сключени	договори.	Равнищата	на	средната	стойност	
на	един	договор	показват,	че	ръстът	на	договорените	средства	в	резултат	на	про-
ведените	процедури	изпреварва	ръста	в	броя	на	сключените	договори.

От данните във фигура 2 се вижда, че общата стойност на сключените 

договори расте през първите 4 години от изследвания период, като 

увеличението през 2019 г. спрямо 2016 г. е малко над 2,2 пъти. През 2020 г. 

се отчита по-ниска обща стойност на сключените договори спрямо 2019 г., 

но сумата на възложените договори (12 373 млн. лв.) остава над средното 

равнище за периода (10 212 млн. лв.). Средната стойност на един договор за 

периода 2016 г. – 2020 г. е 445 хил. лв., като и при този показател се отчита 

трайна тенденция на увеличение. Върхова отново е 2019 г. със средна 

стойност за един договор от 664 хил. лв. Увеличеният размер на общата 

стойност на сключените договори през изследвания период е в пряка връзка 

с увеличения брой сключени договори. Равнищата на средната стойност на 

един договор показват, че ръстът на договорените средства в резултат на 

проведените процедури изпреварва ръста в броя на сключените договори. 
 

 

 

 

Фиг. 2. Стойност2 на сключените договори в резултат на проведени 
процедури за обществени поръчки за периода 2016 г. – 2020 г. 

Източник: Портал за отворени данни  (https://data.egov.bg/,  
достъпен на 25/08/2021) и изчисления на автора. 

 
Интерес представляват данните за броя и стойностите на възложените 

договори във връзка с изпълнението на проекти, финансирани с европейски 

средства (вж. табл. 2). При показателя „Брой сключени договори с 
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Интерес	представляват	данните	за	броя	и	стойностите	на	възложените	дого-
вори	във	връзка	с	изпълнението	на	проекти,	финансирани	с	европейски	средства	
(вж.	табл.	2).	При	показателя	„Брой	сключени	договори	с	европейско	финансира-
не“	се	наблюдава	плавно	увеличение	в	абсолютните	стойности,	като	през	2020	г.	
се	достига	до	почти	3	000	договора,	което	на	практика	е	двойно	увеличение	спря-
мо	базовата	2016	г.	Следва	да	се	отбележи,	че	средногодишният	темп	на	растеж	
на	броя	договори	с	европейско	финансиране	(1,19)	е	по-висок	от	средногодишния	
темп	на	растеж	(1,036)	на	броя	на	всички	сключени	договори.	С	изключение	на	
2016	г.,	относителният	дял	на	броя	сключени	договори	с	европейско	финансиране	
спрямо	всички	договори	се	запазва	относително	постоянен,	като	варира	между	
12	и	13%.

Както	в	общата,	така	и	в	средната	стойност	на	един	договор	с	европейско	
финансиране	имаме	ясно	изразена	тенденция	на	увеличение.	В	началото	на	из-
следвания	 период	 13%	 от	 стойността	 на	 възложените	 договори	 са	 по	 поръчки	
с	източник	на	финансиране	европейски	фонд	или	програма.	В	края	на	периода	
делът	на	договорите	с	европейско	финансиране	достига	до	25%	от	общия	стой-
ностен	обем	на	възложените	договори.	Забелязва	се,	че	средният	темп	на	растеж	
на	общата	стойност	на	договорите	с	европейско	финансиране	(1,37)	чувствител-
но	изпреварва	средния	темп	на	растеж	на	общата	стойност	на	всички	договори	
(1,15).	За	всички	години	от	изследвания	период,	средната	стойност	на	един	до-
говор	с	европейско	финансиране	е	значително	над	средната	стойност	на	всички	
договори.	През	 2020	 г.	 е	малко	 над	 1	млн.	 лв.	 при	 средна	 стойност	 на	 всички	
договори	от	500	хил.	лв.

Таблица 2
Брой на сключените договори и стойност2 по поръчки  
с европейско финансиране за периода 2016 г. – 2020 г.

Година 2016 2017 2018 2019 2020
Брой сключени договори с европейско финансиране 1	484 2	658 2 764 3 037 2	983
Обща стойност на договори с европ. финансиране 
(млн. лв.) 901 1	338 1	850 3	650 3 213

Средна стойност на 1 договор с европ. финансиране 
(хил. лв.) 607 503 669 1202 1077
Отн. дял на броя договори с европейско финансира-
не спрямо всички договори (%) 6,9 12,1 12,3 13,2 12,0

Отн. дял на стойността на договорите с европейско 
финансиране спрямо всички договори (%) 13,0 18,0 20,6 23,8 26,0

Източник: Портал за отворени данни  ( https://data.egov.bg/, достъпни на 25/08/2021) и из-
числения на автора.
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От	разпределението	на	броя	на	сключените	договори	според	обекта	на	по-
ръчката	(вж.	табл.	3)	се	констатира,	че	повече	от	половината	от	общия	брой	до-
говори	(средногодишно	55,7%),	сключени	през	всяка	една	от	годините	от	изслед-
вания	период,	 са	 с	 обект	 доставка.	Общият	 брой	 договори	 за	 предоставяне	 на	
услуги	средно	на	година	е	6	831	или	30%	от	всички	договори.	Най-малък	е	отно-
сителният	дял	на	договорите	за	изпълнение	на	строителство.	

Забелязва	се	трайно	покачване	в	броя	и	относителния	дял	на	договорите	за	
доставка,	съответно	намаляване	в	относителния	брой	на	договорите	за	услуги	и	
запазване	на	относителния	дял	на	договорите	за	строителство.

Таблица 3
Разпределение на броя сключени договори 

според обекта на поръчката за периода 2016 г. – 2020 г.

Година 2016 2017 2018 2019 2020

Строителство
Общ брой 3028 2871 3251 3504 3534

С европейско 
финансиране 175 605 621 693 739

Доставки
Общ брой 11411 12262 12639 12760 14273

С европейско 
финансиране 283 702 950 1060 1120

Услуги
Общ брой 7059 6745 6592 6814 6946

С европейско 
финансиране 1026 1350 1193 1283 1042

Конкурс за проект
Общ брой 7 8 4 11 5

С европейско 
финансиране - 1 - - 1

Източник: Портал за отворени данни (https://data.egov.bg/, достъпни на 25/08/2021).

В	сравнение	с	общия	брой	сключени	договори,	където	най-голям	дял	се	пада	
на	договорите	за	доставки,	при	договорите	по	поръчки	с	европейско	финансиране	
с	най-голям	брой	са	тези	с	обект	предоставяне	на	услуги.	Наблюдава	се	тенден-
ция	 към	 намаляване	 на	 техния	 относителен	 дял	 и	 доближаването	 към	 този	 на	
всички	договори,	но	и	през	2020	г.	той	остава	по-висок.	Както	при	общия	брой	
сключени	договори,	така	и	при	тези	с	европейско	финансиране,	най-малък	е	де-
лът	на	договорите	за	строителство.	За	разлика	от	общия	брой	договори,	където	
относителният	дял	на	тези	договори	е	стабилен,	при	договорите	с	европейско	фи-
нансиране	се	забелязва	леко	повишение.	Правят	впечатление	съществените	раз-
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лики	в	структурата	на	разпределение	на	договорите	по	обект	на	поръчките	с	ев-
ропейско	финансиране	и	тази	с	национално	финансиране.	Показателна	е	2020	г.,	
когато	относителният	дял	на	договорите	за	строителство,	за	доставки	и	за	услуги	
при	договорите	с	национално	финансиране	са	съответно	13%,	60%	и	27%,	а	при	
договорите	с	европейско	финансиране	те	са	25%,	39%	и	36%.

За	да	очертаем	цялостната	картина	на	пазара,	е	необходимо	да	отбележим,	
че	делът	на	договорите,	възложени	през	2013	г.	на	МСП	в	България,	е	малко	над	
50%,	което	е	значително	над	средното	равнище	за	ЕС	–	29%	(SBA,	2014).	С	транс-
понирането	на	Директива	2014/24/ЕС	в	националното	законодателство	на	Бълга-
рия	и	приемането	на	новия	Закон	за	обществените	поръчки	през	2016	г.,	е	заложен	
принципът	„Мисли	първо	за	малките”,	който	има	за	цел	да	улесни	участието	на	
МСП	в	процедурите	по	възлагане	на	обществени	поръчки.	Данните	за	2017	г.	оба-
че	показват,	че	делът	на	договорите	на	МСП	в	България	намалява	на	32,6%,	дока-
то	средно	за	ЕС	той	се	покачва	на	51%	(SBA,	2019).	За	разлика	от	ЕС,	в	България	
новата	правна	уредба	не	успява	да	насърчи	участието	на	пазара	на	обществени	
поръчки	на	МСП,	дори	се	постига	обратен	ефект.

Заключение

Представените	данни	ни	позволяват	да	направим	няколко	извода	и	обобще-
ния	 за	 развитието	 на	 пазара	 на	 обществени	 поръчки	 в	 България	 през	 периода	
2016	г.	–	2020	г.:

1)	Пазарът	на	обществени	поръчки	се	развива	динамично	през	изследвания	
период,	като	за	периода	2016	г.	–	2020	г.	се	констатира	същественото	увеличение	
на	броя	(от	21	505	на	24	758)	и	стойността	(от	6	943	млн.	лв.	на	12	373	млн.	лв.)	
на	сключените	договори	Това	е	резултат	от	по-голямото	търсене,	което	се	дължи	
основно	на	увеличаване	размера	на	публичните	разходи.

2)	Увеличението	 –	 както	 в	 общия	 брой	 договори,	 така	 и	 нарастването	 на	
средната	стойност	на	един	договор,	е	следствие	на	процедурите	с	европейско	фи-
нансиране.	С	оглед	на	установената	взаимовръзка,	може	да	определим	европей-
ското	финансиране	като	ключов	фактор	за	развитието	на	пазара	на	обществени	
поръчки.

3)	Възложените	договори	 за	публични	доставки,	финансирани	както с	на-
ционални,	така	и	с	европейски	средства,	са	с	най-голям	относителен	дял.	Тази	ха-
рактеристика	съществено	отличава	българския	пазар	от	европейския,	тъй	като	по	
данни	на	Европейската	комисия	(2019)	най-концентрираната	категория	на	ниво	
ЕС	е	възлагането	на	услуги.

4)	Отчита	се	съществено	увеличение	на	средната	стойност	на	един	договор.	
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Това	ни	дава	основание	да	предположим,	че	достъпът	на	МСП	до	обществени	
поръчки	е	силно	затруднен,	тъй	като	изпълнението	на	договори	с	голяма	стойност	
като	правило	изисква	сериозен	финансов	капацитет	и	свободни	оборотни	сред-
ства,	с	които	МСП	не	разполагат.

5)	Данните	категорично	показват,	че	достъпът	на	МСП	до	обществените	по-
ръчки	остава	силно	затруднен.	Това	е	една	от	слабите	страни	на	пазара	на	общест-
вени	поръчки	в	България.

Препоръчително	е	органите,	отговорни	за	държавната	политика	в	сектора,	
а	именно	МФ	и	АОП,	да	предприемат	необходимите	регулативни	мерки,	 за	да	
се	насърчи	реалното	участие	на	българските	МСП	в	обществените	поръчки	на	
национално	ниво,	с	което	ще	се	допринесе	за	позитивното	развитие	на	този	орга-
низиран	пазар.

Бележка
1	Стойностите	в	чужда	валута	са	преизчислени	по	фиксинга	на	БНБ	към	31	

декември	на	съответната	година.
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ANALYSIS OF THE PUBLIC PROCUREMENT MARKET IN BULGARIA

Sevdalina HRISTOVA

Abstract

A	significant	part	of	public	expenditure	is	awarded	through	public	procurement.	They	are	
used	as	a	tool	for	conducting	various	policies.	Public	procurement	market	knowledge	is	a	key	
factor	for	the	successful	implementation	of	these	policies.	The	article	evaluates	the	state	of	the	
public	procurement	market.	The	analysis	covers	the	period	from	2016	to	2020	and	is	based	on	
data	that	contains	information	about	the	number	and	value	of	concluded	contracts	under	tender	
procedures	with	national	and	European	funding.	So	far,	the	main	conclusion	is	that	the	market	
is	developing	dynamically.	One	of	the	main	reasons	for	this	process	remains	in	the	European	
funding.	The	participation	of	SMEs	in	this	market	was	also	observed	and	tracked.	Despite	the	
adopted	 legislative	 changes	 in	 2016,	 there	 is	 an	 unfavorable	 trend	 of	 limiting	 the	 access	 of	
SMEs	to	public	procurement	in	Bulgaria.

Keywords:	 institutional	 framework	 of	 the	 public	 procurement	 market	 in	 Bulgaria;	
published	calls	for	tender	procedures;	awarded	contracts;	participation	of	SMEs	in	the	public	
procurement	market.
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Опазването	 на	 недвижимото	 културно	 наследство	 е	 	 комплекс-
на	 дейност,	 която	 изисква	 участието	 на	 различни	 заинтересова-
ни	 страни	 и	 прилагането	 на	 определена	 държавна	 политика.	 За	
запазване	на	специфичния	облик	на	даден	град	не	е	достатъчно	
опазването	на	отделните	сгради	–	паметници	на	недвижимото	кул-
турно	наследство.	Необходима	е	цялостна	стратегическа	визия	по	
проблемите	на	недвижимото	културно	наследство,	както	и	диалог,	
сътрудничество	и	координация	между	заинтересованите	страни.		
Целта,	която	си	поставя	авторът	на	статията,	е	да	представи	ин-
ституционалната,	стратегическата	и	нормативната	рамка	за	опаз-
ване	на	недвижимото	културно	наследство	на	България.	
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Въведение

Недвижимото	културно	наследство	е	невъзобновим	ресурс,	който	следва	да	
бъде	опазен	 за	 бъдещите	поколения.	То	определя	индивидуалния	облик	на	да-
дено	населено	място,	допринася	за	иновационни	продукти,	услуги	и	процеси	и	
може	да	бъде	източник	на	творчески	идеи,	а	също	така	предлага	и	капацитет	за	
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създаване	на	висококвалифицирани	работни	места	(Резолюция	на	Европейския	
парламент	от	8	септември	2015	г.	за	интегриран	подход	към	културното	наслед-
ство	на	Европа,	2015).	Това	са	една	малка	част	от	причините,	които	определят	не-
говата	значимост.	Опазването	на	недвижимото	културно	наследство	е	комплексна	
и	сложна	дейност,	което	изисква	участие	от	различни	страни	и	провеждането	на	
определена	държавна	политика.

Целта,	която	си	поставя	авторът	на	статията,	е	да	представи	институционал-
ната,	нормативната	и	стратегическата	рамка	за	опазване	на	недвижимото	култур-
но	наследство	в	България.

1. Същност и значение на недвижимото културно наследство

Недвижимото	културно	наследство	е	обект	на	изследване	от	учени	в	различ-
ни	професионални	направления,	като	история,	археология,	архитектура,	иконо-
мика,	туризъм,	културология	и	др.	Това	обуславя	и	многообразието	от	определе-
ния	относно	неговата	същност.	За	целта,	поставена	в	нашето	изследване,	ще	се	
позовем	на	Закона	за	културното	наследство,	който	дефинира	недвижимото	кул-
турно	наследство	по	следния	начин:	„Недвижимото	културно	наследство	обхва-
ща	културни	ценности,	които	са	трайно	закрепени	към	земята,	включително	под	
водата,	както	и	прилежащата	им	среда“	(ЗКН,	2009).		Съгласно	чл.	1	от	Конвен-
цията	на	ЮНЕСКО	за	опазване	на	световното	културно	и		природно	наследство	в	
категорията	„недвижимо	културно	наследство“	се	включват:

-	 паметниците:	 архитектурни	произведения,	 скулптури	или	монументална		
живопис,	археологически	елементи	или	структури,	надписи,	пещери	и	групи	от	
eлементи	с	изключително	световно	значение	от	гледна	точка	на	историята,	изку-
ството	или	науката;

-	 ансамблите:	 групи	 от	 отделни	 или	 сборни	 конструкции,	 които	 поради	
своята	архитектура,	своето	хармонично	единство	или	своята	интеграция	в	окол-
ната	среда	имат	изключително	световно	значение	от	гледна	точка	на	историята,	
изкуството	или	науката;	

-	 забележителните	 места:	 човешки	 творби	 или	 произведения,	 създадени	
съвместно	от	човека	и	природата,	както	и	зоните,	включително	и	археологични-
те	обекти	с	изключително	световно	значение	от	гледна	точка	на		историята,	ес-
тетиката,	етнологията	или	антропологията	(United	Nations	Educational,	Scientific	
and	Cultural	Organization,	1972,	Convention	Concerning	the	Protection	of		the	World	
Cultural	and	Natural	Heritage,	Paris,	art.	1,	1972).

Най-различни	са	и	причините,	които	обуславят	значимостта	на	недвижимо-
то	културно	наследство.	Те	са	от	различно	естество	и	могат	да	бъдат	обособени	в	



270

Известия 
2022  •  том 66  •  №3

следните	групи	(Рачев,	2017,	с.	9-12):
Първа	група:	обществени причини –	материалните	свидетелства	за	разви-

тието	на	града	представляват	пример	на	последователно	наслагване	и	успешно	
едновременно	съществуване	на	знания,	традиции	и	вярвания	на	различни	нацио-
нални	и	религиозни	общности,	които	са	толерирали	етническите	и	религиозни-
те	 си	 различия	и	 са	 подпомагали	 взаимно	икономическия	 си	просперитет.	Не-
движимото	културно	наследство	е	поставено	сред	факторите	за	осигуряване	на	
устойчиво	развитие.	Възприемането	на	този	подход	в	рамките	на	Европейската	
общност	постави	недвижимото	културно	наследство	като	един	от	елементите	в	
политиките	за	интегриране	на	отделните	държави	и	осигуряване	на	интелиген-
тен,	устойчив	и	приобщаващ	растеж	(Кръстев,	2018).	С		Решение	(ЕС)	2017/864		
на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	 	 от	 17	май	 2017	 г.	 е	 прието	 2018	 г.	 да	
бъде	обявена	за	Европейската	година	на	културното	наследство	(Dеcision		(EU)	
2017/864		of	the	European	parliament	and	of	the	council	of	17	May	2017	on	a	European	
Year	of	Cultural	Heritage	(2018),	2017).	В	Европейската	година	на	културното	на-
следство	е	поставен	акцент	 	върху	стойността	на	културното	наследство	за	об-
ществото,	 неговия	принос	 за	 икономиката,	 ролята	му	 в	 европейската	 културна	
дипломация	и	неговото	значението	за	бъдещите	поколения.

Втора	група:	научни причини –	съхраняването	на	строителната	памет	поз-
волява	използването	на	материали,	техники	и	умения,	основани	на	традицията,	
и	 следва	да	 се	изследва	 техният	потенциал	 за	 съвременни	приложения.	Това	 е	
обвързано	със	социалния	аспект	на	устойчивото	строителство,	който	включва	в	
себе	си	запазване	на	местните	традиции	и	наследство	(Иванов,	Ангелиева,	2018).	

Трета	група:	културни причини –	доктрината	за	устойчиво	културно	раз-
витие	изисква	съхранение	на	културната	памет,	за	да	може	всеки	културен	цикъл	
да	започва,	ползвайки	поуките	не	само	на	непосредствено	предходния,	но	и	на	
всички	предишни.	В	Списъка	на	световното	културно	и	природно	наследство	на	
ЮНЕСКО	са	включени	обекти	с	изключително	значение	за	човечеството	и	тяхно-
то	съхраняване	и	опазване	е	приоритет.	В	този	списъка	на	ЮНЕСКО	са	включени	
десет	български	обекта	–	седем	културни	и	три	природни.	Тези	обекти	на	култур-
ното	наследство	са	със	значимост	не	само	за	България,	но	и	за	целия	свят.	

Четвърта	 група:	икономически причини –	 познаването	 на	 недвижимото	
културно	наследство	пести	средства	в	строителството.	В	практиката	са	известни	
много	случаи,	в	които	съчетаването	на	стари	строителни	умения	със	съвременни-
те	технологични	постижения	води	до	отлични	икономически	и	функционални	ре-
зултати.	Недвижимото	културно	наследство	е	дългосрочен	актив,	който	е	фактор	
за		развитие	на	туризма	и	по-специално	–	на	културния	туризъм.	В	Стратегическия	
план	за	развитие	на	културния	туризъм	(СПРКТ,	2009)	е	посочено,	че	културният	
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туризъм	е	способен	да	допринесе	за	повишаване	на	инвестициите	в	района,	съз-
даване	на	работни	места	и	увеличаване	на	заетостта,	увеличаване	на	доходите,	
реализирани	на	база	повишаване	на	броя	на	туристите,	нарастване	на	социалното	
благосъстояние	на	населението,	което	няма	парично	изражение.	В	Националната	
концепция	 за	пространствено	развитие	2013-2025	г.	 	 (НКПР,	2019)	е	посочено,	
че	валоризирането	на	културното	и	природното	наследство	чрез	включване	в	ту-
ристически	продукти	е	 един	от	местните,	 регионални	и	национални	ресурси	с	
все	още	неоползотворен	потенциал.	Културното	наследство	играе	важна	иконо-
мическа	роля	в	Европа.	Културното	наследство,	в	т.	ч.	и	недвижимото,	осигурява	
работни	места	за	над	300	000	души,	а	7,8	милиона	европейски	работни	места	са	
косвено	свързани	с	него,	например	в	областта	на	туризма	и	строителството	(Ми-
нистерство	на	културата,	2021).

Пета	група:	свързани с националната сигурност –	културно-историческо-
то	 наследство	 в	 неговите	материални	 и	 духовни	 измерения	 е	 важен	фактор	 за	
осъзнаване	на	културната	принадлежност	както	на	всеки	отделен	човек,	така	и	на	
социалните	общности.	Културните	следи,	които	очертават	трайните	и	непреходни	
ценности	в	културната	история,	са	основата,	на	която	обществото	изгражда	моде-
лите	на	своята	колективна	идентификация	(Димитрова,	2015).

Шеста	група:	социални причини –	културното	наследство	(в	т.ч.	и	недви-
жимото	 –	 б.а.)	 допринася	 за	 иновационни	 работни	 места,	 продукти,	 услуги	 и	
процеси	 и	може	 да	 бъде	 източник	 на	 творчески	 идеи,	 а	 също	 така	 предлага	 и	
капацитет	за	създаване	на	висококвалифицирани	работни	места	 (Резолюция	на	
Европейския	парламент	от	8	септември	2015	г.	за	интегриран	подход	към	култур-
ното	наследство	на	Европа,	2015).

2. Институции, отговорни за опазване на недвижимото културно 
наследство

В	националната	система	на	България	за	опазване	на	културното	наследство	
са	включени	редица	органи	и	структури	на	национално	и	местно	ниво.	Според	чл.	
4	на	Закона	за	културното	наследство	отговорни	за	провеждането	на	държавната	
политика	по	опазване	на	културното	наследство	са	министърът	на	културата	във	
взаимодействие	със	съответните	компетентни	държавни	и	общински	органи,	Св.	
синод	на	Българската	православна	църква	и	централните	ръководства	на	другите	
регистрирани	вероизповедания	и	гражданското	общество.	Към	Министерството 
на културата	функционира	Инспекторат за опазване на културното наслед-
ство.	Една	от	функциите	на	този	инспекторат	е	контрол	за	спазването	на	изис-
кванията	на	Закона	за	културното	наследство	и	на	издадените	въз	основа	на	него	
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актове,	свързани	с	териториалноустройствена	защита	на	недвижимите	културни	
ценности	(чл.15	от	ЗКН).

Първата	институция,	създадена	за	опазване	на	културното	наследство,	в	т.	ч.	
и	недвижимото,	е	основана	през	1957	г.	към	Комитета	за	просвета	и	култура.	Тя	
започва	своята	дейност	с	наименованието	Национален	институт	за	паметниците	
на	културата	(НИПК).	Първоначално	той	е	методически	център	за	ръководство	
на	възстановителните	и	консервационните	работи	по	паметниците	на	културата	
в	България.	От	1964	г.	се	обединява	със	специализирана	строителна	организация,	
като	към	функциите	му	се	прибавят	проектиране	и	изпълнение	на	всички	видове	
консервационно-реставрационни	работи.		До	края	на	80-те	години	на	20-сти	век	
дейността	на	института	включва	изучаването	и	документирането	на	паметници-
те	 на	 културата,	 тяхната	юридическа	 защита	 и	 контрола	 върху	 опазването	 им,	
поддържането	и	 управлението	на	Националния	 архивен	фонд	на	недвижимото	
културно	наследство,	проектирането	и	изпълнението	на	мащабни	консервацион-
но-реставрационни	работи	на	територията	на	цялата	страна	(НИКН,	2021).	Към	
настоящия	момент	Националният институт за недвижимо културно наслед-
ство (НИНКН),	който	е	правоприемник	на	Националния	институт	за	паметни-
ците	на	културата,	е	държавен	културен	институт	с	национално	значение	с	науч-
ноизследователски	и	 експертни	функции	 в	 областта	 на	 недвижимото	 културно	
наследство.	Той	може	да	създава	филиали	на	териториален	принцип.	Национал-
ният	институт	за	недвижимо	културно	наследство:

1.	 подпомага	министъра	на	културата	при	упражняване	на	неговите	право-
мощия	по	провеждане	на	държавната	политика	в	областта	на	опазването	на	не-
движимото	културно	наследство;

2.	 взаимодейства	 с	 културни	 институти,	 с	 научни	 и	 други	 организации	 в	
страната	и	в	чужбина	в	областта	на	недвижимото	културно	наследство;

3.	 провежда	научноизследователска	дейност	по	издирване	и	проучване	на	
недвижимото	културно	наследство	и	методология	в	тази	област;

4.	 изготвя	комплексни	оценки	и	научно	мотивирани	предложения	за	регис-
трация	на	недвижими	културни	ценности;

5.	 предлага	на	министъра	на	културата	да	определи	режимите	за	опазване	
на	недвижимите	културни	ценности,	изготвя	проекти	на	планове	за	опазване	и	
управление,	становища	за	съгласувателна	дейност,	експертизи,	планови	задания,	
пилотни	проекти	и	други	по	недвижимото	културно	наследство;

6.	 извършва	 специализирано	документиране	на	недвижими	културни	цен-
ности	и	дигитализиране	на	наличната	информация	за	тях;

7.	 поддържа	Националния	регистър	на	недвижимите	културни	ценности	с	
национален	архивен	фонд	и	информационен	център;
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8.	 създава,	поддържа	и	развива	автоматизирана	информационна	система	за	
недвижимото	културно	наследство;

9.	 осъществява	и	други	правомощия,	определени	в	закон	(НИКН,	2021).
Устройството	и	дейността	на	НИНКН	се	определят	с	правилник,	приет	от	

министерския	съвет.	
На	местно	ниво	на	кметовете на общините и общинските съвети	са	вме-

нени	функциите	по	опазване	и	поддържане	на	тези	обекти.	Като	примери	може	
да	посочим	Община	Варна,	където	към	дирекция	„Архитектура,	градоустройство	
и	 устройствено	планиране“	функционира	 отдел	 „Недвижимо	 културно	наслед-
ство“,	а	в	Столична	община	към	направление	„Архитектура	и	градоустройство“	
–	дирекция	„Градско	и	пространствено	планиране	и	недвижимо	културно	наслед-
ство“.

В	опазването	на	недвижимото	културно	наследство	са	ангажирани	и	реди-
ца	неправителствени организации, различни сдружения и др.	Като	примери	
може	да	посочим	сдружение	„Таляна“	–	Варна,	сдружение	„Зограф“	и	др.	

3. Законодателство в областта на недвижимото културно 
наследство

В	специализираната	литература	са	обособени	три	основни	периода	в	поли-
тиките	за	опазване	на	културно-историческото	наследство	в	България:

• Първият	период	обхваща	времето	от	1888	г.	до	началото	на	50-те	години	
на	XX	век.

• Вторият	период	е	от	1944	година	до	1989	г.
• Третият	период	–	от	1989	до	днес	(Георгиев,	2008;	Симеонова-	Коруджиева,	

2020).
В	исторически	план	първият	най-значим	документ	в	областта	на	опазването	

на	недвижимото	културно	наследство	е	Законът за старините,	приет	през	1911	г.	
(Закон	за	старините,	1911).	В	него	за	първи	път	културното	наследство	е	разделе-
но	на	две	групи	–	движимо	и	недвижимо.	

На	опазването	на	недвижимото	културно	наследство	е	обърнато	внимание		в	
чл.	23	от Конституцията на Република България (КРБ, 1991),	където	е	посоче-
но,	че	държавата	се	грижи	за	опазване	на	националното	историческо	и	културно	
наследство.	Основният	 закон,	 който	 регламентира	 опазването	 на	 недвижимото	
културно	наследство,	е	Законът за културното наследство (ЗКН, 2009).	В	глава	
пета	на	закона	са	регламентирани	въпросите	по	неговото	идентифициране,	декла-
риране,	предоставяне	на	статут,	правата	и	 задълженията	на	собствениците	или	
ползвателите	на	недвижими	културни	ценности,	както	и	въпросите,	свързани	с	
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неговата	териториалноустройствена	защита.	
Единичните	и	груповите	недвижими	културни	ценности	с	техните	граници	

и	охранителни	зони	формират	защитени	територии	за	опазване	на	недвижимото	
културно	наследство,	които	се	отразяват	в	кадастралните	карти	съгласно	Закона 
за кадастъра и имотния регистър	(ЗКИР,	200)	и	съгласно	Закона за устройство 
на територията (ЗУТ, 2001) –	в	общите	и	подробните	устройствени	планове	(Си-
меонова-Коруджиева,	2011).

Внимание	на	недвижимото	културно	наследство	е	обърнато	и	в	Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ, 1999), където	е	предвидено	освобождаване	от	
данък	върху	недвижимите	имоти	на	сградите	–	културни	ценности.	В	българското	
законодателство	е	предвидена	и	наказателноправна	защита	на	недвижимото	кул-
турно	наследство.	Тя	се	реализира	чрез	чл.	277	и	чл.	288	на	Наказателния кодекс 
(Наказателен	кодекс,	1968).	

Към	нормативната	материя	 за	опазване	на	недвижимото	културно	наслед-
ство	следва	да	споменем	и	някои	наредби,	като	Наредба	№	11	за	реда	за	приемане	
на	извършени	консервационни	и	реставрационни	работи	по	недвижими	паметни-
ци	на	културата,	Наредба	№	16	за	определяне	на	увеличената	стойност	и	вписва-
не	на	законна	ипотека	на	недвижими	имоти	–	паметници	на	културата,	Наредба	№	
Н3	от	6	април	2011	г.	за	условията	и	реда	за	създаване	и	поддържане	на	публичен	
регистър	и	др.

4. Стратегическа рамка на опазването на недвижимото културно 
наследство

По-горе	бе	споменато,	че	в	Списъка	на	световното	културно	и	природно	на-
следство	на	ЮНЕСКО	са	включени	десет	български	обекта.	Предвид	специфика	
значимостта	 на	 недвижимото	 културно	наследство	 логично	 възниква	 въпросът	
защо	досега	не	е	създадена	стратегия	за	неговото	опазване	и	използване.	Недви-
жимото	културно	наследство	е	маркирано	в	някои	стратегически	документи,	като	
например	Стратегически план за развитие на културния туризъм (СПРКТ, 
2009),	в	който	е	отбелязана	значимостта	на	недвижимото	културно	за	развитието	
на	културния	туризъм.	Последният	е	приет	през	2009	г.,	което	поставя	на	преден	
план	въпроса	за	неговото	актуализиране.	В	чл.	2	на	Закона	за	закрила	и	разви-
тие	на	 културата	 е	предвидено	приемането	на	Национална	 стратегия	 за	 разви-
тието	на	културата	за	срок	от	10	години.	Едва	през	2019	г.	е	разработен	проект	на	
Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г. (ПСРБК, 2019). 
Все	още	не	са	разработени	от	съответните	органи	планове	за	опазване	и	управле-
ние	(ПОУ)	и	интегриран	консервационен	план	(Кръстев,	2018).	В Национална-
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та концепция за  пространствено развитие за периода 2013 – 2022 г. (НКПР, 
2012)	са	очертани	основните	насоки	в	опазването	на	културните	ценности	в	ця-
лото	им	времево	и	видово	многообразие	чрез	интегрирана	консервация	и	активно	
опазване,	публична	загриженост	и	реновация	в	най-широк	смисъл,	запазване	и	
развиване	на	духа	на	мястото	и	на	пространствената	идентичност	и	развитие	на	
потенциала	им	за	стимулиране	на	икономическия	растеж.

5. Изводи относно институционалната, нормативната и 
стратегическата рамка по опазване на недвижимото културно 
наследство 

По	отношение	 на	 институционалната,	 нормативната	 рамка	 за	 опазване	 на	
недвижимото	културно	наследство	могат	да	бъдат	посочени	следните	положи-
телни моменти:

1.	Наличие	на	добри	исторически	традиции	в	нормативната	материя	в	об-
ластта	на	недвижимото	културно	наследство.	Текстът	на	първия	закон	от	1911	г.	е	
съставен	по	образец	на	други	подобни	европейски	закони,	което	е	било	предпос-
тавка	за	прилагане	на	добри	практики.	Това	следва	да	се	има	предвид	при	акту-
ализиране	на	съвременното	законодателство	в	областта	на	културното	наследство	
и	да	се	използват	и	адаптират	доказано	добри	практики	от	държави	с	богати	тра-
диции	в	тази	област,	като	Италия,	Франция,	Германия	и	др.	

2.	В	националното	законодателство	за	опазване	на	недвижимото	културно	
наследство	 са	 отчетени	 в	 значителна	 степен	 разпоредбите	 на	 конвенциите	 на	
ЮНЕСКО	и	Съвета	на	Европа.

3.	Добре	изградена	административна	обезпеченост	на	системата	за	опазване	
на	недвижимото	културно	наследство	на	държавно	и	на	местно	равнище.

4.	Наличие	на	граждански	сдружения,	ангажирани	с	опазването	и	популяри-
зирането	на	недвижимото	културно	наследство.	

5.	Присъствието	на	въпросите	за	опазването	на	недвижимото	културно	на-
следство	в	Конституцията	и	в	различни	стратегически	и	нормативни	документи	
свидетелства	за	определена	осъзнатост	за	неговата	значимост	за	обществото.	

Следва	да	бъдат	отбелязани	и	някои	отрицателни моменти	по	отношение	
на	институционалната,	нормативната	рамка	за	опазване	на	недвижимото	култур-
но	наследство:

1.	Все	 още	 липсват	 и	 изрични	 нормативни	 разпоредби	 за	 извършване	 на	
оценка	на	въздействието	на	инфраструктурни	и	устройствени	проекти	върху	не-
движимото	културно	наследство.

2.	Ограничено	регламентирана	с	нормативни	актове	е	и	дейността	по	мони-
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торинг	на	недвижимото	културно	наследство.	По	този	начин	се	затруднява	обме-
нът	на	информация	относно	състоянието,	функциите,	отговорностите	и	предпри-
емането	на	адекватни	мерки	по	опазването	на	тези	обекти.

3.	В	законодателството	е	предвиден	механизъм	за	принуда	на	собствениците	
да	поддържат	обектите	на	недвижимото	културно	наследство	в	добро	състояние.	
Със	заповед	на	министъра	на	културата	или	кмета	на	общината	е	възможно	върху	
обект	на	недвижимото	културно	наследство,	който	е	застрашен	от	разрушаване,	
да	се	впише	ипотека	в	полза	на	общината	или	дървата	за	обезпечаване	на	напра-
вените	от	тях	разходи,	но	той	почти	не	се	прилага.

4.	Налице	е	известната	децентрализация	в	опазването	на	недвижимото	кул-
турно	 наследство,	 но	 въпреки	 това	 системата	 функционира	 предимно	 центра-
лизирано.	Доказателство	 за	 това	 е	 липсата	 на	 териториални	 структури	на	Ми-
нистерството	на	 културата	 и	 на	НИНКН	 (в	 Закона	 за	 културното	наследство	 е	
предвидена	възможност	за	създаване	на	териториални	структури	на	НИНКН,	но	
такива	към	настоящия	момент	липсват	–	б.а.).	Това	възпрепятства	изпълнение	на	
функциите	и	задачите	на	института,	както	и	административното	обслужване	на		
граждани	и	юридически	лица.

5.	Дългогодишното	централизирано	управление	на	недвижимото	културно	
наследство	е	наложило	убеждението,	 	че	опазването	на	недвижимото	културно	
наследство	е	грижа	единствено	и	само	на	държавата	чрез	отговорните	институ-
ции.	

Заключение

В	заключение	следва	да	отбележим,	че	фокусът	на	разработката	е	върху	най-
важните	нормативни	и	стратегически	документи	и	институции,	които	имат	отно-
шение	по	опазването	на	недвижимото	културно	наследство,	без	претенции	за	из-
черпателност	по	въпроса.	Статията	очертава	възможни	насоки	за	допълнителни,	
по-обстойни	изследвания	на	проблемите	по	опазването	на	недвижимото	културно	
наследство	с	оглед	подпомагане	на	теорията	и	практиката	в	тази	област.
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INSTITUTIONAL, REGULATORY AND STRATEGIC FRAMEWORK  
FOR PROTECTION OF THE IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE

Milena IVANOVA

Abstract

The	protection	of	the	immovable	cultural	heritage	is	a	complex	activity,	which	requires	
participation	 from	 different	 stakeholders	 and	 the	 implementation	 of	 a	 certain	 state	 policy.	
For	the	protection	of	the	specific	appearance	of	а	city	is	not	enough	to	protect	the	individual	
buildings-monuments	of	the	immovable	cultural	heritage.	What	is	needed	is	a	detailed	strategic	
vision	on	the	problems	of	the	immovable	cultural	heritage,	as	well	as	a	dialogue,	cooperation	
and	coordination	among	all	parties	involved.	The	aim	of	the	author	of	the	аrticle	is	to	present	
the	institutional,	normative	and	strategic	framework	for	the	protection	of	the	immovable	cultural	
heritage	in	Bulgaria.	

Keywords:	immovable	cultural	heritage,	legislation,	strategic	framework.
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