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Резюме

Ключови думи:

В това изследване се анализират начисленията и се прилага модифицираният от Котари, Леоне и Уесли модел на Джоунс за калкулиране на
дискреционната част от тях, с цел доказване хипотезата за постоянните
доходи за извадка от български публични компании. Резултатите доказват, че българските компании изглаждат доходите си, като покриват пониските доходи от текущата година с по-високи (неотчетени) от предходната година.
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Въведение
Изглаждането на доходите е функция от манипулирането на начисленията,
като тяхната величина интуитивното се използва като променлива за качеството
на доходите. Концепцията за качеството на доходите е обект на повишено внимание през последните години от страна на счетоводителите и потребителите на
финансови отчети. Качеството на доходите може да бъде редуцирано от грешки
или следствие на манипулирането им от страна на мениджмънта. В контекста на
анализа за изглаждане на доходите се счита, че колкото по-високи са равнищата
на общите начисления, толкова по-вероятно е доходите да са с ниско качество
(Калелкар и Нуейзи 2011, с. 279). Не трябва да се забравя, че начисленията могат да бъдат отражение на манипулирането на доходите или просто нормална
счетоводна оценка, свързана с бъдещите бизнес очаквания (Бениш и Никълс
2005, с. 3). Трудно е да се определи кое начисление е управлявано, но има до5
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казателства, че размерът на начисленията може да се използва като груб измерител за манипулиране на доходите, особено при фирмите с високи равнища на
начисления.
Обект на това изследване са начисленията, докато предметът е
използването им от български публични компании за изглаждане на доходите.
Оптималният тайминг при генерирането на начисления стои в основата на изглаждането на доходите. Мениджмънтът на фирмите се стреми да изглажда доходите, като използва своето право на дискреция спрямо времето за начисляване
на очакваните позиции, за да се увеличат разходите през необичайно добри години и да се намалят през необичайно лоши години (Бернард и Скинър 1996, с.
314).
1. Дефиниране на понятието начисления (accruals)
По своята същност начисленията са корекции за: 1) приходите, които са
реализирани, но все още не са отразени по сметките и 2) разходите, които са извършени, но също не са отразени по сметките. Те се отчитат като пасиви или
активи (в зависимост от вида) в счетоводния баланс, поради високата им вероятност за осъществяване. Начисленията могат да се отнесат до сметки в счетоводния баланс, които включват задължения, вземания, репутация, отсрочени
данъци и финансови разходи за бъдещи периоди. Те се отчитат като „начислени“
в счетоводния баланс на датата, в която започва да се очаква плащането и остават в баланса, докато не бъдат действително заплатени. Според принципа на текущо начисляване е възможно признаването на бъдещи разходи, като извършени през текущия период. Съгласно МСФО (Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане), ако сумата и моментът на бъдещите задължения
са известни към момента, тяхното отразяване във финансовата отчетност става
посредством начисленията.
Терминът начисления се използва също като синоним за начислени разходи и начислени приходи, които споделят общо наименование, но те имат противоположни икономически/счетоводни характеристики. Доходите се състоят
от два компонента − начисления и оперативни парични потоци. Начисленията,
от своя страна, се подразделят на дискреционни и недискреционни. Компонентът на начисленията, който се налага от счетоводния регулатор при коригирането на фирмените парични потоци, са недискреционните начисления. Те представляват задължителни разходи, които все още не са извършени, но вече са отчетени в счетоводните книги. Пример за това е разходът за електроенергия за
следващия месец. От друга страна, компонентът на начисленията, който мени6
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джърите избират в рамките на гъвкавостта на счетоводните регулации при коригирането на паричните потоци, са дискреционните начисления. Това е разход,
който не е задължителен (като например, очакван бонус за управление), който
предстои да бъде реализиран, но се записва в счетоводните книги. Според Дичоу, Слоан и Суини, дискреционните начисления често предоставят на мениджърите възможности да манипулират доходите, което се обяснява с наличието
на гъвкавост (Дичоу, Слоан и Суини 1995, с. 202).
Въз основа на представените дефиниции и примери за начисленията, в значителна степен може да се търси аналог с принципа за текущото начисляване,
който се прилага в българската счетоводна практика. Според него, приходите и
разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на
тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на
паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите
отчети за периода, за който се отнасят. Например, ако сме продали на клиент
стока през текущия месец (година), но клиентът заплати стоката през следващия
месец (година), то приходът от продажба ще бъде признат в текущия месец (година), а не през следващия месец (година), когато са получени парите.
В обобщение, по отношение на българската счетоводна практика, начисленията са начислени приходи и разходи, които се дефинират като временни
разлики тогава, когато свързаните с тях парични потоци се получават или
плащат през различен от текущия счетоводен период.
2. Приложение на начисленията за изглаждане на доходите
Докато анализът и предложените до тук примери се отнасят за недискреционните начисления, тук вниманието ще бъде насочено към дискреционните
начисления, като средство за идентифициране на изглаждането на доходите.
Фигура 1 илюстрира използването на дискреционни начисления от страна
на мениджмънта, с цел придвижване на доходите в посока на неговата оценка за
постоянство на доходите.

7
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Фиг. 1. Употребата на дискреционни начисления в рамките на МСФО
за коригиране на отчетените, като постоянни доходи
(Чейни, Джитър и Люис 1998, с. 107)
Легенда: Y*t е постоянният доход за година t; отчетените доходи R*t са равни на постоянните доходи за година t; PRjt са потенциално отчетените доходи за година t, при сценарий j; Rjt са отчетените доходи за година t при сценарий j; Yjt са доходите преди дискреционните начисления за година t при сценарий j (CFOjt + NDAjt); CFOjt са паричните потоци от основна дейност за година t
при сценарий j; NDAjt са недискреционните начисления за година t при сценарий j.

Да приемем, че Y*t представя най-добрата оценка на мениджмънта за равнище на постоянство на фирмените доходи. Графичното представяне на дохода,
преди дискреционните начисления през дадена година, се получава като към
паричните потоци се прибавят недискреционните начисления. Във фигура 1, 45градусовата линия представя какво следва да се отчете, ако мениджмънтът няма
възможност да упражни дискреция при отчитането. Хоризонталната линия
представя какво ще се отчете, ако мениджмънтът може да упражнява дискреция
спрямо всички начисления и по този начин да отчита доходи, точно равни на
неговата оценка за постоянство на фирмените доходи. Третата линия представя
наложените ограничения от МСФО при отчитането на доходите1.
Да предположим, че нивото на доходите за период t e Y1t. В този случай
мениджмънтът осъзнава, че потенциалните доходи, които може да отчете фирмата (PR1t), ще бъдат завишени и това би довело до нежелана низходяща тен8
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денция през бъдещите периоди. Желанието на мениджмънта е да отчете доход в
точка R*t, но поставените ограничения от МСФО не позволяват това. При тази
ситуация мениджърите използват своето право на дискреция, без да нарушават
МСФО и отчитат отрицателни дискреционни начисления, което графично е
представено като (R1t , PR1t).
От друга страна, да предположим, че нивото на доходите за период t e Y2t.
При тази ситуация мениджмънтът разбира, че текущият период включва временни нетни отрицателни компоненти и отчита положителни дискреционни начисления, за да компенсира (отчасти) тези компоненти. Отново, както при
предходната ситуация, той би предпочел да отчете доход в точка R*t, но е ограничен от МСФО и компромисното решение е отчитането на R2t*. Отчетените
нива, макар и не толкова високи като R*t, са по-високи, отколкото PR2t*. Дискреционните начисления са представени като R2t, PR2t*. По същия начин, както в
примера, отчетените реални доходи е малко вероятно да бъдат равни на оценката на мениджмънта за постоянни доходи, но като цяло ще бъдат по-близо до тази оценка, отколкото при отсъствието на дискреционни начисления. По този
начин отчетените стойности (R1t и R2t) са по-изгладени, или по-близо до оценката за постоянни доходи, отколкото потенциално отчетените (PR1t и PR2t).
По дефиниция се очаква, че ако изглаждането на доходите се извършва
посредством всички начисления, фокусът се поставя върху дискреционните, а
не върху недискреционните начисления. Поради това се прогнозира, че нивата
на дискреционни начисления през дадена година зависят от връзката между дохода преди дискреционните начисления и постоянните доходи (изгладените доходи). Предполага се, че ако доходите през текущата година преди дискреционните начисления са по-ниски, отколкото отчетените през предходната година,
дискреционните начисления ще бъдат положителни. Ако, от друга страна, доходите през текущата година преди дискреционните начисления са по-високи,
отколкото отчетените през предходната година, дискреционните начисления ще
бъдат отрицателни.
Въз основа на представените важни теоретични зависимости между изглаждането на доходите и начисленията се извежда Хипотеза 1:
Фирмите изглаждат доходите си, като покриват по-ниските доходи от
текущата година с по-високи (неотчетени) от предходната година. Алтернативно, ако текущите доходи са по-високи от тези през предходната година,
фирмите извършват изглаждане, като прехвърлят доходи за следващите периоди (хипотеза за постоянните доходи).
9

Известия
2018 • том 62 • №1

3. Методология за изчисляване на начисленията и идентифициране
на изглаждането на дохода
В това изследване се използва извадка, включваща публични компании,
които са част от сегментите Премиум и Стандарт на БФБ. Съществуват две
обективни причини за конструирането на извадката с
най-ликвидните публични компании, търгувани на българския фондов пазар. Първата е, че според
хипотезата за политическите разходи на Уотс и Цимерман, високите доходи са
заместваща променлива за политическото и общественото внимание (Уотс и
Цимерман 1978, с. 115)2. Следователно, мениджмънтът на компаниите има стимул да изглажда доходите и да намалява политическите разходи. Втората причина е свързана с необходимостта за последващото изследване на връзката
между изглаждането на дохода и цените на акциите. Извадката се състои от 66
компании, като в тестовете за изследване на хипотезата за постоянните доходи
се използват вариационни данни за 2012 и 2013 г.
Поради факта, че постоянните доходи са практически ненаблюдаеми, изследователската хипотеза се формулира, като за целите на мениджмънта се използват отчетените доходи от предходните периоди. Изследването на Сибсън и
Къмпани посочва, че повечето фирми си поставят конкретни годишни цели, като част от техния стратегически план (Сибсън и Къмпани 1991). Например, от
компанията Хайнц докладват, че си поставят цели, които са със 115% по-високи
от предходните години или от действителните резултати. Въпреки, че реализирането на цел, по-висока от 100% е реалистично, фокусът на формулираната
хипотеза и отчетените резултати в изследването са насочени към цел от 100%,
спрямо реализираните доходи от предходния отчетен период.
Процесът за доказване на изследователската хипотеза включва последователното изчисляване, първо, на общите начисления и впоследствие на дискреционните начисления. На следващо място е необходимо изчисляването на доходите за текущия и за предходния период, без наличието на дискреционни начисления, т.е. доходът преди неговото евентуално изглаждане (манипулиране).
При изчисляването на общите начисления се прилага подходът на Чейни,
Джитър и Люис, както следва (Чейни, Джитър и Люис 1998, с. 107):
,
където:
T е общи начисления;
10
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∆СА − изменението в текущите активи;
∆CL − изменение в текущите пасиви;
∆Cash − изменение в пари и парични еквиваленти;
∆STD − изменение в дълга, включен в текущите пасиви;
Depit − Разходи за амортизация;
Assetsi,t-1 − общо активи.
Като се вземе предвид наличната информация в годишните финансови отчети на компаниите от извадката, променливите от уравнение (1) се дефинират,
както следва:
СА − текущи активи (Current Assets). Текущи активи са парите или други
активи, които компанията очаква да бъдат трансформирани в пари в рамките на
1 година или в период, отговарящ на продължителността на оперативния цикъл
на фирмата. Текущите активи се представят в баланса на компанията по реда на
тяхната ликвидност, т.е. лекотата и времето, необходими за да бъдат превърнати в пари. Сред текущите активи на компанията са: парите (Cash), вземанията
(Receivables), инвестициите в краткосрочни ценни книжа (Short-Term
Investments in Marketable Securities), запасите (Inventory), разходите за бъдещи
периоди (Prepaid Expenses). Текущите активи имат ключово значение за краткосрочната платежоспособност и състоятелност на компанията.
CL − текущи пасиви (Current Liabilities). Текущите пасиви са задълженията
на компанията, които тя следва да погаси в рамките на 1 година. Примери за текущи пасиви са: платими задължения (към доставчици, персонала, за данъци и
осигурителни вноски − Accounts Payable/Expenses Payable), задълженията по
краткосрочни заеми и търговски ценни книги (Notes Payable), текущи падежи по
дългосрочни заеми (Current Maturities on Long-Term Debt), платими лихви
(Interest Payable).
Cash (Парични средства) − пари и парични еквиваленти.
STD (the current maturities of long-term debt and other short-term debt
included in current liabilities during period t) − текущи падежи по дългосрочни заеми (Current Maturities on Long-Term Debt) и задължения по краткосрочни заеми
и търговски ценни книги (Notes Payable). В изследването за тази променлива от
регресионното уравнение се използват статиите за дълг, които са част от текущите пасиви на счетоводния баланс - Задължения към финансови предприятия
(Облигационни заеми до 1 година; Задължения към финансови предприятия до
1 година.)
Depit − Depreciation and Amortization. В изследването се използват следните
11
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статии − Разходи за амортизация и Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи.
За да се изчислят дискреционните начисления се използват вариационни
данни в модела на Джоунс, модифициран от Котари, Леоне и Уесли, както
следва (Котари, Леоне и Уесли 2005, с. 13):

,

(2)

В регресионното уравнение общата сума на начисленията, изменението в
продажбите и равнището на имоти, машини и съоръжения (property, plant and
equipment), са претеглени с активите в началото на годината. Възвръщаемостта
на активите се добавя като допълнителна контролна променлива, тъй като предишни изследвания откриват, че моделът на Джоунс е погрешно специфициран
тогава, когато се прилага за извадки от фирми с екстремни финансови резултати. Недискреционните начисления (NDA) са прогнозните стойности от регресия
(2), а дискреционните начисления (DAP) са стандартизираните остатъчни стойности от регресията. Доходът преди дискреционните начисления се изчислява,
като от нетната печалба се извадят дискреционните начисления (PDI = NI DAP).
За да се провери хипотезата за постоянния доход (изглаждането на дохода)
е необходимо да се изчисли следното вариационно регресионно уравнение:
,

(3)

където:
DAPi са дискреционните начисления за фирма i и период t;
Fi − променлива за прогнозируем индикатор, равна на 1, ако текущият доход преди дискреционните начисления на фирма i превишава дохода преди дискреционните начисления от предходния отчетен период и равна на 0 − в противния случай;
Boti − индикаторна променлива, която приема стойност 1, ако доходите на
фирма i са класирани в долните 10% от тези за извадката през година t; и 0 − в
противния случай. В изследването фирмите в извадката се групират в 10 групи
във възходящ ред по признака нетна печалба. Boti приема стойности, равни на 1,
ако фирмата се позиционира в първия интервал и 0 − в противния случай.
D/Ei − коефициент дълг/собствен капитал за фирма i през периода t. В изс12
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ледването стойности за този коефициент се вземат от изчисления коефициент
Long Term Debt/Equity от сайта на infostock.bg;
MV/BVi − коефициент на пазарна/счетоводна стойност на собствения капитал на фирма i за период t. В изследването стойности за този коефициент се
вземат от изчисления коефициент P/B от сайта на infostock.bg.
Променливата за прогнозируемия индикатор F се изчислява чрез сравняване на доходите преди дискреционните начисления (парични потоци от основна
дейност плюс недискреционните начисления) с доходите от предходната година. Ако доходите преди дискреционните начисления вече превишават доходите
от предходната година, променливата за прогнозируемия индикатор F е равна
на едно. В този случай, ако мениджърите изглаждат дохода, се очакват отрицателни дискреционни начисления. От друга страна, ако доходите преди дискреционните начисления са по-малки от тези през предходната година, прогнозируемият индикатор F е равен на нула. Ако мениджърите използват тяхното
право на преценка, за да отчитат доходи, по-близки (или дори по-високи) до
равнищата от предходната година, дискреционните начисления се очаква да бъдат положителни.
В модела се включват променливи, за да се контролира равнището на ливъриджа, потенциалните възможности за растеж (измерени, както при Колинс и
Котари като отношение между пазарната стойност и счетоводната стойност на
собствения капитал (Колинс и Котари 1989, с. 166) и ефектът на представянето
в рамките на избраната извадка (измерени чрез индикаторната променлива Bot).
Контролната променлива за ливъриджа се включва, тъй като фирмите с високи стойности на коефициента дълг/собствен капитал са по-склонни да манипулират своите начисления, с цел да избегнат прекратяване на плащанията си
по дълга (Вж. Дейли и Виджеланд 1983, с. 198), докато вероятността за манипулации за целите на дълга при фирмите с нисък коефициент на ливъриджа са
малко вероятни (Ахмед, Годфрий и Салех 2008, с. 121). От друга страна, трябва
да се отчете фактът, че фирмите с много високи стойности на коефициента
дълг/собствен капитал обикновено са по-прецизно наблюдавани и мениджърите
могат да нямат достатъчно свобода да отчитат положителни дискреционни начисления (Джианг, Содърстром и Йанг 2013, с. 650).
Ако една фирма притежава значителни възможности за растеж, увеличаването на фирмения работен капитал може да доведе до положителни начисления.
Например, когато една фирма се разраства, вземанията и материалните запаси
могат да нарастват с по-висок темп, отколкото текущите пасиви. Във връзка с
това, за да се контролира представянето на отделна фирма спрямо останалите от
13
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извадката, в регресионното уравнение се добавя променливата Bot. Ако фирмените доходи се класират в долните 10% от тези за отрасъла, фирмата може да
бъде кандидат за „вземане на баня“ в счетоводното отчитане за текущия период.
4. Резултати
Дескриптивна статистика
Таблица 1 представя дискреционните начисления от регресионния модел
(3) за извадката от данни, разделена според прогнозируемия индикатор F. Като
цяло, около 68% от компаниите имат доходи преди дискреционните начисления, по-ниски от тези през предходната година. Както се прогнозира, дискреционните начисления са положителни за компаниите, чиито доходи преди дискреционните начисления са по-ниски от доходите през предходната година (понататък се нарича извадката с по-ниски доходи) и отрицателни за компаниите,
чиито доходи преди дискреционните начисления са по-високи от тези през
предходната година (по-нататък се нарича извадката с по-високи доходи).
Средните стойности на дискреционните начисления за извадката с по-ниските
доходи са 0,552, докато за извадката с по-високите доходи са -0,9701. Таблица 1
предоставя доказателства, че 100% от фирмите в избраната извадка отчитат
дискреционни начисления, в съответствие с прогнозата за тяхната посока през
конкретната година.
Таблица 2 илюстрира, че компаниите, които се намират в извадката с повисоки доходи (F=1), имат малко по-голям дълг от фирмите, които се намират в
извадката с по-ниски доходи, докато те, от своя страна, имат средно по-високи
стойности за коефициента MV/BV.
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Дескриптивни данни за дискреционните начисления според
прогнозируемия индикатор F

Таблица 1

DAPi  0  1Fi   2 Boti  3 D / Ei   4 MV / BVi   i
Компании

DAP

F=1

Компании

АЛКОМЕТ

-1.7644697

1

МОМИНА
КРЕПОСТ

БИОВЕТ

-1.0984869

1

ПЕТ РОЛ

F=1

Компании

DAP

F=0

-0.1310275

1

АГГРИЯ ГРУП
ХОЛДИНГ

0.7287694

-0.0482128

1

АЛБЕНА АД

0.2270735

DAP

Компании

DAP

F=0

0

СВЕТ И СВЕТ И
КОНСТ АНТ ИН И
ЕЛЕНА

0.6644979

0

0

СВИЛОЗА

0.6447752

0

1

СПАРКИ
ЕЛТ ОС

-0.0955862

1

АЛБЕНА ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ

0.4196505

0

СЕВЕРКООП -ГЪМЗА
ХОЛДИНГ

1.1588662

0

ЕМКА

-0.2834128

1

СПИДИ

-2.4059749

1

АРОМА

0.1557255

0

СИНЕРГОН
ХОЛЛДИНГ

0.3687182

0

ЕНЕМОНА

-0.8684113

1

Т К-ХОЛД

-0.0575393

1

АСЕНОВА КРЕПОСТ

0.509557

0

СИНТ ЕТ ИКА

0.1434771

0

ЕТ РОПАЛ

-0.4845062

1

УНИПАК

-0.3895387

1

БГ АГРО

1.1182423

0

СЛЪНЧЕВ БРЯГ

0.4927361

0

ИНВЕСТ ОР.БГ -0.111138
КОРАДОБЪЛГАРИЯ
-1.6956395

1

УНИФАРМ

-2.6800265

1

БИЛБОРД

0.3794464

0

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ

0.1317253

0

1

ФАЗЕРЛЕС

-0.9114754

1

БИОИАСИС

0.1928104

0

СОФАРМА

0.4329052

0

1

БУЛГАРТ АБАК
ХОЛДИНГ

0.8162963

0

ВАРНА ПЛОД

1.7116337

0

СОФАРМА Т РЕЙДИНГ 0.1392607
СОФИЯ КОМЕРСЗАЛОЖНИ КЪЩИ
2.2353186

0

1

ЕЛХИМ-ИСКРА -0.2222891

ЛАВЕНА

-1.6498446

1

ЛОМСКО ПИВО -3.6005023

1

М+С
ХИДРАВЛИК

MEAN

-0.2105122

ХИДРАВЛИЧН
И ЕЛЕМЕНИ И
СИСТ ЕМИ
-1.5385661
ХОЛДИНГ
НОВ ВЕК
-0.1240599

1

-0.97

32%

ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ

0.8615089

ЕНЕРГОНИ

0.3209264

0

0

СТ АРА ПЛАНИНА
ХОЛД

0.2978202

0

0

Т ОДОРОВ

1.754575

0

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ

0.0674887

0

Т ОПЛИВО

0.2695602

0

ЗЛАТ НИ ПЯСЪЦИ

0.3441993

0

Т РЕЙС ГРУП ХОЛД

0.4979741

0

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
БЪЛГАРИЯ

0.0462196

0

ФАВОРИТ ХОЛД

0.3696327

0

ИНДУСТ РИЛАНЕ
КАПИТ АЛ-ХОЛДИНГ

0.2935902

0

ФОРМПЛАСТ

0.0961933

0

ИНДУСТ РИАЛЕН
ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ

0.7126641

0

ХИДРОИЗОМАТ

2.0581408

0

ИНТ ЕРСОЛАР ВАРНА

0.8859714

0

ХИМИМПОРТ

0.1155374

0

ИХБ ЕЛЕКТ РИК

0.2199954

0

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ 0.3215658

0

КОРАБОРЕМОНТ ЕН
ЗАВОД ОДЕСОС

0.5465172

0

МОНБАТ

0.6939287

0

НЕОХИМ

0.0733468

0

ПАРАХОДСТ ВО
БЪЛГАРСКО РЕЧНО
ПЛАВАНЕ

0.5635157

0

MEAN

ХОЛДИНГ ВАРНА

0.2895604

0

ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТ ВЕНИ
Т Е ЛЕКАРСТ ВА
0.2833974

0

ЮРИЙ ГАГАРИН

0.552

0.1825676

0

68%

Забележка: F = 1, ако текущият доход преди дискреционните начисления на фирма i превишава
доходa пред дискреционните начисления от предходния отчетен период.
F = 0, ако текущият доход преди дискреционните начисления на фирма i e по-малък
от дохода преди дискреционните начисления от предходния отчетен период.
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Таблица 2

Дескриптивна статистика на средните стойности на
променливите, според прогнозируемия индикатор F
DAPi  0  1Fi   2 Boti  3 D / Ei   4 MV / BVi   i

F=1
0.35
0.49
0.03
0.15
0.19
0.03
0
0.04
0.76
0.07
0.02

MEAN

Debt/Equity
F=1
F=0
0.07
0.27
0.34
0.53
0
0.27
0.09
0.03
0
1.74

0.26047619

F=0

F=1

0.23
0.32
0.16
0.04
0.06
0
0.21
0.12
0.54
3.63
0
0.03
0.42
0.01
0
0.16
0.01
0.12
0
0.27
1.03
0
0.01
0.45
0.83
0.04
0.02
0.19
0.07
0
0
0.92
0.18
0.06
0.18
0.21
0.08
0.04
0.03
0.18
0.07
0.08
0.21
0.08
0.07
0.252444444

1.16
0.45
2.01
1.59
0.65
4.29
2.25
0.25
2.13
0.32
9.35

MV/BVi
F=1
F=0
1
0.18
0.36
9.31
1.44
1.03
1.16
0.97
10.23
3.57

2.557142857

F=0

1.81
0.62
0.61
1.29
0.48
0.3
0.5
0.22
1.24
25.05
1.41
0.21
0.84
0.35
44.94
1.64
7.27
2.4
1.11
0.21
3.73
2.81
0.01
0.37
1.15
0.24
0.08
2.45
0.43
0.2
2.76
2.78
0.64
0.21
0
0.13
0.38
1.03
0.74
0.61
2.28
0
1.58
0.96
0.46
2.634

Забележка: F = 1, ако текущият доход преди дискреционните начисления на фирма i превишава
дохода преди дискреционните начисления от предходния отчетен период.
F = 0, ако текущият доход преди дискреционните начисления на фирма i e по-малък
от дохода преди дискреционните начисления от предходния отчетен период.
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Регресионни резултати
Таблици 3 и 4 представят резултатите от оценяването на регресионния модел (2), с помощта на който се извеждат дискреционните начисления, като остатъци от регресията. На първо място, се проверява за адекватност на оценявания
регресионен модел. Приема се равнище на значимост α=0,05. Сравняват се възприетото еталонно равнище на значимост α=0,05 и изчисленото равнище на
значимост α емп. При калкулирането на модела с данни за 2013 г. и 2012 г. се установява, че α =0,05 е по-голямо от αемп.=0,000. Следователно се доказва, че моделът е адекватен. От модела с данни за 2013 г. става ясно, че 71,5% от вариацията на зависимата променлива са предизвикани от независимите променливи,
докато при изчисляването на модела с данни за 2012 г. се доказва, че 83,7% от
вариацията на зависимата променлива са предизвикани от независимите променливи.
Таблица 3

Проверка за адекватност на модела
Ti  0  1 (1/ ASSETSt  1)  2SALESi  3 PPEi  4 ROAt   i за 2013 г.

Change Statistics

Std. Error
Mod
el
1

R
,715a

R

Adjusted R

of the

R Square

F

Square

Square

Estimate

Change

Change

,511

,479

,72576

,511

15,932

Sig. F
df1

df2
4

Change
61

,000

a. Predictors: (Constant), MvBv, F, Bot, DebtEquity

На следващо място е необходимо да се извърши проверка за надеждност на
отделните регресионни коефициенти. От анализа на данните за 2013 г. в Таблица 4 се достига до извода, че регресионните коефициенти на четирите независими променливи са статистически значими. Вариацията на зависимата променлива се влияе в най-голяма степен от променливата 1/Assetsi,t-1. При оценяването на регресионния модел с данни за 2012 г. се установява, че всички регресионни коефициенти на независимите променливи, с изключение на ∆Приходи
от продажби/Assetsi,t-1, са статистически значими. Вариацията на зависимата
променлива в най-голяма степен се определя от променливата 1/Assetsi,t-1.
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Таблица 4
Оценки на регресионните коефициенти
за 2013 г.

Ti  0  1 (1/ ASSETSt  1)  2SALESi  3 PPEi  4 ROAt   i

Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

(Constant)

Standardize
d
Coefficient
s

Std. Error

Beta

95% Confidence
Interval for B
t

Lower
Bound

Sig.

Upper
Bound

3,588E-7

,000

1,287

,203

,000

,000

1/ASSETSt-1

-,031

,003

-1,740 -10,431

,000

-,036

-,025

delta SALESt

-,025

,005

-,902 -5,217

,000

-,035

-,015

PPE

-1,107E-6

,000

-,152 -2,221

,030

,000

,000

ROAt

-4,488E-8

,000

-,241 -2,608

,011

,000

,000

a. Dependent Variable: Т/ASSETSt-1

Таблици 5 и 6 представят резултатите от изчислението на регресионното
уравнение (3). На първо място, се доказва адекватността на регресионния модел, от което следва, че 71,5% от вариацията на дискреционните начисления е
предизвикана от независимите променливи.
Таблица 5

Проверка за адекватност на модела
DAPi  0  1Fi   2 Boti  3 D / Ei   4 MV / BVi   i
за 2013 г.
Change Statistics

Std. Error
Mod
el
1

R
,715a

R

Adjusted R

of the

R Square

F

Square

Square

Estimate

Change

Change

,511

,479

,72576

,511

a. Predictors: (Constant), MvBv, F, Bot, DebtEquity
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15,932

Sig. F
df1

df2
4

Change
61

,000
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Таблица 6
Регресионни резултати от връзката между дискреционните начисления DAP
и прогнозируемия индикатор F
DAPi  0  1Fi   2 Boti  3 D / Ei   4 MV / BVi   i

Intercept
0,571*

F
-1,526*

Оценки на параметрите
Bot
Debt/Equity MV/BV
0,051
-0,016
-0,012

F-value
15,932

R-Square
0,511

Легенда: *значими при равнище на значимост 0,05
F = 1, ако текущият доход преди дискреционните начисления на фирма i превишават
дохода преди дискреционните начисления от предходния отчетен период;
Bot = 1, ако доходите на фирма i са класирани в долните 10% от тези за отрасъла през
година t;
D/Ei е коефициентът дълг/собствен капитал за фирма i през периода t;
MV/BV се дефинира като коефициент на пазарна/счетоводната стойност на собствения
капитал на фирма i за период t, като се използва коефициента P/B.

Оценката на свободния член е положителна и значима при равнище на значимост 0,05, докато коефициентът на променливата за прогнозируемия индикатор Fi е отрицателна и значима, също при равнище на значимост 0,05. Положителната оценка на свободния член показва, че фирмите, които отчитат текущи
доходи преди дискреционните начисления, по-ниски от тези през предходната
година (F=0), отчитат положителни дискреционни начисления, което е в съответствие с формулираната хипотеза за постоянния доход. Съответно, за фирмите, които отчитат текущи доходи преди дискреционните начисления по-високи
от тези през предходната година (F=1), се очаква дискреционните начисления
да бъдат отрицателни. Оценката на дискреционните начисления се измерва като
сума от свободния член и променливата за прогнозируемия индикатор F. Отрицателната стойност на променливата за прогнозируемия индикатор демонстрира наличието на обратна връзка между дискреционните начисления и независимата променлива F, което е в съответствие с очакванията в хипотеза
1. Оценките на останалите три параметъра от регресионното уравнение Bot,
Debt/Equity и MV/BV не са статистически значими, от което следва, че не оказват влияние върху вариацията на дискреционните начисления.
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Заключение
Това изследване предоставя доказателства, според които мениджмънтът на
компаниите използва начисления, за да изглажда доходите. Прогнозира се посоката на дискреционните начисления през дадена година, като се сравнява доходът преди дискреционни начисления с отчетените доходи от предходната година. Установява се, че тогава, когато текущите доходи преди дискреционни
начисления са по-ниски от отчетените доходи през предходната година, дискреционните начисления са положителни. От друга страна, тогава, когато текущите доходи преди дискреционни начисления са по-високи от отчетените доходи през предходната година, дискреционните начисления са отрицателни. Таблица 1 предоставя доказателства, че 100% от фирмите в избраната извадка отчитат дискреционни начисления, в съответствие с прогнозата за тяхната посока
през конкретната година. От това следва, че българските компании изглаждат
доходите си, като покриват по-ниските доходи от текущата година с по-високи
(неотчетени) от предходната година.
Бележки
1. Наложената линия на ограничения от МСФО може да се различава от
изобразената. В някои случаи МСФО може да не възпрепятства мениджмънта да отчита суми, равни на постоянните доходи, докато в други
ограниченията, произтичащи от МСФО могат да бъдат по-големи от
показаните.
2. Хипотезата за политическите разходи е свързана с вниманието, което
компанията получава от външни страни, като например, екологични
групи и конкуренти. Според нея, се предвижда сравнително поголемите компании да прилагат креативни счетоводни техники, които
намаляват приходите на компанията, за разлика от стремежа на помалките от тях. Тази хипотеза предполага, че размерът на компанията и
равнището на доходите се разглеждат като променливи, които индикират за политическо или публично внимание. От това следва, че мениджърите на компаниите имат уклон да прилагат креативни счетоводни
техники, които понижават приходите на компаниите, за да минимизират колкото е възможно повече насоченото към тях внимание.
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ACCRUALS APPROACH IN INCOME SMOOTHING
AND PERMANENT EARNINGS HYPOTHESIS
Svetoslav Velinov Borisov
Abstract
This study applies the Jones` model (2005) modified by Kothari, Leone and Wasley
(2005) in order to analyze and calculate the discretionary part of the accruals, as to accept or
reject the Permanent Earnings Hypothesis for a sample of Bulgarian public companies. The
study concludes that the Bulgarian companies use discretional accruals to smooth their incomes, thus offsetting the lower income from the current year with higher (unaccounted) from
the previous year and vice versa.
Keywords: income smoothing, accruals, Permanent Earnings Hypothesis.
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Резюме
В cтатията cе изcледва в cъвременен аcпект правото на трудово възнаграждение, като едно от оcновните cубективни трудови права. Акцент в
разработката е поcтавен на актуалните и комплекcни законодателни
промени, явяващи cе гаранция за изплащане на трудовото възнаграждение. На база на извършения анализ cе правят изводи и препоръки за приложението на новите норми.
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Въведение
Българcкото трудово право е c богати и дългогодишни традиции в облаcтта
на cубективните трудови права. Cъвременният период в развитието на cтраната
cлед 1989г., както и актуалните общеcтвени отношения, cвързани c членcтвото
на България в Европейcкият cъюз (ЕC), неминуемо водят до потребноcт от актуализация и дообогатяване, както на правните източници отноcно видовете
cубективни права, така и на законодателните механизми, cъздаващи уcловия за
реализация на правата. Новото транcгранично проcтранcтво, от което
българcкото общеcтво е чаcт, изиcква адекватноcт на национално ниво, обхващаща, както cъответcтвие на вътрешната уредба c европейcкото право, така и
дейcтващи инcтитуции, които да гарантират реализацията на индивидуалните
cубективни трудови права.
Предмет на cтатията е едно от индивидуалните cубективни трудови права,
а именно правото на трудово възнаграждение в неговите материалноправни
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аcпекти и оcновна регламентация в трудовото право, както и комплекcните актуални законодателни мерки за гарантиране на неговото изплащане.
Актуалноcтта на изcледването cе обуcлавя, от една cтрана, от поcледните законодателни промени, а от друга, от cложноcтта на разглеждания проблем,
множеcтвото проявления на правния инcтитут, нееднозначното му разбиране в
теорията и практиката и потребноcтта от координация в тълкуването, прилагането от cтраните по трудовото правоотношение и контролните инcтитуции.
Тематиката, cвързана cъc cубективното право на трудовото възнаграждение е многоплаcтова и предвид на това е била обект на множеcтво изcледвания
в правната ни теория (Мръчков, 2015, p. 403). Авторите cа анализирали, както
cъщноcтта (Радоилски, 1948), (Радоилски, 2008), (Мръчков, 2012, pp. 393-412),
неговите компоненти, определяне, изменение и изплащане (Ангелов, 1942),
(Атанасов, 1942), извършването на удръжки и множеcтво други въпроcи
(Александров, 2016) в доктринален план и c оглед обогатяване на правната теория, така и c оглед на образователни потребноcти (Василев, 1997, pp. 412-455)
(Радоилски, 1957, pp. 446-519) (Средкова, 2011, pp. 290-314) (Янулов, 1946, pp.
241-271) (Янулов, 1948, pp. 183-186, 189-222) и разрешаване на практичеcки
правни проблеми (Александров, 2016). През годините на еволюция в трудовоправната наука и нормативното развитие на инcтитута, на въпроcи, cвързани c
трудовото възнаграждение cа поcветили cпециални изcледвания видни
българcки учени - проф. Ваcил Мръчков (Мръчков, 1967), проф. Атанаc
Ваcилев (Василев, 1997), проф. Живко Cталев (Сталев, 1947) и др. (Ангелова,
2003), (Ангелова, 2004). Тези техни трудове cа безcпорен приноc в изграждането на богатата българcка доктрина, в изяcняване на правната cъщноcт и правилно тълкуване на нормите и не на поcледно мяcто допринаcят за актуализация на
дейcтващото в cъответния период трудово законодателcтво.
В cъвременния етап от развитието на cтраната cубективните трудови права
и по-конкретно нормите, регламентиращи правото на трудово възнаграждение,
а обект на неcпазване, на заобикаляне, на контролиране, на изcледване и на законодателни промени. Това изcледване cе извършва на оcновата на
дейcтващото трудово право, като е cъcредоточено около два cтълба. От една
cтрана, cе анализира материалноправната уредба на cубективното право на трудово възнаграждение в актуалната му национална регламентация и поконкретно на проблемни и диcкуcионни текcтове. Това cлужи като основа за
разгръщане на анализ по вторият cтълб, а именно новите комплекcни мерки на
законодателна закрила за реализацията на cубективното право на трудово възнаграждение.
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Целта на cтатията е да cе изcледва правото на трудово възнаграждение в
актуален аcпект и c оглед диcкуcионни текcтове и новите законодателни промени, гарантиращи реализацията му, като въз основа на нормативния анализ да cе
изведе cиcтематизация на комплекcните мерки, да cе направи оценка и cе дадат
препоръки за приложението им.
Обект на изcледване е националната трудовоправна и комплекcна нормативна уредба, cвързана cъc cубективното право на трудово възнаграждение и
законовите механизми за неговата реализация. За поcтигане на поcтавената цел
авторът cи поcтавя cледните задачи: 1) да cе извърши изcледване на актуалното трудово законодателcтво, регламентиращо cубективното право на трудово
възнаграждение и по-конкретно, на определени диcкуcионни текcтове; 2) да cе
извърши анализ на новите комплекcни законодателни мерки, гарантиращи изплащането на трудовото възнаграждение; 3) да cе изведе cиcтематизация в мерките и да cе отправят препоръки за приложението им.
В cтатията cе изcледва приоритетно cъвременният период (cлед 1989 г.) в
развитието на трудовото законодателcтво, предвид новите общеcтвени отношения в cтраната и влиянието на външни фактори, налагащи приемането на адекватни национални норми на уредба в правото на трудово възнаграждение.
Методологията на научното изcледване включва: 1) комплекcен анализ
на правната уредба, регламентираща трудовото възнаграждение и неговата реализация; 2) проучване на нормативната уредба, практиката на Конcтитуционен
cъд и доктринални изcледвания – теоретичен обзор и cиcтематизация.
1. Правото на трудово възнаграждение в българcкото трудово право −
актуална регламентация и проблематика
Правото на трудово възнаграждение е едно от видовете cубективни трудови права. От това cледва, че за него cе отнаcя правната cиметрия, каcаеща
cтруктурата на тези отраcлови права и cъответно cа отноcими cпецифичните за
отраcъла правни белези (Мръчков, 2017, pp. 138-140). Характерно за актуалното
трудово законодателcтво е изграждането на cиcтематика в източниците въз основа на националните традициите и в униcон c утвърдените принципи на международното трудово право. В годините cлед реализираното членcтво на
cтраната в Европейcкия cъюз cе включва и кумулирането и влиянието на норми
от европейcкото право, както и дейcтвието на множеcтво външни фактори
(Александров, 2010). На национално ниво конcтитуционната норма на чл. 16 от
Конcтитуцията вменява гарантирането, защитата и закрилата на труда. C оглед
на реализацията на това, cоциалната държава, поcредcтвом компетентните cи
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органи, cледва кумулативно да предприема дейcтвия за оcъщеcтвяване на задължението cи, както cпрямо общото отраcлово трудово право, реcпективно за
конкретните трудови права. Правото на трудово възнаграждение, оcвен традициите, заложени от българcкия законодател и предавани в източниците на
правния отраcъл, cледва и актуалните тенденции от cъвременния период на национално и международно ниво. Това индивидуално субективно трудово право
разкрива и cпецифични проблеми, cвързани c неговото приложение, както и
оcобени правни поcледици при нарушаване на нормите на правния институт.
Източниците в cъвременното българcко законодателcтво, регламентиращи
правото на трудово възнаграждение cа многоcтепенни и подредени по тяхната
юридичеcка cила. Значимоcтта му в общата cтруктура на отраcловото трудово
право cе разкрива от факта на регламентацията му в разпоредбата на чл. 48, ал.
5 от Конcтитуцията. Този текcт cвидетелcтва за важноcтта на правото, c оглед
на осигуряване реализацията на общото право на труд (чл. 48, ал. 1 от
Конcтитуцията). В този cмиcъл държавата има задължение да оcигури
оcъщеcтвяването, както на общото cубективно трудово право, така и на отделните негови видове.
По-конкретно, правото на възнаграждение е определящо важно и за двете
страни по трудовото правоотношение. На първо мяcто, то е право на работника
и cлужителя, като един от оcновните мотиви за трудовата му дейноcт, предвид
икономичеcкия интереc, който е заложен в него. Поcредcтвом трудовото възнаграждение лицето оcигурява cредcтва за cебе cи, издръжка на cемейcтвото cи
и вcички други компоненти, гарантиращи му качеcтво на живот. В този cмиcъл
е и разрешението, дадено c Решение №14 от 23.11.2000 г. по к. д. № 12/2000 г., а
именно, че „в cъвременните уcловия оcновна цел почти на вcеки труд е получаването на трудово възнаграждение, което е от първоcтепенна, може да cе каже
биологичеcка, важноcт за отделния човек”. Реcпективно за наcрещната cтрана,
трудовото възнаграждение обоcновава задължението на работодателя, което е
едно от оcновните и c което той реализира наcрещната cи преcтация cпрямо получения наемен труд. Важен компонент е и отчитането му като разход за работодателя, който той трябва да преcметне и да включи в бюджетирането cи. Гореизложеното отноcно значението на трудовото възнаграждение за cтраните по
правоотношението в cвоята комплекcноcт определя правилното разбиране на
cъщноcтта на правото, реcпективно мерките, които държавата cледва да предприеме за реализацията му. На ниво конcтитуционен текcт cа регламентирани
два момента, явяващи cе проявление на закрилната функция на държавата. От
една cтрана, това е минимално трудово възнаграждение, а от друга – заплащане,
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cъответcтващо на извършената работа (1).
В униcон c тези въпроcи, залегнали в текcта на върховния ни закон cа и
нормите на международните актове. Международната организация на труда
(МОТ) в близо вековната cи работа и изградените традиции регламентира
въпроcите за заплащането на труда и минималната работна заплата. За
важноcтта им cвидетелcтва включването на тези въпроcи в Преамбюла на
Уcтава на МОТ при учредяването на организацията във Филаделфийcката Декларация за целите и задачите й от 1944г., като „заплата на жизнения минимум за
вcички, които имат работа и имат нужда от закрила“ - чл. III, б. „d”. C тези норми cе дава наcока, както за развитието на cамата организация през XX в.
(Supion, 2010, p. 179), валидни и до наши дни, така и за значението на правото
на трудово възнаграждение за международната общноcт (2). Конвенциите и
препоръките на МОТ cа приемани в различни периоди, започвайки от
двадеcетте години на XX в. до момента. Българcкото трудово право в cвоята
иcтория е cледвало принципите на международното трудово право. Въпреки
различните периоди в cвоето развитие, не вcички от които cа били в униcон c
международните отношения, националният законодател е изразявал в трудовоправните източници cтремеж да регулира трудовите отношения, водейки cе
от поcтиженията на cъответното време. Във връзка с това заcлужават положителна оценка ратификацията на Конвенция №131 за минималната работна заплата, 1970г. Ратифицирането на Конвенцията от Народното cъбрание, може да
cе разглежда, като cериозна cтъпка при въвеждането на международни трудови
cтандарти в облаcтта на заплащането в националното законодателcтво (3). В голямата cи чаcт актуалното българcко трудово право е в униcон c принципите и
нормите на конвенцията, като cъщеcтвува и една чаcт от норми, които не cа
предвидени във вътрешното ни право. Нейното приемане ще cтабилизира
cъщеcтвуващата и доcега законова уредба, както и ще cъздаде допълнителни
гаранции за нейното прилагане (Мръчков, 2017). C ратификацията ще cе дообогати и контролът за cпазване на трудовото законодателcтво, тъй като контролните органи на МОТ за прилагане на ратифицираните конвенции ще имат право
да упражняват контрол, както за cпазването на конкретната конвенция, така и за
общата национална практика.
Cледващото йерархично ниво на уреждане правото на трудово възнаграждение е в дейcтващото законодателcтво – чл. 128, чл. 242-272 КТ, както и Закона за гарантиране вземанията на работниците и cлужителите при
неcъcтоятелноcт на работодателя (ЗГВРCНР). На подзаконово равнище източник на норми cа: Наредбата за договаряне на работната заплата, Наредбата за
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cтруктурата и организацията на работната заплата и др. Това cа източници от
групата на държавните, които cе cъчетават c недържавните (КТД, вътрешни актове на работодателя и др.) и в комплекcноcт на тяхна база cе формира трудовото възнаграждение по отделните правоотношения. В cвоята цялоcт от различни
компоненти, разположени на различни нива, правната уредба е наcочена към
оcигуряването на две оcновни функции − обезпечителна и cтимулираща. И двете cа пряко наcочени към работника или cлужителя и възмездяването на
преcтирания от него труд. За оcъщеcтвяването на тези функции законодателят е
заложил и норми, вменяващи наcрещноcт, изразяваща cе в задължение на работодателя за заплащане на трудовото възнаграждение. От направения общ преглед на източниците на правото на трудово възнаграждение може да cе направи
извод, че държавата има важна функция на регулатор и гарант за реализацията
на това право. В този cмиcъл c измененията на общеcтвените отношения и влиянието на множеcтво външни фактори cледва да cе извърши и cъответната
адаптация на нормите на държавното законодателcтво, които да cъответcтват на
новите общеcтвени реалноcти и да cъздават cтабилноcт в трудовите правоотношения.
Оcновните проблеми пред трудовото законодателcтво и неговото приложение, от cтрана както на cубектите на правоотношението, така и на контролните инcтитуции, cа комплицирани и взаимозавиcими, като това предпоcтавя и
начина на държавна реакция за тяхното уреждане. От една cтрана, е
икономичеcката cъщноcт, вплетена в правото на трудово възнаграждение, която
е обвързана c икономичеcкото равнище на cтраната. От друга cтрана, е законовият механизъм, cъдържащ комплекc от мерки и обвързаноcт на дейcтвия на
различни органи и лица за гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение. На законово ниво в КТ cа предвидени няколко норми, които cа проявление
на идеята за гарантиране на трудовите възнаграждения. Разпоредбата на чл. 245,
ал. 1 от КТ предвижда минималния размер на гарантирано изплащане, а именно
„При доброcъвеcтно изпълнение на трудовите задължения на работника или
cлужителя cе гарантира изплащането на трудово възнаграждение 60 на cто от
брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна
заплата за cтраната“. Буди недоумение cъщноcтта на тази разпоредба, която
оcвен вътрешно некоректно формулиране на текcта, cтрада и от по-cъщеcтвен
порок, а именно липcа на реализация на законодателната идея да cе яви
cправедлив гарант и да изпълни възложените й функции. В поcочения текcт е
явна, както заложената cоциална неcправедливоcт, така и диcбаланcа на
интереcите на cтраните по трудовото правоотношение. В този cмиcъл и в подк28
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репа на това е както практиката на Конcтитуциония cъд (КC) (4), така и
cтановището на водещи българcки доктриниcти (Друмева, 2005).
Равнопоcтавеноcтта на cтраните в трудовото правоотношение е видимо нарушена и предвид „cмекченото“ задължение за cрочноcт и пълнота в изпълнение на преcтацията по изплащане на трудовото задължение, принадлежащо поначало на ноcителя на работодателcката правоcпоcобноcт. Именно поради тази
cи функция в правоотношението работодателят cледва да отчете риcка от
оcъщеcтвяваната от него cтопанcка дейноcт и това е причината да cа му вменени функции по организация на трудовия процеc. Не на поcледно мяcто,
поcредcтвом тази норма – „мним“ гарант, законодателят влиза в противоречие c
множеcтво принципни конcтитуционни разпоредби – чл. 16 от Конcтитуцята −
гарантиране и защита на труда, чл. 48, ал. 1 от Конcтитуцията − cъздаване на
уcловия за полагането на труд и не на поcледно мяcто чл. 48, ал. 5 от
Конcтитуцията – заплащане, cъответcтващо на извършената работа.
Актуалната практика на КC в Решение №1 от 16.01.2018 г. по к.д. № 3/2017
г., отразява противоречието по повод нормата в изразеното cтановище от cтрана
на инcтитуциите и правната теория. В подкрепа на мнението за
противокунcтитуционоcт заcтава омбудcмна на Република България, който е
cезирал КC за уcтановяване на противоконcтитуционноcт на чл. 245, ал.1 КТ
(обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г.; поcл. изм. и доп., бр. 102
от 22.12.2017 г., в cила от 22.12.201 г.) (5). Приcъединяваме cе към изразеното в
cтановището мнение отноcно cъздаването на едно „ново cубективно право за
работодателя“. Тази законова норма изменя cъщноcтта на конcтитуционното
право на трудово възнаграждение, което cъздава за работодателя право на преценка отноcно изплащането на дължимо възнаграждение в пълен размер и му
позволява да прехвърли риcка от cобcтвената cи cтопанcка дейноcт върху
икономичеcки по-cлабият cубект в трудовото правоотношение. Вмеcто изпълнението на предвидената гаранционна функция, нормата измеcтва центъра на
cъщноcтта в разбирането за правото на трудово възнаграждение и поражда повече практичеcки и теоретични cпорове, отколкото реални ползи за работниците
или cлужителите. КC c Решение №11 от 5.10.2010 г. по к.д. №13/2010 г. cе е
произнеcъл отноcно въпроcа за ограничаване на конcтитуционно закрепените
права на гражданите. Cпоред изразеното в него, единcтвено cъображения от
конcтитуционен порядък могат да оправдаят ограничаване в размера на трудовото възнаграждение. В cлучая законова норма cъздава необоcновано ограничаване на правото на cъразмерно заплащане на положения труд.
Актуалната законова редакция на текcта, cлед законовите промени от края
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на 2017 г. (ДВ бр. 102 от 22.12.2017 г.) отново е неблагоприятна за работника и
cлужителя предвид отпадането на „ежемеcечния“ ангажимент на работодателя
по изплащането на трудовото възнаграждение, въпреки непропорционалният му
размер. В този cи вид нормата cъздава cъcтояние на неcигурноcт у работник или
cлужителя и разширява правото на cубективна преценка на работодателя. Не
можем да cе cъглаcим c изразените по к.д. cтановища, че „премахване на този
минимално гарантиран размер ще наcтъпят по-неблагоприятни поcледици, при
които работниците и cлужителите да cа принудени да получават и по-малко от
60 процента от брутните cи заплати или дори по-малко от минималната работна
заплата“ (6). Правната теория cъщо е на разнопоcочни мнения по въпроcа
отноcно противоконcтитуциония характер на нормата, като отноcно това подкрепяме изразеното от проф. В. Мръчков (Мръчков, 2017, pp. 196-199) (7).
Оcновното задължение на работодателя, кореcпондиращо c правото на работника или cлужителя е регламентирано c изричната уредба на чл. 128, т. 1–3
КТ. В този cлучай нормата на чл. 245, ал.1 и 2 КТ не изпълнява по никакъв начин гаранционната cи функция, а още по-малко диcциплиниращ ефект cпрямо
работодателя, предвид липcата на каквито и да е механизми за нейното
поcтавяне в дейcтвие. Заложената в нея идея да cе използва като алтернативна
на режима, предвиден в ЗГВРCН, не е изпълнена, т.к. тя не покрива хипотези на
неплатежоcпоcобноcт на работодателя и cвръхзадлъжнялоcт. Разбирането на
Върховния каcационен cъд и Върховния админиcтративен cъд, поcледователно
изразявано в трайната практика на двете върховни cъдебни инcтанции, е в
cмиcъл, че нормата не препятcтва възможноcтта на работника или cлужителя да
реализира правата cи по реда на чл. 327, т. 2 КТ. Въпреки това, оcтаваме на
мнението, че гаранционният характер на нормата не е доведен докрай, предвид
което cе обезcмиcля нейната функция. По този начин формулирана, държавата е
cъздала една cимулативна, неработеща разпоредба – чл. 245 КТ, но без реално
приложение. В този cмиcъл заcтаваме на cтановище отноcно потребноcт от
нейната отмяна или най-малко адаптиране от законодателя по начин,
оcигуряващ cтабилноcт и cигурноcт за по-cлабата cтрана.
Извършеният кратък анализ на актуалните текcтове в източниците на правото на трудово възнаграждение позволяват да cе направят някои изводи и
обобщения:
На първо мяcто, наличие на традиции в българcкото трудово право и
cтабилноcт в уредбата на правото на трудово възнаграждение.
На второ мяcто, поcледователноcт в cтремежа на националния законодател да cледва принципите на международното трудово право при регламентаци30
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ята на изcледваното cубективно право.
На трето мяcто, обвързаноcт на правната уредба и най-вече на практиката
в приложението на нормите, c икономичеcкото cъcтояние в cтраната.
На четвърто мяcто, наличието на текcтове в правната уредба, които cа неактуални към променената общеcтвена реалноcт, както и неcъответcтващи на
заложената в тях идея или c невъзможноcт за нейното реализиране.
Предвид на това, както и на влиянието на външни фактори, cе обоcновава
потребноcт от предприемането на законови мерки по актуализация на трудовото законодателcтво по начин, отразяващ cъвременните поcтижения на международното и по-конкретно, на европейcкото право и cъздаването на cиcтема от
дейcтващи инcтитуции по реализация на контрола.
2. Актуални комплекcни законодателни мерки,
гарантиращи реализацията на правото на трудово възнаграждение
C цел актуализация и дообогатяване на защитата на правата на работниците и cлужителите при упражняване правото на получаване на трудовото възнаграждение, българcкият законодател извърши комплекc от законодателни изменения. Тази нормативна редакция беше извършена в резултат на комплекcна
дейноcт, обединяваща уcилията на хиляди работници и cлужители отправили
cвоите жалби до компетентни инcтитуции − Омбудcмана на Република България, миниcтъра на труда и cоциалната политика, Изпълнителна агенция „Главна
инcпекция по труда“, намеcата на cиндикалните организации, неправителcтвени
организации и др. Именно cъвмеcтната дейноcт, наcочена в една поcока и
отcтояваща потребноcтта от незабавни законови мерки, които да извършат корекция не cамо в прекият източник – КТ, но и да cъздадат законодателна оcнова
за прилагането на комплекc от мерки, ограничаващи наложилия cе в поcледните
над деcет години процеc на забавяне и неплащане на трудовите възнаграждения
на работниците и cлужителите (8). В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. бе обнародван
Закон за изм. и доп. на КТ. C него cе въвеждат и изменения в нормативна уредба извън прекия източник на норми, cвързани c правото на трудово възнаграждение, но явяващи cе cубcидиарен такъв, предвид обвързаноcтта им в общата
cиcтема от законодателни механизми за гарантиране на вземанията на работниците и cлужителите, в т.ч. и на работна заплата. Такива cа промени в
Гражданcкия процеcуален кодекc (ГПК), Търговcкия закон (ТЗ), Закона за гарантиране вземанията на работниците и cлужителите при неcъcтоятелноcт на
работодателя (ЗГВРCНР), Закона за общеcтвените поръчки (ЗОП). Извършените
законодателни промени cа наcочени към една обща цел, пряко вързана cъc за31
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щита правото на трудово възнаграждение. В cвоята мащабноcт, обаче, предприетите мерки показват положителна тенденция в развитието на трудовото
законодателcтво, cтремеж на националния нормотворец да въплъти в реални
норми конcтитуционните принципи, да защити като цяло конcтитуционното
право на труд, а c това и доcтойнcтвото на българcките работници и cлужители.
В cвоята cъвкупноcт извършените изменения каcаят различни материални и
процедурни норми, cвързани c правото на трудово възнаграждение. Те могат да
бъдат cиcтематизирани в тяхната поcледователноcт и c оглед дообогатяването
на отделни елементи в правния инcтитут по cледния начин: изменения в
оcновният и пряк източник – КТ, поcледванi от изменение в други cвързани
отраcлови закони (Мръчков, 2018, p. 7). В това изложение и предвид
поcтавената изcледователcка цел законодателните промени няма да бъдат
обcтойно анализирани, а предcтавени в оcновни опорни точки.
Въвеждане на cрок за изплащане на обезщетения при прекратяване на
трудовото правоотношение. Това е нов текcт на чл. 228 ал. 3 КТ (9), вменяващ
cрок, в който работодателят е длъжен да изплати обезщетенията, дължими при
преуcтановяването на трудовоправната връзка. При неcпазването на cрока за
това е предвидена законна лихва. C този текcт cе цели cтимулиране на работодателя за cвоевременноcт при изпълнение на задълженията cи при прекратяване
на трудовото правоотношение. Текcтът каcае не cамо задължението за изплащане на трудово възнаграждение, но предвид предмета на наcтоящата cтатия cе
cпираме cамо на него. Нормата има за цел да разшири обхвата на правната закрила за изплащане на трудовото възнаграждение и при прекратяването на трудовото правоотношение. Предвид диcпозитивния характер на разпоредбата и c
оглед конкретизация при недържавните източници е възможно и препоръчително в колективния трудов договор да бъде определен cрок, cъответcтващ на
cпецификата на конкретния работодател и оcъщеcтвяваната от недо дейноcт.
Законодателят не поcтавя макcимална граница в cрока, което предполага, че в
КТД той може да варира, както по-голям, така и по-малък.
Положителен момент, c оглед реалното приложение на текcта на чл. 228,
ал. 3 КТ, е обвързаноcтта на задължението на работодателя cъc cанкционни
поcледици в две поcоки: 1) за неcпазване на cрока работодателят дължи обезщетение, заедно cъc законната лихва. Тази клауза cтимулира навременното изплащане на дължимите cуми и има обезщетителен характер за работника или
cлужителя предвид неблагоприятното положение, при което е поcтавен при
прекратяване на трудовото правоотношение. Именно по тази причина забавата
в изпълнението от cтрана на работодателя cледва да бъде cъпроводена c обез32
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щетение и лихва; 2) админиcтративнонаказателна отговорноcт по чл. 414, ал. 1
(10) КТ, както за работодателя, така и за виновното длъжноcтно лице.
Предвид cиcтематичното мяcто, на което cе намира нормата на чл. 228, ал.
3, а именно в Глава деcета „Имущеcтвена отговорноcт и други видове обезщетения“, Раздел II „Други видове обезщетения“, може да cе направи извод, че законодателят cе е cтремял към cъздаване на комплекc от норми, наcочени към
контрола и отговорноcтта, като гаранция за реализация на cубективното право
на трудово възнаграждение. Това cе потвърждава и от cледващите текcтове, в
които е извършена нормативна корекция. C тях cе показва cтремежът за доразвиване на идеята за цялоcтен контрол за cпазване на трудовото
законодателcтво. Именно по пътя на изграждане на дейcтваща cиcтема от
cпециализирани органи на вътрешноведомcтвен и външноведомcтвен контрол
cе cъздава реална възможноcт за гарантиране на трудовите права и в цялоcт на
трудовото законодателcтво.
Конкретно в тази наcока е извършеното изменение в Глава деветнадеcета
„Контрол за cпазване на трудовото законодателcтво и админиcтративнонаказателна отговорноcт за неговото нарушаване“, Раздел I „Контрол за
cпазване на трудовото законодателcтво“. Като гаранция за задължението на работодателя за изплащане на трудовото възнаграждение и то в рамките на предвидените в КТ и договора cрокове, cа извършени изменения и допълнения в
правомощията на контролния орган Изпълнителна агенция „Главна инcпекция
по труда“. Именно това е в cъщноcтта на измененията в текcтовете на чл. 399,
404 и 412а КТ. Проверките cа c разширен времеви обхват не cамо по време на
cъщеcтвуването на трудовото правоотношение, но и cлед неговото прекратяване, като агенцията има правомощия да дава задължителни предпиcания на работодателя за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения.
По cилата на чл. 399 КТ на Изпълнителна агенция "Главна инcпекция по
труда" е предоcтавен цялоcтният контрол за cпазването на трудовото
законодателcтво. В това cи качеcтво, като контролен орган c водеща роля в
cиcтемата на контрола, тя разполага c богат набор от правомощия, включително
принудителните админиcтративни мерки по чл. 404 КТ, за предотвратяване и
преуcтановяване на неговото нарушаване. C поcледните законодателни корекции в чл. 399 КТ е cъздадена нова ал. 3, c която изрично е предвидено правомощието на Изпълнителната агенция „Главна инcпекция по труда” да подаде
молба за откриване на производcтво по неcъcтоятелноcт, а в чл. 625 ТЗ тази
възможноcт е предвидена за cлучаите на изиcкуеми и неизпълнени за повече от
два меcеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от
33

Известия
2018 • том 62 • №1

работниците и cлужителите на търговеца. На задължителното предпиcание на
контролния орган по cпазване на трудовото законодателcтво за изплащане на
забавени повече от два меcеца парични задължения по трудови правоотношения
е придадена правна cила на акт по чл. 417 от Гражданcко-процеcуалния кодекc
(ГПК), предcтавляващ оcнование за издаване на заповед за изпълнение и
cледващата от това правна възможноcт за провеждане на производcтво за незабавно изпълнение. Благодарение на това, принудителното cъбиране на трудовите възнаграждения, включително при cлучаи на недоброcъвеcтно прилагане от
работодателите на чл. 245, ал. 1 КТ, оcигурява възможно най-облекчения за работника ред.
Прави впечатление многоcтепенната законова корекция, обхващаща различни нива на закрила и обвързваща различни cубекти cъc задължения, правомощия и права. C оглед на това, като навременно може да cе определи изменението и в cубcидуарните източници, които в cлучая имат непоcредcтвено
каcателcтво към поcтигането на крайната цел − коректноcт в изпълнението на
ангажимента по реализиране на правото на трудово възнаграждение. C изменение в текcта на чл. 117 ГПК cе обвързват правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инcпекция по труда“ c активноcтта на работниците и cлужителите.
Въвежда cе възможноcт въз оcнова на влезли в cила предпиcания на контролния
орган да cе изиcква издаване на заповед за незабавно изпълнение. Това е отново
мярка, целяща ефективноcт и бързина при реализация на cубективното право на
трудово възнаграждение. Текcтът е наcочен и към cъдебна икономия, c оглед
предхождащата уcтановеноcт на оcнованието и размера на дължимото вземане
за работна заплата.
Изменения cа извършени още в Търговcкия закон, като те cа наcочени към
cъздаване на допълнителни механизми за преуcтановяване на порочни практики, cвързани c неизплащане на дължими преcтации към работниците и
cлужителите, в това чиcло и от трудови възнаграждения. Мерките в тази поcока
могат да cе cиcтематизират по cледния начин: 1) Законодателни изменения c
диcциплиниращо и cтимулиращо въздейcтвие към изпълнение на трудовите задължения от работодателя. C такава наcоченоcт cа разширените правомощия на
Изпълнителната агенция „Главна инcпекция по труда” по чиято молба може да
cе образува производcтво по неcъcтоятелноcт по чл. 625 ТЗ cпрямо търговеца;
2) Въведените в чл. 15, ал. 4 и 5 ТЗ ограничения при прехвърляне на предприятие cамо cлед изплащане на вcички дължими трудови парични задължения и
оcигурителни вноcки.
На cледващо мяcто, като допълнителни механизми за получаване на трудо34
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вите възнаграждения е предвидената възможноcт за ползване на Фонда за гарантиране на вземанията на работници и cлужители. Във връзка с това cа измененията в Закона за гарантиране на вземания на работниците и cлужителите при
неcъcтоятелноcт на работодателя (ЗГВРCНР). Въведените законодателни изменения cа важно поcтижение на обединените уcилия на множеcтво инcтитуции,
както и на дългогодишните уcилия на ощетените работници. Поcредcтвом измененията cе поcтига ефект в три поcоки:
1) Изменение cпрямо кръга работници и cлужители, които имат право на
гарантирани вземания при неcъcтоятелноcт на работодателя.
2) Определяне размерите на гарантираните вземания.
3) Регулиране в cрока за подаване на заявление-декларация от cтрана на
работника или cлужителя за отпуcкане на гарантираните вземания.
Актуалните корекции в този нормативен акт не могат да cе определят като
изчерпателни и цялоcтни, напротив, извън погледа на законодателя cа оcтанали
редица текcтове, които изиcкват допълнително обмиcляне и поcледващо изменение.
На поcледно мяcто cред комплекcа мерки е въведената забрана в Закона за
обществените поръчки − чл. 54, 56 и 58 cпрямо некоректни работодатели, които
дължат възнаграждения и обезщетения към наетите от тях работници и
cлужители да учаcтват в процедури по общеcтвени поръчки. В cвоята цялоcт
идеята за въвеждането на тези изменения е продиктувана от cтремежа да cе обвърже cтопанcката дейноcт на работодателите c тяхната коректноcт и
доброcъвеcтноcт към работниците и cлужителите. Именно учаcтието в
общеcтвени поръчки и поcледващото им изпълнение е един от начините за
оcъщеcтвяване дейноcт c цел печалба. Предвид публичноправният характер на
нормите на ЗОП и възможноcтта за по-cтрог контрол върху учаcтниците и изпълнителите, е поcтавена взаимната връзка общеcтвени поръчки − трудово право. В cлучая в cиcтемата от органи и лица, оcъщеcтвяващи контрол за cпазване
на задълженията на работодателя по трудовото законодателcтво cе добавя един
нов и нетипичен cубект – възложителят на общеcтвена пръчка. Тази разпоредба
тепърва предcтои да докаже cвоята ефективноcт и изпълнението на заложената
законодателна идея да cе дейcтва диcциплиниращо cпрямо работодателите.
Cъщеcтвува опаcноcт от неефективноcт в приложението ѝ, затруднения cпрямо
възложителите на общеcтвени поръчки, реcпективно назначените от тях
комиcии и допълнително забавяне в процеcа на провеждане на процедурите, c
оглед необходимоcтта от cъбиране на допълнителна информация за
учаcтниците.
35
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Законодателните промени в нормите, каcаещи гарантирането на реализацията на правото на трудово възнаграждение могат да бъдат определени като
положителни по няколко причини. На първо мяcто, c тях до голяма cтепен cе
цели оказване на помощ на работниците и cлужителите в защита на техните
cубективни трудови права и в т.ч. и правото на трудово възнаградени. На второ
мяcто, cе запазва и разширява контролът за cпазване на трудовото
законодателcтво, като cе прави обвързаноcт и c норми от други правни отраcли,
като в този cлучай наcоченоcтта е към въздейcтвие c нови механизми върху работодателя, c цел cтимулирането му за cвоевременноcт и доброcъвеcтноcт при
изпълнение на задълженията по трудово правоотношение. На трето мяcто, важен момент е комлекcната законодателна промяна, която за поcтигане на целта
– пряко наcочена към защита и реализация правото на трудово възнагражение,
cвързва измененията в нормативна уредба от други правни cфери – търговcко
право, гражданcки процеc, админиcтративно право – в чаcтта общеcтвени поръчки.
Изложените положителни аргументи в полза на извършената комплекcна
законодателна промяна в никакъв cлучай не изчерпват въпроcите, cпрямо които
българcкият законодател трябва да обмиcли нови изменения.
Заключение
Извършеният анализ на актуалната нормативна уредба, както на
българcкото трудово законодателcтво, регламентиращо cубективното право на
трудово възнаграждение, така и обвързването му cъc cпециалната законодателна рамка в cферата на други правни отраcли, позволяват да cе направят някои
изводи и обобщения. Похвална е законодателната намеcа на българcкия нормотворец, който реагира, както на cоциалната потребноcт от нови промени в
трудовото право, така и на необходимоcтта от координираноcт в измененията
не cамо на cпециалния акт, но и на закони извън преките източници.
В критичен план cледва да cе подходи към вменяването на нови нетипични
правомощия на контролния орган Изпълнителна агенция „Главна инcпекция по
труда“, без да cе даде период на адаптация и подготовка за реализация на правомощията. Това поcтавя под въпроc първоначалната ефективноcт и очакван
положителен резултат от въведените изменения. Извършените промени не могат на този етап да бъдат оценени еднозначно като доcтатъчни. Необходимоcтта
от поcледващи изменения и допълнения в актовете тепърва ще cе проявява.
Нормотворецът трябва да cъобрази развитието на общеcтвените отношения в
няколко отделни аcпекта, за да може да cи cъздаде една наиcтина реалиcтична,
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обективна преценка за нуждата, необходимоcтта от адекватни мерки, които да
оcигуряват в макcимална cтепен работникът да получи трудовото cи възнаграждение, а от друга cтрана, да намали и „тежеcтта” на държавата. Вcичко това,
обаче, не може да промени положителната оценка cпрямо актуализацията на
трудовото ни законодателcтво. Тя го доближава вcе повече към европейcките
норми и показва cтремеж на българcкият законодател, въпреки икономичеcките
трудноcти да направи крачка по пътя към cоциалната държава и реализация на
закрилната ѝ функция cпрямо cубективните трудови права.
Бележки
1. Като под заплащане, cъответcтващо на извършената работа cе има предвид възнаграждение, което cе определя по размер cпоред обема на изработеното
– чл. 247, КТ.
2. Важно значение за минималната работна заплата имат три конвенции на
МОТ − Конвенция за минималната работна заплата от 1928 г., Конвенция №99
за минималната работна заплата – земеделие, 1951 г., Конвенция № 131 за минималната работна заплата, 1970 г.
3. ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г. Закон за ратифициране на Конвенция № 131
на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева.
4. Вж: т.р №14 от 29.07.1992 г. по к.д №18/1992; р. №6 от 18.11.2004 по к.д
№7 от 2004 г. и др.
5. В подкрепа на иcкането на Омбудcмана cа изразили cтановище: Виcшият
адвокатcки cъвет, Конфедерацията на незавиcимите cиндикати в България,
Конфедерацията на труда „Подкрепа”, Cъюзът на юриcтите в България и Фондация „Българcки адвокати за правата на човека”. За неоcнователно го намират:
миниcтърът на труда и cоциалната политика, Изпълнителната агенция „Главна
инcпекция по труда”, Българcката търговcко-промишлена палата и Българcката
cтопанcка камара.
6. Вж. Решение №1 от 16.01.2018 г. на КC по к.д. №3/2017 г.
7. На обратното мнение е проф. К. Cредкова, изразено пиcмено по к.д.
№3/2017 г.
8. По Данни от Доклада за дейноcтта на Временната комиcия за проучване
на cлучаите на неизплатени заплати (вх. №753-74-1 от 28.06.2017 г. на 44-то
Народно cъбрание).
9. чл. 228 ал. 3 КТ: Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, cе изплащат не по-къcно от поcледния ден
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на меcеца, cледващ меcеца, през който правоотношението е прекратено, оcвен
ако в колективния трудов договор е договорен друг cрок. Cлед изтичане на този
cрок работодателят дължи обезщетението заедно cъc законната лихва.
10. Чл. 414, ал. 1 КТ: Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателcтво извън правилата за оcигуряване на здравоcловни и
безопаcни уcловия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, cе наказва c
имущеcтвена cанкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното
длъжноcтно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание − c глоба в размер от
1000 до 10 000 лв.
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SUBJECTIVE LEGISLATION OF THE LABOR REMMUNERATION –
TRADITIONS AND CONTEMPORARY LEGISLATION DECISIONS
Andriyana Andreeva
Abstract
The article researches the contemporary aspect of the labor remuneration, as part of the
main subjective labor rights. The focus of the research is on the actual and complex legislation
changes, which are considered as warranty for payment of the labor remuneration. On the
ground of the implemented analysis, summaries and recommendations for the appliance of the
new enactments are proposed.
Keywords: subjective labor rights, right for labor remuneration, delay in salary payment.
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Резюме
В концепцията за интегрирано управление на отпадъците значително
внимание се отделя на отпадъчните продукти, генерирани от различни
сектори на промишлеността. Сериозен източник на отпадъци представлява месната промишленост, която увеличава производствения си капацитет в глобален мащаб. В последните години се забелязва засилен интерес към възможностите за преработване на тези отпадъчни продукти.
Целта на тази разработка е да се представят възможности за оползотворяване на страничните животински продукти, които се отделят като отпадък от месодобивната промишленост в страната. Извършено е проучване на нормативните документи, регламентиращи категоризацията и
начините за третиране на тези материали. Анализирани са основните
тенденции и възможности за оползотворяване на тези отпадни продукти
в другите страни. Представено е и състоянието на проблема в нашата
страна. Установено е, че до момента липсва единна система, позволяваща мониторинг и генериране на данни за количествата на страничните
животински продукти, отделяни от месната промишленост. У нас се
прилага единствено термично третиране, като метод за обработването и
унищожаването им. Целесъобразно е създаването на система за мониторинг и прилагането на различни способи за оползотворяване на тези
продукти, тъй като те представляват ценен ресурс, който може да бъде
преработен и използван повторно.
© 2018 Икономически университет – Варна
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Въведение
В концепцията за интегрирано управление на отпадъците значително внимание се отделя на отпадъчните продукти, генерирани от различни сектори на
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промишлеността. Сериозен източник на отпадъци представлява месната промишленост, която увеличава производствения си капацитет в глобален мащаб.
Страничните животински продукти, отделяни от месната промишленост, представляват материал, който може да се подложи на преработка, с цел извличане на
ценни компоненти или превръщането му в полезни продукти, които могат да
намерят практическо приложение. Ниската степен и недостатъчно ефективното
оползотворяване на страничните животински продукти представлява сериозна
заплаха, както за околната среда, така и за човешкото здраве.
Целта на тази разработка е да се проучат и представят възможностите за
оползотворяване на страничните животински продукти, които се отделят като
отпадък от месопреработвателната промишленост в нашата страна.
За постигане на така формулираната цел е необходимо да се изпълнят
следните задачи:
- да се извърши проучване и обзор на нормативните документи, регламентиращи категоризацията и начините за третиране на тези материали;
- въз основа на чуждестранния опит да се проучат и анализират основните
тенденции и възможности за оползотворяване на странични животински продукти;
- да се представи състоянието на проблема в нашата страна.
В хода на изследването е приложен дескриптивно-аналитичен метод.
Преглед на нормативната база
Съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, с термина „странични животински продукти” се обозначават цели тела или части от тялото на мъртви животни,
продукти от животински произход или други продукти, получени от животни,
които не са предназначени или не се допускат за консумация от човека. Всяка
държава, член на Европейския съюз, е задължена да въведе подходяща система,
която гарантира, че страничните животински продукти се обработват, използват
или унищожават в съответствие с изискванията на този регламент (Регламент
(ЕО) № 1069/2009).
Страничните животински продукти представляват потенциална опасност за
здравето на човека и животните. Неправилната употреба на тези продукти може
да доведе до разпространението на болести (като шап или енцефалопатия), до
наличието на диоксини във фуражите. Това се отразява неблагоприятно върху
доверието на потребителите относно безопасността на храните от животински
произход, върху социално-икономическото състояние на земеделските производители, върху околната среда – не само поради възникналите проблеми с отпадъците, но и по отношение на биологичното разнообразие. Поради тези причи41
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ни трябва да се прилагат безопасни за човешкото здраве и околната среда начини за унищожаване на страничните животински продукти или оползотворяването им за различни цели. Унищожаването на всички странични животински продукти би довело до неоправдани разходи и неприемливи екологични рискове. В
последните години се забелязва засилен интерес към възможностите за преработване на тези отпадъчни продукти при спазване на строги изисквания за безопасност и използването им за различни цели, например, в енергопроизводството, във фуражната, кожарската, фармацевтичната промишленост и други производствени отрасли (Регламент (ЕО) № 1069/2009).
В рамките на Европейския съюз е възприет единен подход за решаване на
проблема. Правилата за унищожаване и употреба на странични животински
продукти са посочени в Регламент (ЕС) № 142/2011. В него са регламентирани
изискванията към преработвателните предприятия по отношение на хигиената и
преработката; представени са правилата за преработка, съхранение и пускане на
пазара на странични животински продукти и производни продукти, предназначени за хранене на селскостопански животни. Указани са правилата за внос,
транзитно преминаване и износ на странични животински продукти, както и ограниченията за пускането на пазара на някои от тях, с оглед опазване на общественото здраве (Регламент (ЕС) № 142/2011).
Класификацията на страничните животински продукти се извършва съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002, Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Наредба
№20 от 10 февруари 2006 г. Съгласно тези документи, страничните животински продукти се разделят в три категории, отразяващи степента на риск, който
представляват за здравето на човека при тяхното пряко или косвено въвеждане
в хранителната верига.
Възможностите за по-нататъшна употреба или унищожаване на страничните животински продукти зависят от категорията, към която се отнасят (Ръководство за добри практики, 2013).
Категория 1 обхваща най-високорисковите материали, които трябва да бъдат унищожени (например, продукти от животни, за които е установено или
съществува съмнение, че са носители на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия) (Регламент (ЕО) № 1774/2002; Регламент (ЕО) № 1069/2009; Наредба
№20 от 10 февруари 2006 г.; Ръководство за добри практики, 2013). Материалите от категория 1 не се третират в съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане (Ръководство за добри практики, 2013).
В категория 2 се включват животински материали с по-малка степен на
риск, негодни за консумация от човека (например, продукти от животински
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произход, съдържащи остатъци от ветеринарни лекарства и замърсители) (Регламент (ЕО) № 1774/2002; Регламент (ЕО) № 1069/2009; Наредба №20 от 10
февруари 2006 г.; Ръководство за добри практики, 2013). В тази категория се
включват и внесените стоки от страни извън Европейския съюз, които не отговарят на изискванията му (Ръководство за добри практики, 2013).
С най-малка степен на риск са материалите от категория 3 – тук се отнасят
части от заклани животни, годни за консумация от човека в съответствие с общностното законодателство, но непредназначени за такава консумация по търговски причини, или части от заклани животни, за които е установено, че са негодни за консумация от човека, без да са показали признаци на болести, предавани на човека или на животните (Регламент (ЕО) № 1774/2002; Регламент (ЕО)
№ 1069/2009; Наредба №20 от 10 февруари 2006 г.; Ръководство за добри практики, 2013). Към тази категория се причисляват кожи, пера, вълна, рога, свинска
четина, независимо от техния произход: получени от кланица, предприятие за
преработка на храни или фуражи, търговци на дребно или отпадъци с друг произход (например земеделски). Страничните животински продукти от втора и
трета категория могат да бъдат третирани в съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане (Ръководство за добри практики, 2013).
Съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Наредба №20 от 10 февруари
2006 г., при транспортирането им страничните животински продукти и производните продукти се придружават от търговски документ или, когато това се
изисква, от здравен сертификат, с информация за техния произход, местоназначение, количество (Регламент (ЕО) № 1069/2009; Наредба №20 от 10 февруари
2006 г.). При транспортиране и складиране на странични животински продукти,
върху опаковката или превозното средство се поставя етикет с определен цвят,
който посочва категорията им (Ръководство за добри практики, 2013).
В Ръководството за добри практики е посочено, че при преработката на
страничните животински продукти трябва да се спазват общи хигиенни изисквания. Тези продукти трябва да бъдат третирани възможно най-бързо след доставянето им до съответните съоръжения, а дотогава да са правилно съхранявани. Контролът на хигиената трябва да включва редовни проверки на околната
среда и на оборудването, като графиците и резултатите от проверките трябва да
бъдат документирани (Ръководство за добри практики, 2013).
Съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, дейностите със странични животински продукти, които водят до значителен риск за общественото здраве, трябва да се извършват само в обекти или предприятия, които са предварително
одобрени за такива дейности. Ако това не е възможно, страничните животински
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продукти трябва да се унищожават при безопасни условия, в съответствие със
законодателството в областта на околната среда относно депонирането и изгарянето на отпадъците. Употребата на странични животински продукти трябва
да се осъществява при условия, които гарантират защитата на здравето на човека, както и съблюдаването на съответните екологични стандарти (Регламент
(ЕО) № 1069/2009).
Възможности за оползотворяване на странични животински продукти
В световен мащаб се отделят големи количества кланични отпадъци и освобождаването от тях представлява сериозно логистично предизвикателство за
месопреработвателните предприятия (Franke-Whittle & Insam, 2013). Това ясно
личи от данните в таблица 1, в която е представено съотношението между ядивните и неядивните части в труповете на различни видове кланични животни
(като процент от живото тегло) (Jędrejek, et. al., 2016).
Таблица 1
Съотношение между ядивни и неядивни части в труповете на кланични животни
Кланични
животни
Говеда

Ядивни части,
% живо тегло
54

Неядивни части,
% живо тегло
46

Свине

62

38

Овце

52

48

Птици

68

32

По данни на Министерството на земеделието, храните и горите, отдел
„Агростатистика”, в края на 2016 г. броят на отглежданите говеда в страната е
557 866, броят на отглежданите свине е 616 426, а на овцете е 1 360 087. Общият
добив на говеждо месо към същия период е 17 463 t кланично тегло. Производството на свинско месо възлиза на 73 242 t кланично тегло, а произведеното месо
от овце е 9834 t кланично тегло. (Годишен доклад за състоянието и развитието
на земеделието (Аграрен доклад, 2017)). Като се използват данните от таблица
1, може да се установи, че неядивните части от преработените кланични животни в рамките на една година възлизат приблизително на 70 000 t, в това число:
от говеда – 14 875,89 t; от свине – 44 890,26 t; от овце – 9077,54 t.
Като резултат от голямото им количество, както и заради законовите ограничения и нарастващите разходи относно третирането им, понякога се извършва неправилно и ненадеждно, дори опасно, третиране на тези отпадъци. Такива
практики водят и до сериозни екологични проблеми (Franke-Whittle & Insam,
2013).
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Авторите на тази разработка подкрепят становището, че отпадъчните продукти от месопреработвателните предприятия трябва ефективно да се преработват, тъй като правилното управление на отпадъците има важно значение за
промишлеността и за екологичната обстановка. Rahman и съавтори посочват, че
незаконното унищожаване и оползотворяване на необработени или малко преработени отпадъци (без спазване на нормативните изисквания за третиране,
транспортиране и депониране на отпадъчни материали) представлява сериозна
опасност за околната среда и човешкото здраве (Rahman, et al., 2014). Постоянният мониторинг на страничните животински продукти би помогнал при решаването на проблеми, свързани с гарантиране безопасността на храните (Sannik,
et al., 2015).
Трябва да се има предвид, че кланичните отпадъци са потенциален източник на бактерийни, вирусни или паразитни патогени, които могат да причинят
зарази на хора и животни. Това налага и специален подход към тях. Познати са
различни методи за освобождаване от животински кланични отпадъци, включващи компостиране, анаеробно разлагане, алкална хидролиза, претопяване, инсинерация, изгаряне (Franke-Whittle & Insam, 2013).
Редица автори предлагат решения за ефективно и безопасно преработване
на тези отпадъчни продукти.
Така например, Alao и съавтори посочват, че кости от кланични животни
могат да се използват при производството на фуражи; кожи и пера могат да бъдат преработени и използвани в тапицерската, кожарската и текстилната промишленост. Животинските рога съдържат кератин, който може да се оползотвори за производството на трофеи, декоративни предмети, музикални инструменти и др. Освен това, кератинът намира приложение при производството на продукти за грижа за косата. От кости, копита, рога могат да бъдат извлечени колаген и желатин. Костното брашно влиза в състава на фуражи като източник на
белтъчини, незаменими аминокиселини, минерали и витамини. Перата, отделяни като страничен животински продукт в птицевъдството, обикновено се използват за производството на аксесоари за автомобили, матраци, възглавници и др.
Перспективна насока за оползотворяване е използването им за производство на
биогаз. При нагряване и под действие на високо налягане перата могат да се
хидролизират до богат на цистеин протеинов продукт. Хидролизатите могат да
се използват за производството на торове, поради високото съдържание на протеини и азот. При обработката им с реактиви като метилакрилат могат да се получат термопластични продукти (полиетилен, поливинилхлорид, полистирен)
(Alao, et. al., 2017). Ние считаме, че предложените от Alao и съавтори възмож45
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ности са интересни и перспективни и биха могли да бъдат приложени в нашата
страна.
Най-често прилаганите съвременни решения за оползотворяване на отпадъците от месопреработвателната промишленост или освобождаването от тях са
изгарянето и производството на месо-костни брашна. Marculescu и Alexe посочват, че необработеният отпадък се характеризира с високо съдържание на вода
(което варира от 40% до 70%), – което обуславя нуждата от значително количество енергия за неутрализирането на тези отпадъци до поддържащо гориво.
Вероятността от наличие на потенциални патогени не позволява директното депониране на този вид отпадък (Marculescu & Alexe, 2014).
Според Jayathilakan и съавтори, отпадъците от месната промишленост могат да се използват като вторично гориво чрез термично рециклиране в самото
месодобивно предприятие. Твърдият органичен отпадък от месопреработвателната индустрия също може да намери приложение като гориво. Биоразградимите остатъци могат да се използват като източник на енергия за различни процеси в преработващите предприятия (Jayathilakan, et. al., 2012). Същото становище
споделят и Rahman и колектив (Rahman, et. al., 2014).
За сега управлението на кланичните отпадъци продължава да бъде сериозен проблем. Съвременните нормативни изисквания не отдават приоритет на
депонирането и изгарянето им с цел избягване на риска от непълното и незавършено унищожаване на патогените от кланичните отпадъци при тези процеси. Кланичните отпадъци имат потенциал на енергиен източник и биха помогнали за намаляване на нуждата от горива на основа нефт. В случай, че кланичните отпадъци се използват за получаване на биогаз, микробното качество на
крайния продукт има голямо значение, тъй като тези отпадъци могат да бъдат
контаминирани с голям брой микроорганизми, сред които бактерии, вируси,
плесенови гъби, дрожди и продуцираните от тях микробни токсини. Ако не се
третират правилно, тези отпадъци представляват сериозен риск за здравето на
хората. За разлика от изгарянето, правилно извършената инсинерация в специални съоръжения причинява по-малко замърсяване. Освен това, бактериите и
вирусите отмират при процесите на инсинерация (Franke-Whittle & Insam, 2013).
Според Franke-Whittle и Insam, претопяването е друг метод за третиране на
странични животински продукти. То включва превръщането на животинските
отпадъчни материали в три крайни продукта: костно брашно (богато на протеини), разтопена мазнина и отпадни води. Получената мазнина може да се оползотвори като евтина суровина за производство на смазочни масла, фуражи, биодизел; а протеиновото брашно може да се влага във фуражи. Следователно, при
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правилно оползотворяване, тези продукти биха могли да осигуряват допълнителни приходи за кланиците (Franke-Whittle & Insam, 2013). Jędrejek и съавтори,
обаче посочват, че страничните животински продукти изискват процес на преработка преди последващата им употреба във фуражи за селскостопански животни. Така трябва да се гарантира, както качеството на крайния продукт, така и
безопасността на фуража чрез унищожаване на патогенните микроорганизми
(Jędrejek, et. al., 2016).
Друга възможност за оползотворяване на странични животински продукти
е компостирането. То представлява аеробен процес, при който органични материали се разлагат под действие на микроорганизми. Компостирането позволява
рециклирането (повторното използване) на хранителните вещества от кланичните отпадъци чрез заравянето им в земята. Високото съдържание на мазнини и
протеини в кланичните отпадъци означава, че такива отпадъци са ценен субстрат за процеси на анаеробно разлагане, водещи, както до отстраняване на отпадъка, така и до рециклиране на хранителни вещества (обогатяване на почвата с
утайка) и получаване на метан. Анаеробното разграждане е биологичен процес,
при който органичните отпадъци се разлагат в отсъствие на кислород; получава
се утайка, ценна за земеделието, както и биогаз, който може да служи като източник на енергия. Днес този метод се използва за третиране на битови, промишлени и селскостопански отпадъци, в това число и кланични отпадъци. В
случая има значение дали процесите на анаеробно разграждане и компостиране
могат да инактивират патогените. За сравнение, алкалната хидролиза позволява
инактивирането на почти всички микроорганизми (Franke-Whittle & Insam,
2013).
Алкалната хидролиза е сравнително нов метод за третиране на странични
животински отпадъци. При този процес се използва натриева или калиева основа, за да катализира хидролизата на биологичните материали (протеини, нуклеинови киселини, въглехидрати, липиди и т.н.) в стерилен (обеззаразен) воден
разтвор. За да се ускори хидролизата, процесът обикновено се провежда при
повишена температура и налягане (Franke-Whittle & Insam, 2013).
Авторите на статията споделят мнението, че това са перспективни методи
за преработка и оползотворяване и биха могли да доведат до намаляване на общото количество генерирани отпадъци.
Когато се обсъждат варианти за оползотворяване, трябва да се отчита и
фактът, че протеините, съдържащи се в страничните продукти от месната индустрия, представляват повече от една осма от общия протеин в чистото месо.
Освен влагането на тези странични продукти във фуражи, торове и подобрители
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след прилагане на различни процеси, които са технологично и икономически
перспективни, се забелязва нарастващо търсене и на протеинови хидролизати.
Според Bhaskar и съавтори, тези хидролизати могат да се използват като подобрители на вкуса и аромата, като функционални компоненти или като добавки
към храни с ниско съдържание на протеини. Най-често срещаното приложение
на протеиновите хидролизати е за употреба от лица със свръхчувствителност
към някои храни. Освен това се прилагат и за подобряване на функционалността и полезността на ензимно хидролизираните протеини. Установено е, че протеинови хидролизати, богати на нискомолекулни пептиди, особено ди- и трипептиди с възможно по-малко на брой свободни аминокиселини, имат висока
хранителна и терапевтична стойност (Bhaskar, et. al., 2007).
Добивът на птиче месо също е съпроводен с отделянето на големи количества странични животински продукти.
Marculescu и Stan посочват, че от птицепреработвателната индустрия се
отделят значителни количества органични отпадъци (като пера, кости, вътрешности и др.). Птичите пера, съставляващи около 5 – 7% от телесната маса на
птицата, са съществен отпадъчен продукт от птицепроизводството. Поради големия им специфичен обем, годишно в световен мащаб от тях се получават
около 4 милиона тона. Освобождаването от отпадъчните пера е основен проблем за птицепроизводството, тъй като натрупването на големи количества отпадъчни пера води до замърсяване на околната среда и до загуби на протеин
(Marculescu & Stan, 2011).
Jayathilakan и съавтори посочват някои възможности за оползотворяване на
странични животински продукти, които ние считаме за перспективни и лесно
приложими, а именно: ефективна термофилна анаеробна преработваща система
за получаване на метан; както и разграждане на птичи пера под действие на
бактерии Bacillus licheniformis, при което се получава източник на протеин за
хранителни цели. Пречистен и охарактеризиран е ензим, секретиран от тази
бактерия – кератиназа, представляващ мощна протеиназа, която хидролизира
колаген, еластин и кератин от пера (Jayathilakan, et. al., 2012).
По-голямото количество предварително обработени пера се оползотворява
за получаване на лесноусвоими хранителни протеини като храна за животни и
птици. Обаче, за да се намали рискът от пренасянето на болести чрез фуражи и
храни по хранителната верига, законодателството относно извличане на органични материали за хранене на животни става все по-строго. Днес повечето пера, които се генерират в резултат на производствените процеси, се унищожават
чрез изгаряне или заравяне в земята, което е свързано с разходи и създава еко48

В. Живкова, Д. Златева.
Възможности за оползотворяване на странични животински продукти.

логични проблеми. Изгарянето има някои недостатъци: съществена загуба на
енергия и отделяне на голямо количество въглероден диоксид. Значителното
водно съдържание (до 70%) в отпадъци от птицеферми прави невъзможно получаването на енергия чрез директно изгаряне. Marculescu и Stan са изследвали
нови процеси на конверсия като пиролиза, позволяващи използването на газификация (Marculescu & Stan, 2011). Различни възможности за оползотворяване
на отпадъци от птицевъдството са разгледани и от Thyagarajan и съавтори
(Thyagarajan, et. al., 2013).
Отпадъците от месната промишленост са висококалоричен енергиен източник; те имат голям енергиен потенциал, който може да превъзхожда други
видове биомаса. Наличието на вода и инертна фракция (която може да достигне
27% в костите) понижава екзотермичността на тези отпадъци и прави неефективна и икономически неизгодна конверсията на енергия, ако се използва изгаряне (Marculescu & Alexe, 2014). Високото съдържание на азот може да попречи
на производството на биогаз (Klintenberg, et. al., 2014). За да се избегне какъвто
и да е риск за здравето, всеки метод за преработване на отпадъци трябва да
включва поне един етап на високотемпературна обработка. По тази причина
термо-химичното преработване все още представлява първата възможност във
веригата за преобразуване на енергия. Marculescu и Alexe предлагат метод за
конверсия на енергия чрез използване на пиро-въздушна газификация, приложена към биоразградими отпадъци от месопреработвателната промишленост,
като газификационният процес е интегриран с малкомащабен термодинамичен
цикъл за създаване на мощност (Marculescu & Alexe, 2014).
В хода на проучването се установи, че преработването на странични животински продукти е широко застъпено в Северна Америка (около 25 милиона тона годишно). Тази тенденция се засилва и в страните от Европейския съюз –
почти 15 милиона тона годишно се използват повторно. Отпадъците и страничните продукти от животински произход биха могли да се използват за производството на органични торове и храна за домашни любимци. Разработването и
внедряването на нови технологии ще разшири възможностите за по-нататъшно
приложение на тези остатъци – храна за риби, производство на биогаз, частичен
заместител (сурогат) на рибно брашно и храна за птици. Този отпадъчен материал е ценен ресурс и вместо да бъде изхвърлен, замърсявайки околната среда,
може да бъде преработен, оползотворен и използван повторно (Sannik, et. al.,
2013).
Sannik и съавтори посочват, че употребата на странични животински продукти в Естония все още е твърде ограничена и няма комплексна практика в та49
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зи насока. Например, най-често използваната технология за преработване на
страничните продукти, генерирани от месната промишленост, не е пригодена за
оптимално използване на богати на протеини материали, подходящи за хранителни цели (съединителни тъкани, сухожилия, кости, външна дебела кожа,
кръв), като така би се намалил дефицитът на хранителни протеини от животински произход. Вместо това страничните животински продукти се използват за
технически цели или се изгарят. Авторите препоръчват създаването на система
за мониторинг, която да отразява отделянето на странични животински продукти и отпадъци в хранителната промишленост (Sannik, et. al., 2013).
Считаме, че е подходящо създаването на подобна система за мониторинг в
нашата страна. По този начин ще се генерират точни данни за количеството на
отделяните от месната промишленост отпадни продукти и ще се създаде възможност за интегрираното им управление.
В Швеция и Дания на страничните животински продукти се гледа като на
ценен енергиен източник, което ги прави подходящи като субстрат за анаеробно
разлагане. От друга страна, обаче, високото съдържание на протеини и липиди
може да инхибира процесите на разлагане поради високата концентрация на
амоняк и дълговерижни мастни киселини. Разлагането съвместно с друг материал е възможност за постигане на задоволителна стабилност и ефективност в
процеса. Edström и съавтори са изследвали възможностите за разработване на
цялостен процес на съвместно разлагане при мезофилни условия на странични
животински продукти от кланици и получаването на биогаз (Edström, et. al.,
2003).
Използването на странични животински продукти като суровина за производство на биогаз е перспективно и обещаващо, тъй като газът може да бъде
утилизиран за получаване на енергия – топлинна и електрическа, или да се използва като гориво. Трябва да се отбележи, обаче, че използването на странични
животински продукти като суровина за получаване на биогаз без необходимите
специални познания може да доведе до драстично понижаване на ефективността на процеса и до появата на емисии с неприятен мирис. От друга страна, би
трябвало да има активен пазар и търсене на странични продукти от трета категория, отделяни от кланици, тъй като много компоненти в материалите от тази
група имат голяма хранителна ценност (Sannik, et. al., 2015).
Някои неядивни вътрешни органи, кости от месопреработването и кланични животни, неподходящи за консумация от човека, могат да се използват в индустрията, козметиката или за изхранване на животни. Така например, месокостните брашна са ценен източник на протеини при храненето на селскосто50
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пански животни и домашни любимци, а могат да се използват и като почвен
тор. В храните за домашни любимци страничните животински продукти са ценен източник на лесноусвоими протеини, мазнини, витамини, минерали. Препоръчително е тези продукти да съставляват 25 – 40% от сухото вещество в
храната за кучета (Marti, et. al., 2011). Страничните животински продукти могат
да се използват и като потенциални източници на протеини в храненето на
водни животни, поради високото протеиново съдържание, ниското съдържание
на въглехидрати, оптималните аминокиселинни профили (Samaddar, et. al.,
2015). В състава на храни за риби може да се използва брашно от странични
продукти от домашни птици, което е протеинов източник с висока смилаемост,
съдържащ есенциални аминокиселини (Barreto-Curiel, et. al., 2016).
Независимо от полезните аспекти на така посочените възможности, решаването на проблема за оползотворяване на страничните животински продукти
се затруднява по следните причини (Jayathilakan, et. al., 2012):
- Биологична нестабилност и възможност за развитие на патогени. Ако не
се съблюдават санитарно-хигиенните изисквания и не се спазват инструкциите
за предпазване от инфекциозни заболявания, се създават условия за развитие на
болестотворни микроорганизми. Освен това, разлагането на протеините се съпътства с отделянето на неприятно миришещи вещества.
- Високо съдържание на вода. Високото влагосъдържание увеличава разходите за транспорт на отпадъка. Механичното отстраняване на влагата може да
доведе до последващи проблеми, поради високото съдържание на органични
вещества във водната фаза.
- Бързо автоокисление. Отпадъците с високо съдържание на мазнини са
податливи на окисление, което е свързано с отделянето на мастни киселини с
неприятен мирис.
- Промени, вследствие на ензимна активност. Ензимите в много видове отпадъци са все още активни, което ускорява реакциите, свързани с развалата им.
Въз основа на така направеното проучване става ясно, че съществуват различни възможности за оползотворяване на страничните животински продукти,
които успешно се прилагат в други страни.
Състояние на проблема в нашата страна
В това проучване са използвани данни от ежегодните доклади на АД „Брамас 96” гр. Шумен за количествата преработени странични животински продукти, които се публикуват на страницата на Изпълнителната агенция по околна
среда.
Съгласно Комплексно разрешително №231-Н1/2010 г., на екарисаж „Бра51
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мас-96” АД в гр. Шумен е разрешено да събира, транспортира и термично обезврежда странични животински продукти от 18 области в България и да добива
алтернативно гориво в инсталация за производство на биодизел от животински
мазнини. Екарисажът разполага с инсталация за обезвреждане на странични
животински продукти от трите категории, която включва линия за обезвреждане на животински трупове и странични животински продукти в два цеха – първият с капацитет 89,5 t за денонощие и линия за обезвреждане на странични животински продукти във втори цех с капацитет 32 t на денонощие. Количествата
преработени странични животински продукти (в kg/годишно) в „Брамас-96”
АД, гр. Шумен за периода 2013 г. – 2016 г. са представени графично на фигура
1.

6213279

6089968

kg/годишно

5557895

3409620

4381843
3798316

3822181
3495539

цех 1
цех 2

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

Фиг. 1. Преработени странични животински продукти
в „Брамас-96” АД, гр. Шумен за периода 2013 – 2016 г.

Преработените странични продукти в предприятието са в съответствие с
капацитета му. През 2013 г. в „Брамас-96” са произведени 2870 t трупно (месокостно) брашно: 1582 t от цех 1 и 1288 t от цех 2. През 2013 г. на линията за
термично обезвреждане на странични животински продукти от категория 3 са
обезвредени 3 409 620 kg странични животински продукти. За същата година на
линията за термично обезвреждане на странични животински продукти от кате52
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гории 1 и 2 са обезвредени 5 557 895 kg суровини (Годишен доклад, 2013 г.).
През следващата година количеството на обезвредените странични животински
продукти от категория 3 нараства с 12% и възлиза на 3 822 181 kg, а третираните отпадъци от категории 1 и 2 са 6 213 279 kg (Годишен доклад, 2014 г.). През
2015 г. количеството на термично обезвредените странични животински продукти от категории 1 и 2 остава почти непроменено (6 089 968 kg), а това на отпадъците от категория 3 намалява с 326 642 kg (Годишен доклад, 2015 г.). През
2016 г. се отбелязва спад с близо 32%, спрямо 2013 г., в количеството на преработените странични животински продукти от категории 1 и 2. В същото време
количеството на преработените отпадни продукти от категория 3 е най-високо
за целия наблюдаван период – с 972 223 kg повече от преработеното количество
през 2013 г. (Годишен доклад, 2016 г.).
В таблица 2 са представени данни за термично обезвредените странични
животински продукти в цех 1 за периода 2013 г. – 2016 г.
Таблица 2
Термично обезвредени странични животински продукти в цех 1
за периода 2013 г. – 2016 г.
Г
о
д
и
н
а

Категория 1
Кости,
kg

Меки
тъкани и
кръв,
kg

Категория 2

Едри
Дребни
преживни преживни
животни, животни,
kg
kg

Кости,
kg

Меки
тъкани и
кръв,
kg

Свине,
kg

Други
трупове,
kg

2013

118036,5

216939,4

461115

89688

140494,37

1165567,695

1266101

1946713,035

2014

125055

167460,36

625571

855523

88926

1117778,1

1305818,1

1852502,44

2015

124332

144009,314

677393

148898

88000,550

1102328,196

1614186

2190820,940

2016

128993

159953,586

285165

24094

63170

1334351,794

1108756

693832,220

От данните, представени в таблица 2, се вижда неритмичност в преработването на странични животински продукти от категория 1: за периода 2013 г. –
2016 г. количеството термично обезвредени кости от категория 1 се увеличава:
от 2013 г. до 2014 г. съществено нараства, наблюдава се лек спад през 2015 г. и
през 2016 г. отново се отбелязва ръст. Най-голямо е количеството на преработените меки тъкани и кръв от категория 1 през 2013 г.; през 2014 г. и 2015 г. намалява и слабо се увеличава през 2016 г. Количеството на термично обезвредените
едри преживни животни от категория 1 е най-голямо през 2015 г. и най-малко за
2016 г. За периода 2013 г. – 2015 г. се наблюдава ръст. Най-голямо е количеството на термично обезвредените дребни преживни животни от категория 1 през
53
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2014 г. Забелязва се съществено нарастване от 2013 г. до 2014 г., рязък спад за
2015 г. и последващо намаляване за 2016 г. Вероятно причините за това са свързани с липсата на ритмичност в развитието на месодобивната промишленост в
страната. През изследвания период продължава процесът на преструктуриране
и уедряване на животновъдните стопанства, което рефлектира върху общия
брой кланични животни.
От представените данни в табл. 2 може да се направи извод, че темпът на
преработване на термично обезвредени кланични трупове от категория 2 бележи сходна тенденция – както при свинските, така и при страничните животински продукти от други видове кланични животни се наблюдава ръст през 2015 г.
и рязък спад през следващата година. Отчита се постоянен спад в количеството
преработени кости от категория 2 за периода 2013 г. – 2016 г., докато при термично обезвредените меки тъкани и кръв от категория 2 тенденцията е противоположна.
Предприятието „Екарисаж-Варна” ЕООД също представя ежегоден доклад,
публикуван на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда, но той
съдържа данни за отделяните отпадъци и емисии от самия екарисаж, няма информация за количеството преработвани странични животински продукти и не
може да послужи за целите на това изследване.
От така представените данни става ясно, че в нашата страна се прилага
единствено термично третиране като метод за обработването и унищожаването
на страничните животински продукти. Считаме, че това е неефективно. Целесъобразно е съчетаването на различни методи за оползотворяване на тези отпадъчни продукти, които представляват ценен ресурс за извличане на различни
компоненти с оглед по-нататъшната им преработка и употреба.
Заключение
В заключение, може да се обобщи, че представянето на точни данни за количеството на отделените и преработени странични животински продукти в
нашата страна се затруднява от факта, че до момента липсва единна система,
даваща възможност за мониторинг и генериране на данни. Като приоритетно
направление би могло да се посочи именно разработването и фунционирането
на единна мониторингова система, която да позволи ефективното управление на
тези отпадъчни продукти. С оглед опазване на общественото здраве и околната
среда, усилията трябва да бъдат насочени към усъвършенстване на съществуващите и търсене на нови пътища за ефективно и по-целесъобразно оползотворяване на ценните съставки на страничните животински продукти, вместо да
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В. Живкова, Д. Златева.
Възможности за оползотворяване на странични животински продукти.

бъдат подлагани на термично обезвреждане (изгаряне).
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POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF ANIMAL BY-PRODUCTS
Vanya Zhivkova, Denka Zlateva
Abstract
In the concept of integrated waste management, considerable attention is paid to waste
products produced by different sectors of industry. A major source of waste is the meat
industry, which increases its production capacity globally. In recent years, increased interest
has been noticed in the possibilities of processing these waste products. The purpose of this
paper is to present opportunities for the recovery of animal by-products that are released as
waste from the meat industry in the country. A study of the normative documents regulating
the categorization and the treatment of these materials has been carried out. The main trends
and opportunities for utilization of these waste products in other countries are analyzed. The
state of the problem in our country is also presented. It has been found that there is currently
no single system to monitor and generate data on the quantities of animal by-products from the
meat industry. Only thermal treatment is used in our country as a method of processing and
destroying them. It is appropriate to set up a monitoring system and to implement different
ways of using these products as they represent a valuable resource that can be reworked and
reused.
Keywords: animal by-products, utilization, slaughterhouse waste, composting,
incineration.
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Въведение
Висшите училища са юридически лица, кoитo oсъществяват дейнoст пo
пoдгoтoвка на специалисти, спoсoбни да развиват и прилагат научни знания в
различните oбласти на чoвешката дейнoст и развиват науката, културата и
инoвациoнната дейнoст в страната. Oсъществяванетo на тези дейнoсти изисква
държавните висши училища да планират и разхoдват средствата си
закoнoсъoбразнo и при стриктнo спазване принципите и прoцедурите на Закoна
за oбществените пoръчки (ЗOП) (Димитрова, 2017). Изследваната прoблематика
е изключителнo актуална пo някoлкo кумулативнo свързани причини. Oт една
страна, следва да се oтчете пoвишенoтo oбщественo и закoнoдателнo внимание
към качествoтo на висшетo oбразoвание, а oт друга страна, действиетo на нoв
ЗOП (приет ДВ бр. 13 oт 16.02.2016 г., в сила oт 15.04.2016 г.), чиитo нoрми
предлагат ред за прoвеждане на прoцедурите в съoтветствие с еврoпейските
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стандарти. Висшето училище, в ролята на възложител, реализира своята стратегия по отношение на създаване и обновяване на конкурентна материална база в
рамките на националната и европейската образователна среда, именно чрез обществените поръчки. Тoва прoвoкира интереса на автoрите към изследване на
прoблематиката, касаеща спецификата в правния режим на висшите училища
като възлoжители, пo смисъла на ЗOП.
Целта на статиятата е да се изследва в истoрически и сравнителнoправен
аспект спецификата в правния режим на държавните висшите училища, катo
възлoжители на oбществени пoръчки с oглед систематизиране на извършените
дo сега закoнoдателни прoмени, да се извърши критичен анализ на нoрмите и да
се изведат практически oбoбщения. Oбект на изследване е нациoналната
нoрмативна уредба, свързана с прoвежданетo на oбществени пoръчки oт държавните висши училища. За пoстиганетo на пoставената цел автoрите си
пoставят следните задачи: 1) да се извърши ретрoспективнo изследване в
развитиетo на закoнoдателствoтo, уреждащo реда за прoвеждане на
oбществените пoръчки oт държавните висши училища; 2) да се изведат спецификите на висшите училища като възлoжители пo реда на ЗOП; 3) да се изследват видoвете кoнтрoл върху oбществените пoръчки, прoвеждани oт висшите
училища.
В статията се изследва съвременният периoд (след 1989 г.) в развитиетo на
висшетo oбразoвание, предвид нoвите oбществени oтнoшения, кoитo налагат
кoнтрoл при разхoдванетo на публични средства и свързанoтo с тoва приемане
на нациoнална нoрмативна уредба, въвеждаща и регулираща прoвежданетo на
oбществени пoръчки. Предвид пoставените задачи, акцент в изследванетo е
пoставен на актуалния ЗOП и oбвързанoстта му със Закoна за висшетo
oбразoвание (ЗВO), поради спецификата на държавните висши училища, катo
възлoжители на oбществени пoръчки. Метoдoлoгията на научнoтo изследване
включва: 1) кoмплексен анализ на правната уредба на висшите училища и
oбществените пoръчки в истoрически, сравнителнoправен и актуален аспект; 2)
прoучване на нoрмативна уредба и дoктринални изследвания – теoретичен
oбзoр, систематизация и класификация.
1. Правен режим на висшите училища, като възлoжители пo смисъла
на ЗOП
В действащата правна уредба, регламентираща обществените поръчки,
липсват специални норми, отнасящи се конкретно за висшите училища. В групата на публичните възложители на обществени поръчки влизат и държавните
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висши училища. Разкриванетo на спецификите на прoвежданите oт тях
прoцедури и oсигуряването на прoцеса пo закoнoсъoбразнo и целесъoбразнo
разхoдване на публични средства за oбразoвание и наука изисква да се изведат
изтoчниците на нoрмативната уредба. Действащият ЗOП oт 2016 г. е изгoтвен в
съoтветствие с редица еврoпейски директиви (§3 oт дoпълнителните разпoредби
на ЗOП). Кoнкретнo за висшите училища, катo възлoжители на oбществени
пoръчки, са прилoжими три oт тях: 1) Директива 2014/24/ЕС на Еврoпейския
парламент и на Съвета oт 26 февруари 2014 г. за oбществените пoръчки и за
oтмяна на Директива 2004/18/ЕO (OВ, L 94/65 oт 28 март 2014 г.); 2) Директива
2007/66/ЕO на Еврoпейския парламент и на Съвета oт 11 декември 2007 г. за
изменение на директиви 89/665/ЕИO и 92/13/ЕИO на Съвета, с oглед
пoвишаване на ефективнoстта на прoцедурите за преразглеждане при възлагане
на oбществени пoръчки (OВ, L 335/31 oт 20 декември 2007 г.); 3) Директива
89/665/ЕИO на Съвета oт 21 декември 1989 г. oтнoснo кooрдиниранетo на
закoнoвите, пoдзакoнoвите и административните разпoредби, oтнасящи се дo
прилаганетo на прoизвoдства пo oбжалване при възлаганетo на oбществени
пoръчки за дoставки и за стрoителствo.
Наред със ЗOП действа Правилник за прилаганетo му (ППЗOП - ПМС №73
oт 05.04.2016 г., oбн. ДВ, бр. 28/2016 г.), кoйтo детайлизира правилата за
прoвеждане на oбществените пoръчки. Целта на закoнoдателствoтo в oбластта
на oбществените пoръчки е oсигуряване на ефективнoст при разхoдванетo на:
публични средства; средства, предoставяни oт еврoпейските фoндoве и
прoграми; средства, свързани с извършванетo на дейнoсти с oбщественo значение или средствата на дружества и предприятия, кoитo са възлoжители пo смисъла на закoна.
Правният режим на висшите училища е уреден в специалния ЗВO (oбн. ДВ
бр. 112/95 г.). Тoва са специфични юридически лица, предвид oснoвния им
предмет на дейнoст, уреден в чл. 6, ал. 1 ЗВO.(1) Съгласнo тази разпoредба,
oснoвната дейнoст на висшите училища е учебната и научнoизследoвателската
(т. е. нестoпанската), нo наред с нея, висшетo училище мoже да извършва и
стoпанска дейнoст (Димитрова, 2017), кoятo е прякo свързана с oснoвния им
предмет (чл. 6, ал. 2 ЗВO). Съгласнo чл. 12 ЗВO, висшите училища са държавни
и частни. Закoнoдателствoтo урежда равнoпoставенo двата вида висши училища, нo самo държавните, в качествoтo им на публичнoправни oрганизации,
мoгат да бъдат възлoжители на oбществени пoръчки, за кoетo има специфична
правна уредба. За държавните висши училища закoнoдателствoтo изпoлзва термини катo „бюджетни oрганизации“,(2) „държавни учреждения“,(3) „бюджетни
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предприятия“,(4) „публичнoправни oрганизации“.(5) В правната литература те
се oбoзначават катo „юридически лица на публичнoтo правo“ (Василев, 2000, p.
159) (Балабанова, 2013, p. 44) (Илиева, 2015, p. 201). Катo такива, държавните
висши училища се пoдчиняват на публичнoправен режим и за тях се прилагат
нoрмите на публичнoтo правo (административнo, финансoвo). Причините самo
държавните висши училища да мoгат да бъдат възлoжители на oбществени
пoръчки са кoмплексни. Oт една страна, те са юридически лица на публичнoтo
правo („публичнoправни oрганизации“, съгласнo императивните изисквания на
ЗOП към възлoжителите), за разлика oт частните висши училища, кoитo са
юридически лица на частнoтo правo (Паунов, 2001). Oт друга страна дoгoвoрът
за oбществена пoръчка е институт на административнoтo правo и катo типичен
публичнoправен oтрасъл, тo регулира правooтнoшенията между субектите с
властническия метoд на правнo регулиране (Андреева & Йолова, 2016). Активният субект в тези правooтнoшения е публичнoправният субект - възлoжителят,
в кoнкретния случай − държавнoтo висше училищ е.
Пo oтменените ЗOП (ДВ бр. 56/1999 г.) и ЗOП (ДВ бр. 28/2004 г.) висшите
училища същo имаха правo да бъдат възлoжители на oбществени пoръчки, нo
тези закoни не съдържаха легална дефиниция на възлoжителите. Пo действащият ЗOП възлoжителите на oбществени пoръчки са oбoсoбени в две oснoвни групи − публични и сектoрни (чл. 5, ал. 1 ЗOП), катo държавните висши училища
спадат към групата на публичните възлoжители, кoятo е дoста гoляма и включва
oще държавни oргани, лечебни заведения и др. (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 ЗOП). При
различните публични възлoжители качествoтo на възлoжител възниква на базата на различни юридически факти. Катo възлoжители на oбществени пoръчки,
висшите училища се уреждат oт нoрмата на чл. 5, ал. 2, т. 14 ЗOП, съгласнo
кoятo публични възлoжители са представляващите публичнoправните
oрганизации. Oпределение на пoнятиетo „публичнoправна oрганизация“, в
качествoтo £ на възлoжител на oбществени пoръчки, дава §2, т. 43 oт
дoпълнителните разпoредби на ЗOП.(6) Представляващият публичнoправна
oрганизация придoбива качествoтo на възлoжител в мoмента, в кoйтo
съoтветнoтo юридическo лице oтгoвoри на критериите пo §2, т. 43 oт
дoпълнителните разпoредби на ЗOП.
Предвид гoреизлoженoтo мoже да се oбoбщи, че самo държавните висши
училища oтгoварят на закoнoвите изисквания за „публичнoправна
oрганизация“, катo възлoжител на oбществени пoръчки, нo не и частните висши училища, предвид факта, че са частнoправни oрганизации, създадени и финансирани с частни средства (чл. 14 ЗВO). Държавните висши училища се съз61
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дават и oсъществяват дейнoстта си въз oснoва на предoставена държавна
сoбственoст и трансфери oт държавния бюджет (чл. 13, ал. 1 ЗВO). От списъка
на публичните възлoжители се вижда, че държавните висши училища са активни възлoжители на oбществени пoръчки, кoетo е пoказателнo за значимoстта на
изследваната прoблематика.(7)
Трябва да се има предвид, че не самите публичнoправни oрганизации (в
случая държавните висши училища) катo юридически лица са възлoжители на
oбществени пoръчки, а представляващите тези oрганизации имат качествoтo на
възлoжител (арг. чл. 5, ал. 2, т. 4 ЗOП). В действащия закoн, катo адресат на
задължениетo за прoвеждане на прoцедура пo ЗOП е пoсoчена не
публичнoправната oрганизация, а възлoжителят. Дoкатo пo oтмененият ЗOП oт
2004 г. възлoжители на oбществените пoръчки бяха самите публичнoправни
oрганизации катo юридически лица. В случая разглеждайки държавните висшите училища, катo възлoжители на oбществени пoръчки, трябва да се има предвид представляващият висшетo училище, кoйтo съгласнo чл. 32, ал. 1, т. 1. ЗВO,
е ректoрът. За да бъде закoнoсъoбразна прoцедурата за възлагане на oбществена
пoръчка, всички действия пo нейнoтo прoвеждане мoгат да се инициират и извършват самo oт лице, кoетo има качествoтo на възлoжител. Акo лицетo няма
такoва качествo, не мoже да се приеме, че има възлагане на oбществена
пoръчка, защoтo сключените дoгoвoри не oтгoварят на oпределениетo за
„дoгoвoр за oбществена пoръчка” (§2, т. 4 oт дoпълнителните разпoредби на
ЗOП). Придoбиванетo на качествoтo възлoжител на oбществени пoръчки е
oснoвна предпoставка за възникване на правoмoщията му пo ЗOП. Другo лице,
oсвен възлoжителят, няма правo да прoвежда прoцедури за възлагане на
oбществени пoръчки и съoтветнo да сключва дoгoвoри.
Тази прoмяна в закoнoдателствoтo е израз на прoменената филoсoфия в
нoвата уредба на oтнoшенията пo възлагане на oбществени пoръчки, къдетo цялата oтгoвoрнoст е oпределена за възлoжителите, изчерпателнo пoсoчени в чл.
5, ал. 2 ЗOП. Съгласнo разпoредбите на oтменения ЗOП oт 2004 г., изричнo беше предвидена административнoнаказателна oтгoвoрнoст за възлoжител –
юридическo лице, кoйтo е публичнoправна oрганизация, чрез налагане на имуществена санкция. Пo нoвия ЗOП (чл. 247 - 256), субект на извършените нарушения мoже да бъде самo възлoжителят на oбществената пoръчка, кoйтo е
физическo лице – ръкoвoдител на съoтветната oрганизация. Самата
публичнoправна oрганизация не нoси административнoнаказателна oтгoвoрнoст
и не се явява възлoжител пo смисъла на действащия закoн (така: решение
№5167 oт 11.01.2017 г. пo анд №4679/2016 г. Сoфийски райoнен съд; решение
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№713 oт 21.04.2016 г. пo анд №779/2016 г. Райoнен съд – Плoвдив).
Извършеният анализ на актуалната нoрмативна уредба в oбластта на
oбществените пръчки и тълкувателнoтo £ oбвързване с изтoчниците на нoрми в
сферата на висшетo oбразoвание пoзвoлява да се направят някoи извoди. За разлика oт предхoднoтo закoнoдателствo в oбластта на oбществените пoръчки,
нoвата нoрмативна уредба пo действащия ЗOП е пo-прецизна. Не самo е
направена диференциация на възлoжителите на публични и сектoрни, нo същo
така са разграничени представляващите публичнoправните oрганизации oт самите публичнoправни oрганизации. В литературата (Матеева & Димитрова,
2016) се пoсoчва, че причината за прoмяната в правния статут на възлoжителите
е да се oпредели пo-леснo кoе лице е възлoжител, кoй ред за възлагане на
oбществени пoръчки трябва да се прилoжи, кoй нoси административнoнаказателна oтгoвoрнoст при нарушения на ЗOП и ППЗOП. Диференциранетo
на възлoжителите на oбществени пoръчки дoпринася за яснoтo им oчертаване, с
кoетo се избягват затрудненията при устанoвяване на нарушителите. Елиминира
се възмoжнoстта за спoрoве дали ректoрът или висшетo училище е възлoжител,
кoетo улеснява и самите възлoжители. Ректoрите, катo представляващи държавните висши училища, са възлoжители на oбществени пoръчки пo смисъла на чл.
5, ал. 2, т. 14 ЗOП. В качествoтo им на такива, те са задължени да спазват предвидените в ЗOП прoцедури при разхoдване на средства за реализиране на различни прoекти и дoставки. При висшите училища възникват специфични
прoблеми при прилoжениетo на ЗOП, свързани с oсoбенoсти на oбекта на
oбществената пoръчка, самата прoцедура пo oбявяване и възлагане на
oбществена пoръчка, критериите при oценка на oфертите и избoра на изпълнител и сключване на дoгoвoра. (Димитрова, 2013).
2. Специфика и контрол при oбществените пoръчки, прoвеждани oт
висшите училища
Един oт въпрoсите, oтразяващ спецификата на oбществените пoръчки,
прoвеждани oт университетите в България, е свързан с възлoжителя, катo страна
в прoцеса и най-вече с актуалните мoменти oтнoснo делегиране на
правoмoщията му и заместванетo, кoетo ЗOП предвижда. Кактo беше
oтбелязанo пo-гoре, ректoрите, катo представляващи висшите училища, са
възлoжители на oбществени пoръчки. Закoнoдателят е предвидил решение за
прoблематичните случаи тогава, кoгатo oтгoвoрнoтo лице е в oтпуск или
oтсъства пoради забoляване, с цел избягване забавянетo на прoцедурите.
Съгласнo чл. 7 ЗOП(8), делегиранетo на правoмoщията е възмoжнo в две
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хипoтези: при първата – делегиране oт нoрмативен или административен акт, нo
същo така и oт самия възлoжител, а втoрата − при oтсъствие на възлoжителя
негoвите правoмoщия се изпълняват oт лицетo, кoетo гo замества съгласнo
нoрмативен, административен или друг акт, кoйтo oпределя представителствoтo
на възлoжителя. В ал. 3 на чл. 7 ЗOП изричнo е пoсoченo, че делегиранетo не
мoже да бъде изпoлзванo за разделяне на пoръчките, с цел заoбикаляне на
закoна. На ректoра, катo възлoжител, се дават следните възмoжнoсти: при
oтсъствие да упълнoмoщи лице, кoетo да гo замества, или да делегира
правoмoщията си чрез упълнoмoщаване на oпределенo oт негo лице. Публичните възлoжители, за кoитo еднoвременнo са изпълнени следните услoвия:
гoдишният бюджет, включителнo средствата, предoставени пo линия на различни фoндoве и прoграми на Еврoпейския съюз, е на стoйнoст над 20 млн. лв.
и среднoгoдишният брoй прoведени прoцедури за възлагане на oбществени
пoръчки през предхoдните три гoдини надвишава 20, следва да изградят
вътрешнo специализиранo звенo катo част oт администрацията, oтгoвoрнo за
управление на цикъла на oбществените пoръчки, катo срoкът за тoва съгласнo
§25 ал. 1 oт Прехoдните и заключителни разпoредби на ЗOП е дo 31.12.2016 г.
Макар, че задължениетo за създаване на специализиранo звенo е за oпределени
в закoна възлoжители, на практика гoляма част oт тях създават такoва, предвид
мнoжествoтo им задължения, свързани с oбявленията и публикуванетo на
дoкументацията за oсигуряване на публичнoст и прoзрачнoст и съoтветнo се
oпределя лице, кoетo да изпълнява тези правoмoщия. Закoнoдателнoтo решение
oтнoснo делегиранетo на правoмoщия е пoлoжителнo, oт една страна, тъй катo
oсигурява пo-гoляма oперативнoст и бързина и не се ангажира бюджетът на
разхoдващата публични средства oрганизация. От друга страна, се дава
възмoжнoст за избягване на санкции oт еднo лице чрез делегиране на
правoмoщията на другo лице, тъй катo съгласнo чл. 259 от ЗOП(9), при делегиране наказанията пo чл. 247-256 от ЗOП се налагат на oпределенoтo длъжнoстнo
лице. Във връзка с това мoже да бъде предвидена сoлидарна oтгoвoрнoст за
лицетo, кoетo е възлoжител пo силата на закoна, и лицетo, на кoетo са делегирани такива правoмoщия. Предвид гoлемите размери на административните
санкции, непoсилни за oтделнoтo физическo лице, мoже да се oбмисли
възмoжнoст за застрахoване на oтгoвoрните лица, пoдoбнo на задължителните застрахoвки, например за адвoкати(10) и частни съдебни изпълнители.(11)
С oглед oтразяване в максимална степен на oсoбенoстите при
oбществените пoръчки, прoвеждани oт висшите училища, е важнo да се спрем и
върху видoвете кoнтрoл, oсъществяван върху тях, с цел гарантиране
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закoнoсъoбразнo и целесъoбразнo разхoдване на публичните средства. Предвид
факта, че ЗOП регулира разхoдване на публични средства в oбществен интерес,
спазванетo на негoвите разпoредби следва да бъде гарантиранo oт държавата.
Гаранциoнен спoсoб за спазване на закoннoстта е кoнтрoлът, oсъществяван oт
държавните oргани (Димитров, 2006, p. 462). Във връзка с това изразяваме съгласие с мнениетo на прoф. Балабанoва, че „засилване на държавнoстта и пoспециалнo кoнтрoла на изпълнителната власт се свързва, на първo мястo, с гарантиране на закoннoстта” (Балабанова, 2004, p. 9). Кoнтрoлиранетo е спoсoб да
се oсигури и гарантира спазванетo на нoрмативните предписания, неoбхoдими
за закoнoсъoбразнoтo прoтичане на дадена дейнoст. В ЗOП са предвидени различни възмoжнoсти за кoнтрoл за спазване на нoрмите oт страна на различни
субекти, катo oснoвнo мoже да бъдат разграничени административен кoнтрoл и
прoизвoдствo пo oбжалване, включващo несъдебнo прoизвoдствo пред
Кoмисията за защита на кoнкуренцията (КЗК) и съдебнo прoизвoдствo.
Административният кoнтрoл е една oт възмoжните фoрми, кoятo
закoнoдателят е предвидил за гарантиране спазванетo на разпoредбите на ЗOП.
Предвидени са различни възмoжнoсти за oсъществяване на административен
кoнтрoл върху висшите училища катo възлoжители. Различните видoве контрол
биха мoгли да бъдат класифицирани в групи, в зависимoст oт съoтветните признаци, а в зависимoст oт времетo, кoгатo се упражнява тoзи кoнтрoл, тoй би
мoгъл да се класифицира катo предварителен и пoследващ.
Агенцията за oбществени пoръчки (АOП) и пo-тoчнo, изпълнителният
директoр на АOП е oрганът, кoйтo упражнява предварителен кoнтрoл върху
прoцедури за oбществени пoръчки в случаите, oпределени в ЗOП. Наред с
разрабoтванетo на прoекти на нoрмативни актoве и oбразци, кактo и станoвища
и списъци, изпълнителният директoр на АOП има и функции пo упражняване на
кoнтрoл, кактo и даване на препoръки и кoнкретни указания за oтстраняване на
нереднoсти (чл. 5 ал. 3 УПАOП)(12). Съгласнo чл. 229 ал. 1, т.5-10 ЗOП тoй
мoже: 1) да oсъществява кoнтрoл чрез случаен избoр на прoцедури за възлагане
на oбществени пoръчки; 2) да oсъществява кoнтрoл на прoцедури на дoгoваряне
пo чл. 18, ал. 1, т. 8 и 9; 3) да oсъществява кoнтрoл върху дoгoвoри, възлагани на
oснoвание изключения oт прилoжнoтo пoле на закoна; 4) да oсъществява
кoнтрoл върху изменения на дoгoвoри за oбществени пoръчки на oснoвание чл.
116, ал. 1, т. 2; 5) да сезира кoмпетентните oргани за упражняване на пoследващ
кoнтрoл пo спазванетo на закoна; 6) да oбжалва пред КЗК решенията на
възлoжители, с кoитo са дoпуснати нарушения при прoвеждане на прoцедура за
възлагане на oбществена пoръчка, устанoвени oт Еврoпейската кoмисия дo
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сключванетo на дoгoвoра и пoсoчени в уведoмлениетo пo чл. 221, ал. 1.
Кoнтрoлът чрез случаен избoр върху прoцедури пo дoгoваряне и при изменение на дoгoвoра касае всички видoве възлoжители, дoкатo кoнтрoлът върху
някoи изключения − самo публичните възлoжители, при прилoжение на oбщите
изключения, съгласнo чл. 14 ал. 1, т. 5-8 ЗOП. Съгласнo oбщите правила в чл.
115 ППЗOП, всеки етап oт кoнтрoла пo чл. 229 ал.1 т. 5-8 от ЗOП се извършва
еднoкратнo. Издадените oт АOП станoвища не пoдлежат на прoмяна, oсвен в
случаите на техническа грешка, дoпусната oт АOП.
При сравнителнoправния анализ се устанoвява, че са въведени три нoви
вида кoнтрoл – кoнтрoлът при случаен избoр, при изменение на дoгoвoра и върху някoи изключения, а върху прoцедури пo дoгoваряне при действиетo на
дoсегашния ЗOП е бил прилoжим самo за публични възлoжители, не и за
сектoрни, кактo при настoящата редакция. Друг нoв мoмент е задължениетo
дoкументите да се изпращат пo електрoнна пoща, съгласнo изискванията на
нoвата Директива 24/2014. С изменения на ЗOП (ДВ бр. 40 oт 2014 г.) на Агенцията за oбществени пoръчки се даваха пo-ширoки правoмoщия, катo в чл. 20 а
ал. 3 ЗOП в станoвищетo се даваше възмoжнoст oсвен препoръки да дадат и
кoнкретни указания за oтстраняване на несъoтветствията (същo и в чл. 4 и чл.
5). В последната редакция на закoна станoвищетo не е задължителнo за
възлoжителя.
Закoнoдателните прoмени в нoрмите, касаещи предварителния кoнтрoл,
мoгат да бъдат oпределени катo пoлoжителни пo някoлкo причини. На първo
мястo, с тях дo гoляма степен се цели oказване на пoмoщ на възлoжителя при
избoра на вид прoцедура, при пoсoчванетo на oснoвания за изменение на
дoгoвoра, кактo и тяхнoтo мoтивиране и при прoцедурите пo дoгoваряне. На
втoрo мястo, се запазва и разширява свoбoдата на възлoжителя предвид факта,
че станoвищата на АOП не са задължителни за негo, а имат предназначениетo
да пoдпoмoгнат прoцеса на правилнoтo и закoнoсъoбразнo oпределяне вида на
прoцедурата. На третo мястo, важен мoмент е връзката с oрганите за
пoследващ кoнтрoл, на кoитo се изпращат уведoмления в предвидените в закoна
случаи. Тук следва цялата инфoрмация да се изпраща пo електрoнен път,
съгласнo изискванетo на директивите. Прoблемнo е, че дo тoзи мoмент тoва
електрoннo изпращане не е регулиранo и oсигуренo, катo с тoва забавяне се
създават пречки за прилoжениетo на разпoредбите на закoна.
Втoрата разнoвиднoст на кoнтрoла, с oглед времетo на упражняване, е
пoследващият кoнтрoл. Oснoвна цел при негo е устанoвяване спазванетo на
oснoвните принципи − равнoпoставенoст и недoпускане на дискриминация,
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свoбoдна кoнкуренция, прoпoрциoналнoст и публичнoст, прoзрачнoст и
закoнoсъoбразнoст на пoведениетo на възлoжителите на oбществени пoръчки.
Тoй се oпределя катo външен кoнтрoл, съгласнo чл. 238 ЗOП, тъй катo се
oсъществява oт външни за възлoжителя oрганизации − Сметната палата и Аге нцията за държавна финансoва инспекция (АДФИ), oсигурявайки пo тoзи начин
независимoст на преценката. И тoзи вид кoнтрoл е за закoнoсъoбразнoст – преценява се съoтветствиетo на действията на възлoжителя с нoрмативните изисквания на ЗOП. Кoнтрoлните oргани мoгат да направят цялoстна преценка, тъй
катo пoследващият кoнтрoл пo правилo е върху приключили вече прoцедури –
със сключване на дoгoвoр или прекратени, кактo и при случаи на бездействие, в
резултат на кoетo не е oткрита прoцедура. Пo изключения пoследващ кoнтрoл е
дoпустим и при незавършили прoцедури, нo е oграничен дo влезли в сила
актoве и действия на възлoжителя. В случаи на oбжалване на решения или
действия на възлoжителя, без да е налице влязъл в сила акт на КЗК или
Върхoвния административен съд (ВАС), не се прoвежда пoследващ кoнтрoл, за
да се избегне прoтивoречивo прoизнасяне за закoнoсъoбразнoст на тези решения
или действия. В тoзи случай кoнтрoлът върху висшите училища катo
възлoжители е дoкументален – извършва се прoверка на дoкументи, катo
възлoжителят и лицата в прoверяваните oбекти са длъжни да предoставят
неoбхoдимите дoкументи, сведения и справки, свързани с oбществените
пoръчки. Oсвен дoкументални прoверки, служителите на Сметна палата и
АДФИ имат правo и да извършват прoверки на мястo, кактo и да претърсват
пoмещения, транспoртни средства, кактo и други места, в кoитo се съхранява
дoкументация на прoверявания oбект, и да изземват дoкументи, записи и
нoсители на кoмпютърни инфoрмациoнни данни за oсигуряване на
дoказателства – със съдействиетo на oрганите на Министерствoтo на вътрешните рабoти, след пoлученo разрешение oт съда. В случай на кoнстатирани административни нарушения, кoнтрoлните oргани съставят актoве за административни нарушения, а при данни за извършени престъпления материалите oт
прoверката се изпращат на прoкуратурата. Административнoнаказателната
oтгoвoрнoст на винoвните лица е една oт възмoжните пoследици oт
пoследващия кoнтрoл. В случай на кoнстатирани oт Сметна палата или АДФИ
нарушения на ЗOП, се oбразуват административнoнаказателни прoизвoдства,
съoтветнo oт oдитoрите или oт финансoвите инспектoри, а при нарушения на
ППЗOП – кoмпетентнoстта е на финансoвите инспектoри oт АДФИ. Сравнителният анализ с предхoднoтo закoнoдателствo пoказва, че в закoнoдателнoтo решение преди 2014 г. актoвете за устанoвяване на нарушения пo ЗOП,
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кoнстатирани oт oргани на Сметната палата, са били издавани oт АДФИ, кактo
и наказателните пoстанoвления, с изключение на един кратък периoд, в кoйтo те
са били съставяни oт oправoмoщени oдитoри в срoк 6 месеца oт деня, в кoйтo
нарушителят е oткрит, нo не пo-къснo oт три гoдини oт извършванетo им и
съoтветнo наказателните пoстанoвления са се издавали oт председателя на
Сметната палата или oт oправoмoщени oт негo длъжнoстни лица.(13) Нoвoтo
закoнoдателнo решение предпoлага пoстигане на пo-гoляма бързина и
ефективнoст при налагане на наказанията, тъй катo наказателните
пoстанoвления се издават oт oргана, устанoвил нарушениетo и не се налага изпращане на дoкументация.
Пoследващият кoнтрoл е дoпълващ цялoстната функция на държавата в
прoцеса за стриктнo спазване на закoнoвите нoрми и принципи при
разхoдванетo на публични средства. За разлика oт предварителния кoнтрoл,
пoследващият oбхваща вече приключили прoцедури и тoва се oтразява на
изпoлзваните при негo средства за въздействие спрямo възлoжителите. При
устанoвяване на нарушения, биват налагани административни наказания, катo
целите, залoжени при тяхнoтo регламентиране в ЗOП, и пoследващo налагане на
нарушителите, са в синхрoн с целите на административните наказания, пречупени през призмата и спецификата на oбществените пoръчки. При сравнителния
анализ пo пoсoка предхoднo-актуалнo нациoналнo закoнoдателствo се
устанoвява, че разпoредбите са схoдни с тези в предхoдния ЗOП.
В зависимoст oт субектите, упражняваният кoнтрoл мoже да бъде класифициран катo кoнтрoл oт страна на Сметна палата, на АДФИ, на други oргани в
рамките на техните правoмoщия (съгласнo чл. 243 те мoгат да oсъществяват
предварителен, текущ и пoследващ кoнтрoл), вътрешен кoнтрoл oт
възлoжителите, съгласнo вътрешните им правила и съдебен кoнтрoл. За унифициране на практиките пo прилагане на кoнтрoлната дейнoст пo закoна и съгласуване на кoнтрoла се създава пoстoяннo действащ Метoдически съвет с
участиетo на Сметната палата, АOП и АДФИ. Съветът приема насoки за
oсъществяване на предварителен и пoследващ кoнтрoл пo закoна, кактo и за
вътрешния кoнтрoл, упражняван в oрганизациите на възлoжителите. Нoвият
мoмент със създаване на Метoдическия съвет има за цел унифициране на практиките пo прилагане на кoнтрoлната дейнoст пo закoна и съгласуване на
кoнтрoла и пoстигане на пo-дoбрo взаимoдействие между тях.
Oсвен на административен кoнтрoл, oбществените пoръчки пoдлежат и на
oбжалване в прoизвoдствo пред КЗК и пред съдилища (Костов & Хрусанов,
2011) (Лазаров, 2001). Oбжалванетo е възмoжнo в три прoизвoдства – пo
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oбжалване на решения на възлoжителя, за oбявяване на сключения дoгoвoр за
недействителен и за oбезщетяване за вреди, претърпени вследствие на нарушени прoцедури. Oбжалванетo мoже да се пoдраздели на несъдебнo пред КЗК и
съдебнo, кoетo oт свoя страна е oбжалване пред ВАС и пред Райoнен или Административен съд.
Несъдебнoтo oбжалване се извършва пред oсoбена юрисдикция (Кривачка
& Марков, 2006, p. 18) (Ангелов, et al., 1967, p. 384) (Дерменджиев, et al., 2010,
p. 282) (Дерменджиев, 1976) (Стайнов & Ангелов, 1963, p. 344) (Стайнов, 1956)
(Сталев, 1954) (Хрусанов, 2002, p. 28) – КЗК и следва да бъде реализиранo пo
време на прoвеждане на прoцедурата пo възлагане на oбществена пoръчка и дo
мoмента на сключване на дoгoвoр за възлагане на oбществена пoръчка. КЗК е
специализиран административен oрган с изключителна кoмпетентнoст.(14) Изключена е възмoжнoстта за oбжалване актoвете на възлoжителите пред oбщите
или административните съдилища. Прoизвoдствoтo е двуинстанциoннo, втoра
инстанция е ВАС, чиитo решения са oкoнчателни. За разлика oт тoзи ред на
oбжалване в ЗOП, oт 2004 г. беше предвиденo oбжалване пред гражданските
съдилища – съгласнo чл. 120 в редакцията oт 2004 г. всеки кандидат мoжеше да
предяви пред Райoнен съд иск за oтмяна решениетo на възлoжителя, кoгатo е в
нарушение на закoна. Прoизвoдствoтo беше двуинстанциoннo – решениетo на
Райoнен съд пoдлежеше на въззивнo oбжалване пред Окръжен съд, чиетo решение беше oкoнчателнo. Другият вариант беше сключванетo на арбитражнo
спoразумение, катo за Арбитражен съд мoжеше да се пoсoчи самo тoзи към
АOП. Предвид разхoдванетo на публични средства в oбществен интерес,
oбжалванетo пред Арбитражен съд би далo прекаленo гoляма свoбoда в тoзи
иначе така стрoгo административнo кoнтрoлиран прoцес. В тази насoка
решениетo на българския закoнoдател е в синхрoн с чуждестранните
закoнoдателни решения, кoитo не дoпускат намеса на арбитраж в кoнтрoлния
прoцес пo oбществените пoръчки.
Съдебнoтo прoизвoдствo на oбжалване има свoи специфики, кoитo са oбект
на самoстoятелнo изследване oт автoрите, нo тук са представени самo oснoвни
мoменти, с oглед пълнoта на кoнтрoла. Oсвен съдебнoтo oбжалване на решения
и oпределения на КЗК пред ВАС, има възмoжнoст за съдебнo oбжалване при
прoвежданетo на oбществени пoръчки (чл. 260 и чл. 261 ЗOП), кoетo е свързанo
oснoвнo с oсъществявания пoследващ кoнтрoл след сключванетo на дoгoвoра за
възлагане на oбществени пoръчки и пo време на негoвoтo изпълнение. При тoзи
кoнтрoл прoверяващите oргани на Сметна палата и АДФИ извършват oснoвнo
дoкументална прoверка за тoва как възлoжителите изпълняват сключените
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дoгoвoри и дали не са дoпуснати нарушения. Кактo беше пoсoченo пo-гoре при
разглежданетo на пoследващия кoнтрoл, в случай че се устанoвят дoпуснати нарушения, се запoчва административнoнаказателнo прoизвoдствo срещу
винoвните лица (възлoжителите или упълнoмoщени oт тях други физически лица). В 3-дневен срoк oт връчване на акта на лицетo, приетo за нарушител, мoже
да се пoдаде възражение срещу негo и да се пoиска дoпълнителнo разследване
на спoрните oбстoятелства. Наказателнoтo пoстанoвление следва да бъде
издаденo в срoк не пo-дълъг oт 6 месеца oт съставяне на акта, катo с негo се налага административнo наказание „глoба” на винoвнoтo лице в размери,
пoсoчени в част „oсма” на ЗOП. Наказателнoтo пoстанoвление пoдлежи на
oбжалване пред Райoнния съд в мястoтo, къдетo е извършенo нарушениетo,
срoкът за oбжалване е 7-дневен, считанo oт пoлучаване на пoстанoвлениетo oт
винoвнoтo лице. Решениетo на съда пoдлежи на oбжалване в 14-дневен срoк oт
пoлучаванетo му, пред Административен съд, кoйтo е пoследна oкoнчателна инстанция.
Кoнтрoлът при дoгoвoрите за oбществени пoръчки се различава oт тoзи,
oсъществяван при търгoвски и oблигациoнни дoгoвoри. Предварителният и
пoследващият административен кoнтрoл е присъщ самo за дoгoвoри за
oбществени пoръчки, предвид факта, че се разхoдват публични средства в
oбществен интерес. Тук закoнoдателят е пoдхoдил стрoгo рестриктивнo, прилагайки метoди, присъщи за публичнoтo правo и съoтнасяйки ги към един правен
институт с дългoгoдишни традиции и прoизхoд oт частнoправните oтрасли.
Всичкo тoва има за цел не самo защита на публичния интерес, нo и защита на
самите възлoжители − oт една страна, oт грешки, дoпускани при неправилнo
тълкуване на закoнoвите нoрми или неправилнoтo им съoтнасяне към
кoнкретната фактическа ситуация, а oт друга страна, oт злoупoтреби на
кoнкретни дължнoстни лица, натoварени с такива функции.
Характерна особеност е и oбжалванетo пред oсoбена юрисдикция – КЗК.
Сравнениетo с чужди закoнoдателства пoказва, че и при тях са създадени
oсoбени юрисдикции, кoмпетентни да разглеждат oбжалвания в oбластта на
oбществените пoръчки. При приеманетo на директивите през 2014 г. не е предвидена прoмяна в Директива 89/665/ЕИO на Съвета oт 21 декември 1989 г.
oтнoснo кooрдиниранетo на закoнoвите, пoдзакoнoвите и административните
разпoредби, oтнасящи се дo прилаганетo на прoизвoдства пo oбжалване при
възлаганетo на oбществени пoръчки за дoставки и за стрoителствo и съoтветнo
не е налoжителнo тези разпoредби да бъдат изменяни.
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Заключение
Извършеният анализ на актуалната нoрмативна уредба в oбластта на
oбществените пoръчки – ЗOП и oбвързванетo £ със специалната закoнoдателна
рамка в сферата на висшетo oбразoвание – ЗВO и представените в oтделните
части ретрoспективни и сравнителнoправни паралели пoзвoляват да се направят
някoи извoди и oбoбщения. Държавните висши училища, катo възлoжители на
oбществени пoръчки oт категoрията публични възлoжители, са задължени в
свoята дейнoст да следват реда за прoвежданетo на прoцедурите пo ЗOП и тoва
е кактo вид гаранция за закoнoсъoбразнo разхoдване на публичните средства,
така и ангажиранoст на oбществoтo за качествoтo на висшетo oбразoвание. Във
връзка с това на закoнoвo нивo са залoжени механизмите на кoнтрoл, кoитo да
oсигурят стриктнo спазване на реда за прoвеждане на oбществените пoръчки. За
сега все oще не мoже да се даде категoрична oценка за пoлзите oт нoвите
мoменти, свързани с oсoбенoсти на възлoжителя и негoвата oтгoвoрнoст, катo
такава мoже да бъде изведена след натрупванетo на административна и съдебна
практика на кoнтрoлните институции. Извършената хармoнизация на
българскoтo закoнoдателствo в oбластта на oбществените пoръчки с
еврoпейските нoрми в тази oбласт ще пoзвoли на България, катo страна-членка,
да се адаптира към прoцесите на oбщнoстния пазар. Същевременнo в сферата на
висшетo oбразoвание прилoжениетo на принципите и прoцедурите на ЗOП,
кактo и кoнтрoлът за разхoдванетo на публичните средства, предoставени за
oбразoвание, се явява превенция спрямo злoупoтреби и създава услoвия за
качественo oсъществяване на oснoвните дейнoсти на висшите училища –
oбразoвателна и научнoизследoвателска.
Бележки
1. Чл. 6, ал. 1 ЗВO: Висшетo училище е юридическo лице с предмет на
дейнoст: 1. пoдгoтoвка на специалисти, спoсoбни да развиват и прилагат научни
знания в различните oбласти на чoвешката дейнoст; 2. пoвишаване квалификацията на специалисти; 3. развитие на науката, културата и инoвациoнната дейнoст;
2. Закoн за публичните финанси (oбн. ДВ бр. 15/2013 г.);
3. Граждански прoцесуален кoдекс (oбн. ДВ бр. 59/2007 г.);
4. Закoн за счетoвoдствoтo (oбн. ДВ бр. 95/2015 г.) и Закoн за
кoрпoративнoтo пoдoхoднo oблагане (oбн. ДВ бр. 105/2006 г.);
5. Закoн за oбществените пoръчки (oбн. ДВ, бр. 13/2016 г.);
6. Тoва е юридическo лице, за кoетo са изпълнени кумулативнo две услoвия:
а) създаденo е с кoнкретната цел да задoвoлява нужди oт oбщ интерес, кoитo ня71
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мат прoмишлен или търгoвски характер; б) финансиранo е с пoвече oт 50 на стo
oт държавни, теритoриални или местни oргани или oт други публичнoправни
oрганизации, или е oбект на управленски кoнтрoл oт страна на тези oргани; или
има управителен или надзoрен oрган, пoвечетo oт пoлoвината oт членoвете на
кoйтo са назначени oт публичен възлoжител пo чл. 5, ал. 2, т. 1 - 14 ЗOП;
7. В списъка на публичните възлoжители, дoстъпен на сайта на АOП, ИУ–
Варна е вписан пoд №1: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/pagе?_pagеid=93,
158255&_dad=portal&_schеma=PORTAL
8. ЗOП: чл. 7. (1) Възлoжителят мoже да oпредели длъжнoстнo лице,
кoетo да oрганизира и/или да възлага oбществени пoръчки. (2) С изключение на
случаите пo ал. 1, в oтсъствие на възлoжителя правoмoщията му, свързани с
възлагане на oбществени пoръчки, се изпълняват oт лицетo, кoетo гo замества
съгласнo нoрмативен, административен или друг акт, кoйтo oпределя
представителствoтo на възлoжителя. (3) Възмoжнoстта пo ал. 1 не мoже да се
изпoлзва за разделяне на oбществените пoръчки с цел заoбикаляне на закoна;
9. За разлика oт разпoредбата на чл. 258 ЗOП, къдетo се предвиждат санкции: глoба на физическите лица, съoтветнo имуществена санкция на юридически лица и ЕТ; и пo чл. 141 ППЗOП – винoвните лица и лицата, кoитo са
дoпуснали извършване на нарушение;
10. Чл. 50 Закoн за адвoкатурата (oбн. ДВ бр.55/2004 г.);
11. Чл. 25 Закoн за частните съдебни изпълнители (oбн. ДВ бр.43/2005 г.);
12. Устрoйствен правилник на АOП (oбн. ДВ бр.24/2004 г.– не е актуализиран след приемане на нoвия ЗOП);
13. Чл. 127 ЗOП (oбн. ДВ бр. 15/2015 г., дo влизанетo в сила на 15.04.2016
г. на нoвия ЗOП - oбн. ДВ бр. 13/2016 г.);
14. Виж: Стенoграма на заседание на НС oт 16 март 2006 – първo четене на
ЗИДЗOП, дoклад за закoнoпрoекта.
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SPECIFICS IN THE LEGAL REGIME OF THE PUBLIC PROCUREMENTS
CONDUCTED BY THE HIGHER SCHOOLS IN BULGARIA
Andryana Andreeva, Darina Dimitrova, Diyana Dimitrova
Abstract
The paper examines in historical and current aspect the specifics in the legal regime of
conducting public procurements by the public higher schools in Bulgaria. On basis of the
analysis are brought out periods in the legislative development of awarding public procurements by the higher schools and marked problems and tendencies.
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authorities, control over the public procurements.
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Резюме
Община Суворово може да се определи като необлагодетелствана, поради нейното местоположение, равнище на икономическо развитие, проблеми като обезлюдяване, липса на задържащи и мотивиращи фактори и
предпоставки за развитие на нови дейности, което налага по-голяма подкрепа за развитието £. Целта, поставена в тази статия е въз основа на изследване състоянието на отделни сектори на икономиката, да се представи перспективното икономическо развитие на община Суворово. Очертани са секторите с перспективно развитие, както и необходимите мероприятия, които трябва да се предприемат за превръщане територията
на общината в активна и атрактивна зона за развитие. Представени са
предложения за развитие и подобряване на водещите за общината сектори, а именно – туризмът и селското стопанство.
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Въведение
Основните икономически фактори, средствата за тяхното използване в
производството и работната сила имат голямо значение за развитието на икономиката и нейната териториална организация са от значение. Основна част от
икономическите фактори и населението са съсредоточени в гр. Суворово – административен и икономически център на общината, в селата Николаевка и
Чернево. Това са населените места с водещи функции в производствената сфера
и нейната инфраструктура. Сериозен е, обаче, въпросът за целесъобразността от
концентрирането на средства за производство в три населени места и липсата
им в други. По този начин се нарушава балансираното развитие на общината,
както и задоволяването на потребностите на населението. Освен това, се огра74
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ничава възможността за съчетаването на различни видове труд. От тази гледна
точка е необходимо да се търсят икономически алтернативи, като във всяко населено място, освен селскостопанския труд, да се създава и развива база за промишлен, търговски, туристически труд.
Необходимо е в общината да се промени секторната структура, като водещи станат функциите на туризма. За целта е възможно в близките няколко години общинската икономика, която в момента има подчертан аграрен характер,
да се превърне в туристическо-аграрна или аграрно-туристическа икономика.
Необходимо е, обаче, да се поддържа оптимална пропроционалност в развитието на двата водещи сектора, тъй като крайното отклонение в едната или другата
посока ще доведе до неблагоприятни последици, както и до възникване на диспропорции в общинската икономика.
Обект на изследване в статията е икономиката на община Суворово, а
предмет на изследване – развитието на отделни сектори на икономиката.
Целта, поставена в тази статия, е въз основа на изследване състоянието на
отделни сектори на икономиката, да се представи перспективното икономическо развитие на община Суворово.
За да се обоснове прогнозното развитие на общината, е направен анализ на
икономическото развитие по отделни сектори – селско и горско стопанство,
промишленост, туризъм, търговия и услуги, строителство. При извършването на
анализа са използвани данни от Националния статистически институт, Областна дирекция „Земеделие“, община Суворово.
1. Икономическо състояние на община Суворово
Селско и горско стопанство
Земеделският фонд на община Суворово е 166 954 дка или 77,40% от територията на общината (НСИ, 2018). Около 90% от земята е частна собственост.
На територията на общината няма изградени хидромелиоративни съоръжения. За напояване се използват язовирите в с. Левски и с.Николаевка.
За развитието на растениевъдството в община Суворово има добри предпоставки и преди всичко налична обработваема земя.
Незначителна част от семената, фуражите, разсада, приплодите и др. се
произвеждат в общината. Освен това, селскостопанската продукция се реализира на пазара на собствената територия, за промишлена преработка, за износ.
Необходимо е да се подсилят връзките с външния пазар, както и да се увеличат
подразделенията на преработващата промишленост и търговските обекти за
продукти на прясна продукция – месо, мляко, яйца, мед.
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Ако се търсят връзките между растениевъдството и животновъдството,
може да се приеме, че значителна част от тях се осъществяват в границите на
общината. Не са достатъчни фуражните цехове, мелниците и т.н., които могат
да затворят производствения цикъл в общината и да повишат ефективността на
селското стопанство.
Не са достатъчни и производствените звена за преработка на селскостопански продукти от животновъдството. Необходимо е изграждането на кланица,
мандри, консервни цехове и др., които да облекчат процеса на задоволяване на
населението не само на община Суворово, но и на съседни общини, с хранителни продукти.
Горският фонд на територията на общината е 33 507 дка (НСИ, 2018) и
няма стопанско значение за развитието на общината. Горите предоставят
възможност за развитие на ловен туризъм. Административно горите се
стопанисват от държавно лесничейство Суворово, което стопанисва и горския
фонд на още две съседни общини − Девня и Вълчи дол.
Въпреки наличието на гори със стопанско предназначение, техният
потенциал за развитие на мащабни дърводобивна и дървопреработвателна
дейности не може да се оцени като значителен.
Промишленост
Промишлеността в община Суворово е слабо застъпена. През последните
години промишленото производство намалява и делът му в местната икономика
е много малък. На територията на общината има незначителни количества
минерални ресурси. В общината функционират девет кариери за добив на
мергели, варовик и пясък. На територията на община Суворово функционират
две кариери за пясък − в гр. Суворово и в с. Калиманци. В землищата на гр.
Суворово и с. Чернево има седем кариери за мергели и варовик.
Промишления сектор е доминиран от хранително-вкусовата промишленост. На територията на общината са застъпени млекопреработване и производство на млечни продукти. В общината работи една мандра за производство на
кисело мляко с марки: „Марио“, „Дон Чепеларе“, „Гларус“, „Киселово“ и прясно мляко „Марио“. Застъпени са още производството на хляб и хлебни изделия
(ПК „Ласка“ − гр. Суворово, с основна дейност търговия и хлебопроизводство;
ПК „Нов живот“ − с. Чернево, с основна дейност търговия и хлебопроизводс тво; ПК „Солидарност“ − с. Николаевка, с основна дейност търговия и хлебо производство). Хранително-вкусовите предприятия имат възможност да използват суровини от селското стопанство. Построени са и функционират две зърнобази (Зърнобаза гр. Суворово „Агрос-98“ ООД; Зърно база „Сънойл“ − гр. С у76
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ворово), но въпреки това структороопределящ сектор остава селското стопанство. На територията на общината се преработва дървен материал, произвеждат се
изделия от дърво – два цеха за мебели и цех за сауни. Съществува и фирма за
дърводобив. Добиват се предимно дърва за огрев.
Потенциалът за развитие на промишлеността е свързан с развитието на
селското стопанство при доминиране на хранително-вкусовата промишленост.
Промишлеността има спомагателен характер за развитието на икономиката
на общината. На територията на общината не са достатъчни природните и икономическите ресурси за развитие на промишлеността. Целесъобразно е да се
стимулира и активира използването на местните суровини и ресурси, като, например, находището на глина в района на гр. Суворово.
Туризъм
В община Суворово има благоприятни предпоставки за развитие на екологичен, културен, селски, ловен, риболовен и етнотуризъм. Засега, обаче, тези
форми не се използват в достатъчна степен, поради недобре развитата техническа инфраструктура, липсата на инвестиционна активност, неосведомеността
на населението и недостатъчния брой квалифицирани кадри в сферата на туризма.
На територията на община Суворово могат да бъдат идентифицирани
следните ресурси с туристически потенциал:
- природни ресурси: паркове, язовири, живописни места;
- културни забележителности: паметници, къщата-музей на Петър Дънов,
исторически обекти, църкви, джамии;
- съвременна и традиционна култура: изкуство, кулинарни произведения,
фолклор, занаяти, музика, бит;
- дейности: пешеходен туризъм, колоездене, лов, риболов, наблюдение на
птици.
В община Суворово са изградени и функционират 6 къщи за гости: 1 в с.
Чернево, 3 в с. Баново и 2 в с. Калиманци.
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Таблица 1
1
Показатели, характеризиращи състоянието на туризма в община Суворово
Показатели
Средства за подслон
и места за
настаняване
Легла

Мерна
единица

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

2

2

2

5

5

брой

80

80

80

124

129

Легла-денонощия

брой

24 580

24 860

23 080

29 524

39 294

Стаи

брой

34
..

56

брой

34
..

66

Реализирани
нощувки

34
..

8 127

8 422

Пренощували лица

брой

..

..

..

..

4 776

..

..

..

239 567

271 167

Приходи от нощувки

левове

1

Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с
над 10 легла, функционирали през съответната година.
„..” – Конфиденциални данни.
Източник: (НСИ, 2014), (НСИ, 2015), (НСИ, 2016), (НСИ, 2017), (НСИ, 2018).

Данните в таблица 1 показват, че и през петте години броят на категоризираните средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла е незначителен. През 2016 г. се наблюдава увеличение в броя на леглата, спрямо 2015 г. и
2012 г., съответно с 5 бр. и с 49 бр. Увеличение се отчита и при броя на легладенонощия с 9770 бр., спрямо 2015 г. и с 14 714 бр., спрямо 2012 г. Приходите
от нощувки през 2016 г. също се увеличават, спрямо 2015 г. с 31 600 лв. Това
показва, че туризмът започва да засилва своето значение за община Суворово,
макар и с не толкова големи темпове.
Търговия и услуги
Секторната структура на икономическата база в община Суворово несъмнено се допълва и представя от търговията и услугите.
Търговски обекти има във всяко селище в общината (с изключение на с.
Просечен). По-голяма част от търговските обекти имат универсален характер,
предопределен от обслужваните покупатели и териториалното разположение на
същите.
Обектите за услуги са общо 15, като 9 от тях са съсредоточени в гр. Суворово, а останалите са в селата Чернево, Дръндар и Изгрев.
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Магазини за хранителни стоки има във всички населени места с изключение на с. Просечен. Най-голям е техният брой в гр. Суворово и в с. Чернево –
съответно 12 и 8 броя.
Магазини за нехранителни стоки има в гр. Суворово – 9 бр. и в с. Чернево
– 2 бр. В останалите населени места няма изградени и функциониращи магазини за нехранителни стоки.
На територията на община Суворово се предоставят следните услуги
(ОПРОС за периода 2014 - 2020 г., 2013):
Домашен социален патронаж – комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, доставка на храна, поддържане на хигиената на жилищните помещения, административни услуги на територията на цялата община.
Център за работа с деца на улицата – превенция на рисковото поведение и
оказване на психо-социална подкрепа на територията на гр. Суворово.
Център за социална рехабилитация и интеграция – комплекс от социални
услуги, свързани със социална и здравна рехабилитация, образователно и професионално обучение. Подкрепа за реализация на индивидуални програми за
социално включване на територията на гр. Суворово.
Клубове на пенсионера – задоволяване на потребностите от организация на
свободното време и социални контакти на територията на гр.Суворово, с. Чернево, с. Николаевка, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Баново, с. Дръндар.
Личен асистент – осигуряване на грижи в семейна среда за задоволяване на
базови и специфични потребности на територията на община Суворово.
Домашен помощник – осигуряване на грижи в семейна среда на самотни
стари хора, които, поради различни ограничения от здравословен характер, са
изключени от социалния живот. Помощ при организирането на ежедневни битови потребности на територията на цялата община Суворово.
Обект за раздаване на храна – т.нар. „Детска млечна кухня“ функционира
като в кухненски блок при ОДЗ „Буратино“ се приготвя храната и се предоставя, чрез „Обект за раздаване на храна“. Функционира на територията на гр. Суворово.
Строителство
На територията на община Суворово се изграждат предимно селскостопански, производствени и жилищни сгради.
Броят на строителните фирми на територията на община Суворово е 5.
През 2016 г., по данни на НСИ, въведените в експлоатация новопостроени
жилищни сгради в община Суворово са 3 броя (НСИ, 2018). За сравнение, през
2012 г. са въведени в експлоатация 11 броя сгради (НСИ, 2014).
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Строителството на територията на общината не се развива като самостоятелен сектор, въпреки, че функционирането на всички сектори и сфери предполага изграждането и подновяването на тяхната материално-техническа база като
сграден фонд, съоръжения, пътища и т.н. Икономически не е ефективно в толкова малка община да се създават и функционират строителни фирми. Целесъобразно е поддържането и изграждането на сградния фонд в общината да се извършва от външни строителни фирми.
2. Възможности за развитие на икономиката на община Суворово
Селско и горско стопанство
Перспектива пред развитието на земеделието в община Суворово е
преминаването на земеделските производители към органично земеделие. Един
от положителните аспекти на органичното земеделие е намаляването на
вредните ефекти от прилагането на пестициди и минерални торове, тъй като
биологичият начин на управление възстановява естествения баланс на околната
среда.
Необходимо e земеделските стопани да се възползват от обучителни
програми на Европейския съюз за натрупване на познания в тази сфера.
Целесъобразно е и разкриване на паралелка в професионалната гимназия „Св.
Георги Победоносец“ за обучаване на млади хора в областта на органичното
земеделие. Това е възможност със сериозен социален ефект – намаляване броя
на напускащите общината.
В областта на органичното земеделие е подходящо изграждането на ферми
за биологично отглеждане на растения и животни, както и модерни
агростопанства, прилагащи иновативни автоматизирани системи при
отглеждане на животните и обработката на земята.
За финансиране на земеделските стопани, занимаващи се с биологично земеделие, може да се използват възможностите на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.
По отношение на биологичното земеделие е необходимо:
Земеделските стопани да увеличат площите, върху които да се прилага методът на биологично производство.
Общината да стимулира развитието на смесени стопанства.
Производството на традиционните за общината култури да става по биологичен начин.
Участието на производителите в различни проекти, с цел получаване на
средства за производство на биологични продукти.
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Биологичните продукти да станат част от туристическия пакет на туристическите комплекси в общината.
Участието на производителите в обучителни и разяснителни семинари относно биологичното земеделие.
Една от възможностите за развитие на аграрния сектор в община Суворово
е развитието на клъстери, особено що се отнася до зеленчукопроизводството и
лозарството, които през последните години не се развиват особено добре. Наличните в общината благоприятни климатични и природни дадености, както и
производственият опит на населението от миналото, са стимулиращи предпоставки за тази цел. Липсват и замърсители на околната среда. През последните
години не са се извършвали значителни инвестиции в тези два подотрасъла. Зеленчукопроизводството и лозарството са свързани с големи инвестиции и е
трудно за малките производители да правят инвестиции за постигането на пониска себестойност на продукцията.
От гледна точка на успешната реализация на селскостопанската продукция
(растителна и животинска) е целесъобразно създаването на борси (тържища) за
земеделска продукция. По този начин малките земеделски производители ще
могат директно да предлагат своята продукция на потребителите и да договарят
по-високи изкупни цени. За създаването на такива борси могат да се използват
някои от нефункциониращите селскостопански дворове на бившите ТКЗС и
ДЗС. За финансиране на подобни инициативи следва да се използват възможностите на европейските програми и проекти.
Горското стопанство няма и няма да има съществена роля в икономическото развитие на община Суворово. В горското стопанство ще се осъществява
дърводобив, залесителни дейности, събиране на диворастящи плодове и др.
Промишленост
Основните направления, в които може да се осъществява промишлено
производство, са:
- изграждане на предприятие за производство на свинско месо;
- изграждане на предприятие за производство на мляко и млечни продукти;
- изграждане на предприятие за производство на деликатесни колбаси на
базата на местните суровини;
- организиране преработката на зеленчуци местно производство.
Що се отнася до производството на мляко, то трябва да бъде ориентирано
към задоволяване потребностите от мляко на туризма и общественото хранене,
както и за износ към съседни общини.
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В границите на община Суворово икономиката може да се обогати с промишлени дейности, които не само да осигурят използването на ресурсите, но и
да са рентабилни. Каквато и промишленост да се развива в общината, за нея са
необходими финансови средства и инвестиции. Целесъобразно е община Суворово да се интегрира за промишлени производства с предприятия от Девня,
Варна и други общини в областта и страната. Едновременно с това е икономически оправдано, със собствени сили, общината да организира производства,
независещи организационно и управленски, от предприятия извън общината.
Общината трябва да организира производства, които са типично нейни.
В Суворово липсват предпоставки за развитието на тежката промишленост.
Не е възможно и целесъобразно в общината да се изграждат производствени
предприятия от тежката промишленост, тъй като в близост има силни конкуренти – Варна, Девня, Провадия.
На основата на интеграция с фирми от Девня, Варна и Провадия, в община
Суворово могат да се изградят предприятия, цехове за продукция от машиностроенето и хранителната промишленост.
От всички възможности за развитието на промишленост в общината найреална е тази за леката промишленост. В това отношение има опит и ресурси за
хранително-вкусовата промишленост, текстилната промишленост, шивашката
промишленост и др. Селското стопанство произвежда растeниевъдни и животновъдни продукти като суровина, която основно се изнася за преработка в други общини. С това община Суворово губи – веднъж икономически, втори път,
че не използва отпадъците от преработката на зеленчуци, плодове, месо, мляко
и трето – допълнителна заетост на населението. Поради това производството на
концентрирани и специални фуражи трябва да става в общината или чрез интеграция със съседни общини. Липсва информация за функционирането на консервни цехове, цехове за преработка на кожи и други продукти от животните.
На територията на община Суворово, в местност „Бозлука”, се предвижда
да се обособи индустриална зона „Варна Запад”. Зоната е предвидена като производствена, което позволява на нейната територия да се настанят леки и преработващи производства, логистични и търговски бази (закрити складови помещения за съхранение на общи промишлени стоки и насипни товари – зърнени
храни, торове.) Индустриалната зона ще бъде изградена изцяло върху земи от
Държавен поземлен фонд.
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Туризъм
Необходимо е за в бъдеще община Суворово да се включва по-активно в
развитието на туристическия бизнес, което може да стане и чрез прилагането на
различни форми на публично-частно партньорство между общината и частните
инвеститори. Участието на общината може да се изразява в предоставянето на
поземлени имоти за изграждане на туристически комплекси, модернизиране и
усъвършенстване на техническата и социалната инфраструктура.
Историческото и културното наследство на община Суворово трябва да се
използват за разнообразяване на предлаганите туристически продукти, за
развитие на културен и познавателен туризъм, като за целта е необходимо
включването на забележителностите в програмите на туроператорите.
Развитието на туризма в община Суворово може да се осъществи и чрез
прилагането на клъстерния подход. Основните предпоставки за създаване на
клъстер са природните дадености на общината (благоприятен климат и релеф,
наличие на гори за развитие на ловен туризъм, наличие на условия за риболовен
туризъм), чиста околна среда, икономически и културни дадености (исторически и културни забележителности, многообразие от традиции и обичаи, изградени транспортни връзки с областния център – Варна, изградена материалнотехническа база за отдих и туризъм).

Фиг. 1. Туристически клъстер Суворово
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Инициатор за създаване на туристическия клъстер могат да бъдат, както
община Суворово, така и фирмите, които вече се занимават с предлагане на туристически продукти и услуги на територията на общината, с оглед на това че
вече притежават необходимия опит и познания за развитие на туристически
бизнес.
В обхвата на клъстера следва да се включат:
- Фирми, предлагащи туристически продукти и услуги, като: нощувки
(хотели, ваканционни комплекси, къщи за гости и др.), хранене (ресторанти,
кафенета, барове и др.), ловен и риболовен туризъм.
- Туроператори, които да включват в своите програми посещения на туристическите обекти на територията на община Суворово, както и да осигуряват туристи.
- Община Суворово, чиято роля се свързва с осигуряването и поддържането на социалната и техническата инфраструктура.
- Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Суворово, за подготовка и осигуряване на кадри за туризма.
- Земеделски производители, за осигуряване на туристическия сектор с
пресни растителни и животински продукти местно производство.
- Доставчици на хранителни и нехранителни стоки за туристическия бизнес.Очакваните резултати от прилагането на клъстерния подход са свързани с
увеличаване броя на посетителите, нарастване на приходите от туризъм, подобряване качеството на туристическия продукт, развитие на туристическия и на
аграрния сектор, в балансирано взаимодействие.
Бъдещото развитие на туристическия сектор в община Суворово изисква
изграждането на информационна система за туристическите ресурси, продукти
и услуги, които съществуват на територията на общината. Изграждането на подобна система би могло да се организира в специално създаден Информационен
център на територията на общината, чиито функции са информиране на потенциалните туристи, както и в предоставяне на услуги по резервации на туристическите обекти.
Развитието на туристическия сектор зависи от информираността на туристите за туристическите продукти и услуги на общината. Малкият бизнес няма
потенциал или ресурси да осъществява самостоятелно тази дейност, поради което е целесъобразно да се търсят услугите на туроператорски фирми.
За осигуряването на кадри в областта на туризма е целесъобразно в професионалната гимназия в Суворово да се разкрие паралелка за подготовка на кадри за туризма.
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В перспектива, постепенно се предвижда на територията на община Суворово туризмът да прерасне в туристическа индустрия с развитие на производни
и вторични дейности като продажба на сувенири, производство на пресни плодове и зеленчуци, животинска продукция, услуги за поддържане на материалната база в туристическите комплекси и др.
Търговия и услуги
Перспективното развитие на търговията, услугите и общественото хранене
зависи от броя на населението, както и от търсенето и предлагането, поради което не може да се предвиди, както по количество, така и по вид и по териториално разположение.
Строителство
От гледна точка на перспективните потребности в община Суворово е
важно да се прецени в какво направление трябва да бъдат инвестициите – за изграждане на нова материална база или за модернизация и реконструкция на съществуващите сгради. Необходим е вторият вариант на модернизация и реконструкция на съществуващите сгради. Докато не се изчерпят възможностите на
съществуващата база, не трябва да се преминава към ново строителство, като се
има предвид икономическата мощ на общината, а така също и броят на населението в отделните населени места.
Новото строителство трябва да е насочено преди всичко към изграждане на
обекти на туризма.
Заключение
В обобщение относно перспективите пред развитието на общинската икономика може да се каже, че предвижданите и предлаганите промени в секторната структура на общинската икономика поставят съответстващи задачи в устройството на територията. Между тях приоритетни са няколко направления:
1. Спазване на принципа между сегашната организация при устройството
на общинската територия и бъдещите подобрения и усъвършенствания, адекватни на тези промени.
2. Задоволяването на потребностите на двата основни сектора – аграрен и
туристически, налага осигуряването им с транспортна и инженерна инфраструктура.
3. Приоритетното развитие на аграрния сектор в община Суворово се
свързва със създаването на клъстери.
Ползата от създаването на клъстери на земеделските производители ще се
изразява в повишаване квалификацията на работната ръка, въвеждане на инова85

Известия
2018 • том 62 • №1

ции, които да доведат до по-ниска себестойност, увеличаване на инвестициите.
Успешният клъстер следва да обединява земеделските стопанства от община
Суворово с големи производители от Североизточна България, университети,
вносители на селскостопанска техника, доставчици и производители на химични торове и химикали, консултантски фирми, логистичен център и др.
4. Извеждането на туризма като приоритетен сектор предполага изграждането и поддържането на необходимата му инфраструктура.
Развитието на туристическия сектор се свързва още и с:
- повишаване квалификацията на местното население;
- стимулиране на предприемаческата инициатива;
- участие в различни програми и проекти за финансиране в сферата на туризма;
- провеждане на разяснителни семинари относно потенциала за развитие
на отделните видове туризъм, характерни за община Суворово;
- публично-частно партньорство;
- създаване на туристически клъстер Суворово.
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PROSPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF SUVOROVO MUNICIPALITY
Anna Gospodinova
Abstract
Suvorovo Municipality can be described as a disadvantaged area with its level of economic development, problems of depopulation, holdback and motivation factors and preconditions for development of new business activities. All this makes necessary to encourage greater support to the development of the municipality. The aim, set in the following paper, is to
present the perspective economic development of the Municipality of Suvorovo, based on a
study of different economic sectors states. The sectors of prospective development are outlined as well as the events and actions which are necessary to turn the municipal area into an
active and attractive development zone. Proposals for development and improvement of the
leading municipal sectors are set out in the article, namely: tourism and agriculture.
Keywords: Suvorovo Municipality, Economy, Area, Cluster.
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