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

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА  
„КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯТА 

НА COVID ПАНДЕМИЯ“

Гост редактор: 
доц. д-р Събка ПАШОВА1

Икономически университет – Варна е с традиции и утвърден авторитет в 
изследователската дейност в областта на икономиката и, в частност, в областта 
на научното стокознание, качеството и контрола на стоките. Осигуряването на ка-
чеството на стоките, техния контрол и защитата на интересите на потребителите 
в условията на пандемия е сложен процес, който поставя пред изпитания бизнеса, 
потребителите и контролните органи. Засилената конкуренция и проблемите, на-
ложени от пандемията на националните и международните пазари, поставят все 
повече трудности и предизвикателства в областта на формиране на качеството, 
неговото управление и гарантиране. Решаването на тези актуални задачи изисква 
широка дискусия със специалисти и експерти от държавните и частните органи-
зации, икономическите оператори, контролните органи, митниците и представи-
телите на научната общност. Тези дискусии ще съдействат за идентифициране на 
проблемите, посочване на възможните решения, както и засилване на връзката 
между подготовката на специалисти – икономисти в областта на качеството и 
контрола на стоките, и актуалните изисквания и потребности на бизнеса и пазара.

Недопускането на пазара на некачествени и опасни стоки в условията на 
пандемия е първостепенна задача, поставена в директивите и регламентите на 
ЕС, както и в нормативните документи на Р България. Защитата на националния 
и европейския пазар от фалшифицирани стоки е в основата на гарантирането на 

1 Ръководител на катедра „Стокознание“, ръководител на Центъра за качество на стоките и  
потребителска защита към Научноизследователския институт при Икономическия универ-
ситет – Варна.
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икономическите интереси на потребителите и опазването на здравето им. Пости-
гането на тази задача предполага системен надзор на пазара, гласност на нелоял-
ните търговски практики, анализ на движението на цените и съответствието им с 
обявеното качество, правилно идентифициране и предпазване от навлизането на 
пазара на фалшифицирани и опасни стоки. Именно чрез използване на различни-
те методи за контрол на стоките, изучаване на опита и достиженията на бизнеса, 
контролните органи и научните среди в това направление, ще се даде възможност 
за обединяване усилията на всички заинтересовани страни и изпълнение на по-
ставените цели в условията на световна пандемия.

В списание „Известия“ на ИУ – Варна през годините са публикувани мате-
риали на утвърдени преподаватели, научни работници и представители на биз-
неса, посветили своите изследвания на развитието на нормативните изисквания 
и технологиите, качеството и контрола на стоките, защитата на интересите на 
потребителите и др. Тези статии не само обогатяват и доразвиват стоковедната 
теория, практика и технологии, но и са свързващо звено между науката и бизнеса, 
между научните изследвания и образователния процес. През 2017 г. за първи път 
е издаден специализиран тематичен стоковеден брой на списание „Известия“, №1 
– посветен на актуалните теми и проведените дискусии по време на проведения 
за първи път в България 20-ти международен IGWT симпозиум по стокознание и 
технологии, в Икономическия университет – Варна. 

Настоящият специален брой на списанието е вторият поред, изцяло сто-
коведен, посветен на петата научно-практическа конференция с международно 
участие на тема „Качество и контрол на стоките в условията на COVID панде-
мия“, организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита 
към Научноизследователския институт при Икономическия университет – Варна 
и проведена през месец ноември 2021 г. в три панела: „Законодателство и по-
литики при надзора на пазара в условията на COVID-19“, „Качество, контрол и 
потребление на стоки в условията на COVID-19“ и „Индустрия и електронна тър-
говия в условията на COVID-19“. По време на дискусиите бяха засегнати теми и 
проблеми, които касаят потребителите и правото им да купуват качествени стоки, 
да получават качествени услуги, образование и медицински грижи, да живеят в 
качествени жилища и т. н. Констатирано беше, че осигуряването на качеството на 
стоките, техния контрол и защитата на интересите на потребителите в условията 
на пандемия е сложен процес, който поставя пред изпитания бизнеса, потребите-
лите и контролните органи. Участниците в конференцията представиха интерес-
ни теми и актуални проблеми в своите разработки, които със сигурност ще са от 
полза за устойчивото развитие и усъвършенстването на качеството и контрола на 
стоките в настоящия момент. За подчертания интерес към тематиката на форума 
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засвидетелства големият брой участници  – представители на университетската 
научна общност, експерти по качество и контрол на стоките от държавната адми-
нистрация, неправителствените организации и бизнеса (общо над 40 участници 
от пет страни: България, Италия, Русия, Украйна и Армения).

Тематичният брой включва статии на утвърдени учени, изследователи и 
представители на бизнеса с принос към развитието на стоковедната наука и прак-
тика. Всеки от тях представя актуални проблеми в своята област на научни ин-
тереси, обединени от общата идея за подобряване на качеството и контрола на 
стоките в съвременните динамично развиващи се пандемични  условия и среда.

„Качество на хартията за рециклиране в условията на пандемия“ с автор  гл. 
ас. д-р Величка Маринова, катедра „Стокознание“, Икономически университет – 
Варна. В статията се анализира хартията за рециклиране (ХзР) като суровина на 
бъдещето за целулозно-хартиената промишленост. Качеството на възстановената 
хартия е в пряка връзка с нейния състав, предопределен от правилно организира-
ния мениджмънт на отпадъците, в частност – системите за събиране и сортиране 
на ХзР, съобразно капацитетните възможности на рециклиращите предприятия 
и предпоставките за нормално функциониране на производствените мощности в 
новите кризисни условия.

„Потребление, производство и безопасност на храни и напитки в България 
в условията на пандемия“ – гл. ас. д-р Влади Куршумов, катедра „Индустриален 
бизнес и логистика“ и гл. ас. д-р Радослав Радев, катедра „Стокознание“, Ико-
номически университет – Варна. Изследването си поставя за цел да разкрие и 
анализира потреблението, производството и безопасността на определени храни 
и напитки в България в условията на пандемия с оглед извеждане на основни 
закономерности, тенденции и перспективи за смекчаване на пандемичните по-
следици.

На агроекологичния подход е посветена статията „Агроекологичният подход 
за осигуряване на устойчивост на хранителната система“ с автор гл. ас. д-р Да-
мян Киречев, катедра „Аграрна икономика“, Икономически университет – Варна, 
поставяща си за цел подобряване на устойчивостта на хранителната система чрез 
използване на утвърдените от Експертната група по продоволствена сигурност и 
хранене към FAO взаимосвързани принципи, които оформят прехода към устой-
чива хранителна система и целят постигане на хранителна сигурност в условията 
на пандемия.

„Влияние на пандемията върху безопасността на храните и работната среда 
в логистиката“ – гл. ас. д-р Мариета Стефанова, катедра „Мениджмънт и логис-
тика“, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варна. Авто-
рът си поставя за цел да оцени и анализира въздействието на пандемията върху 
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логистиката на хранителните стоки, като акцентът е върху необходимостта от 
приоритетни действия за осъвременяване на управлението на безопасността на 
храните и актуализация на необходимите контролни мерки, за да се гарантира, че 
храните достигнали до крайния потребител са качествени и безопасни.

Въвеждането на нов подход при предоставянето на социални услуги за деца 
е представено в статията „Качество, ефективност и възможности за достъп до 
социални услуги за деца в условията на пандемия чрез въвеждане на нов подход“ 
с автор докторант Радостина Петрова, катедра „Администрация, управление и 
политически науки“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, поставяща си за цел тър-
сенето на решения, които да подобрят качеството, достъпността и ефективността 
на услугите за деца, като  елиминират ограничителните условия и гарантират 
качество и ефективност на приложеното въздействие. 

На заключващите системи е посветена статията „Развитие на производството 
на заключващи системи“ с автори доц. д-р Събка Пашова, катедра „Стокознание“, 
Икономически университет – Варна и Свилен Пашов, „АССА АБЛОЙ Опънинг 
Солюшънс България“ ЕООД, Варна, представяща етапите, през които преминава 
развитието на производството на заключващи системи в исторически план, както 
и производството на заключващи системи в България и в групата АССА АБЛОЙ.

Подготовката и издаването на настоящия тематичен брой на списание „Из-
вестия“ стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепата на 
редакционната колегия на научното издание. Искам да изкажа своята благодар-
ност и на всички автори, които представиха своите актуални научни търсения в 
различни области, свързани с качеството, контрола на стоките и защита на инте-
ресите на потребителите, като всяка една от темите е със значимост за стоковед-
ната наука в нейното съвременно измерение и обхват.  

Убедена съм, че тематиката ще е допълнение към материалите в областта 
на икономиката и ще представлява интерес за аудиторията на списанието. С на-
стоящия брой си поставяме за цел да продължим установените традиции в из-
даването на специални броеве на списание „Известия“, посветени на актуални 
стоковедни теми и проблеми.
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КАЧЕСТВО НА ХАРТИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ 
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Величка МАРИНОВА1

1	 Катедра	„Стокознание“,	Икономически	университет	–	Варна,	България,	 
e-mail: velichka.peewa@ue-varna.bg

JEL: L730, O130, Q530 Резюме
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Хартията	 за	 рециклиране	 (ХзР)	 все	 по-бързо	 се	 превръща	 в	 су-
ровина	 на	 бъдещето	 за	 целулозно-хартиената	 промишленост.	
Качеството	на	възстановената	хартия	е	 в	пряка	връзка	 с	нейния	
състав,	 предопределен	 от	 правилно	 организирания	мениджмънт	
на	отпадъците,		в	частност	системите	за	събиране	и	сортиране	на	
ХзР,	 съобразно	 капацитетните	 възможности	 на	 рециклиращите	
предприятия	 и	 предпоставките	 за	 нормално	 функциониране	 на	
производствените	мощности	в	новите	кризисни	условия.	Целта 
на	настоящото	изследване	е	да	представи	качеството	на	ХзР	в	ус-
ловията	на	пандемията	Covid-19.	Приложени	са	дескриптивно- 
аналитичният подход и методите на сравнение, анализ и син-
тез.
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Въведение

В	 контекста	 на	 климатичните	 промени	 производствата	 на	 база	 влакна	 се	
оказват	ключови	за	развитието	и	прилагането	на	политиките,	осигуряващи	по-
чиста	икономика.	Новите	условия,	наложени	от	пандемията	Covid-19,	поставят	
целулозно-хартиената	промишленост	пред	изпитанията	да	успее	да	се	справи	с	
възникващите	 трудности	 и	 да	 запази	 позициите	 си	 в	 отделните	 подсектори.	В	
тази	връзка	интерес	представляват	ефектите	на	кризата	върху	дейностите	от	сек-
тора,	пряко	свързани	с	възможностите	за	осигуряване	на	кръговата	икономика	–	
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рециклирането	на	хартия	и	продукти	от	нея.	Секторът	по	рециклиране	на	хартия	
преминава	плавно	през	предизвикателствата	на	случващата	се	криза.	Достъпът	
до	качествена	суровина	 за	рециклиране	е	определящ	за	ефективността	на	дей-
ностите	по	рециклиране.	Качеството	на	хартията	за	рециклиране	(ХзР)	зависи	от	
условията	на	нейното	събиране,	сортиране	и	възможностите	за	осигуряване	на	
тези	процеси	в	условия	на	строги	хигиенни	ограничения	в	резултат	от	кризата.	От	
своя	страна	ХзР	е	основната	суровина	в	производството	на	транспортни	опаков-
ки,	които	в	условията	на	затруднени	международни	икономически	отношения	и	
онлайн	търговия	са	приоритетни	продукти.	Това	характеризира	ключовата	ѝ	роля	
в	рамките	на	зелените	производства	в	хартиения	бранш.	Осигуряването	на	дос-
татъчно	количество	качествена	ХзР	е	приоритет	за	дейностите	по	рециклиране,	
което	определя	актуалността и	обуславя	интереса	към	изследването.

Целта на	настоящата	статия	е	да	представи	качеството на хартията за 
рециклиране в условията на пандемията Covid-19.

Обект	 на	 изследване	 е	 състоянието	 на	 качеството	 на	ХзР	 в	 условията	 на	
Covid-19.	Приложени	 са	дескриптивно-аналитичният подход и методите на 
сравнение, анализ и синтез.

1. Пазарът на хартията за рециклиране в условията на Covid-19

Съгласно	 Доклада	 на	 Европейския	 съвет	 по	 рециклиране	 на	 хартия	
(Monitoring	Report	 2020,	ERPC)	 в	Европа	 хартиената	 индустрия	постоянно	из-
ползва	хартия	за	рециклиране,	а	това	съставлява	49,2%	от	общото	потребление	на	
суровини	от	целулозно-хартиената	индустрия	(Cepi	Key	statistics	2020).	През	май	
2020	г.	кризата	заради	разпространението	на	коронавируса	оказа	голямо	влияние	
върху	бизнеса	с	рециклирането	с	използваната	ХзР	–	търговската	дейност	с	нея	в	
Европейския	съюз	(ЕС)		е	сериозно	ограничена	(BB	19/2020).

Статистиката	на	Евростат	показва,	че	внесените тонажи на хартия	за	ре-
циклиране	са	с	12%	по-малко	през	2020	г.	(Eurostat	2021).	В	данните	за	външната	
търговия,	публикувани	през	март,	Евростат	регистрира	растеж	с	4,5%	на	износа	
на	ХзР	от	ЕС,	но	като	цяло	износът	извън	ЕС	–	27	е	с	10%	по-нисък	през	първото	
полугодие	на	2020	г.	Този	спад	е	компенсиран	от	много	силния	износ	през	вто-
рото	полугодие.	Средно	27-те	страни	–	членки	на	ЕС	(след	Брекзит),	са	изнесли	
20%	повече	ХзР	към	трети	страни	между	юли	и	декември,	отколкото	през	същия	
период	година	по-рано.

Данните	за	търговията	извън	ЕС	разкриват	и	значително	понижаване	на	це-
ните на ХзР.	Европейските	нива	през	периода	на	пандемията	до	юни	2021	г.	се	
характеризират	 с	 рязко	 увеличение,	 като	 достигат	 диапазона	 66	 –	 156	EUR/t	 в	
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рамките	на	различните	държави	(BB	27,	28,	29/2021;	BB	25,	28,	29/2020).	Ста-
тистиката	на	FRED	(Federal	Reserve	Economic	Data)	отчита,	че	към	2021	г.	цената	
на	ХзР	се	е	покачила	до	385,7	USD,	като	за		същия	период	през	2020	г.	е	на	ниво	
–	316,4	USD	(FRED	2021).	За	сравнение,	същата	тенденция	се	наблюдава	и	при	
цените	на	различните	видове	целулоза	на	европейския	пазар	–	над	1000	$/t	(BB	
27/2021).	Нарастващият	 тренд	при	цените	 на	 различните	 влакнести	материали	
определя	и	предпочитането	на	ХзР	в	рамките	на	целулозно-хартиения	бранш,	де-
монстрирано	от	нивата на използване	на	различните	видове	ХзР	от	индустрията	
(табл.	1).	Общото	количество	на	използваната	ХзР	в	Европа	възлиза	на	48,0	млн.	
тона	(Cepi	Key	statistics	2020).

Таблица 1
Използвана ХзР през 2020 г. (%)

Вид ХзР Степен на използване
Смесена	ХзР 19,4
Крафт	хартии	и	за	вълнообразен	картон 56,5
Вестници	и	списания 14,3
Други	видове 9,8

Източник: Cepi Key Statistics 2020, 08/07/2021, CEPI.

От	Бюрото	по	международно	рециклиране	(BIR)	докладват,	че	към	второто	
полугодие	на	2021	г.	европейският	пазар	на	видовете	ХзР с по-ниско качество	е	
в	добра	(стабилна)	позиция,	подкрепян	от	опаковките	и	е-търговията.	Пазарът	на	
видовете	ХзР със средно качество	е	под	натиск,	но	ситуацията	за	производите-
лите	на	хартия	е	различна:	на	пазара	силно	липсва	материал	за	обезмастиляване,	
складовете	са	празни,	обемите	на	събиране	не	са	по-добри	от	средни	и	продаж-
ните	цени	нарастват	ежемесечно.	Видовете	ХзР с високо качество	се	характери-
зират	със	стабилност	за	момента.	2020	г.	е	добра		за	вторичните	влакна,	а	2021	г.	
е	дори	по-добра,	с	обнадеждаващи	перспективи.	Очаква	се	търсенето	да	остане	
добро	(стабилно),	но	без	да	се	върнат	нивата	на	събиране	преди	кризата	заради	
COVID	(BB	31/2021).

Европейската	хартиена	промишленост	е	достигнала	траекторията,	зададена	
през	2016	г.	–	74%	степен	на	рециклиране	пред	2020	г.,	като	73,9%	от	всичката	
използвана	 в	Европа	 хартия	 е	 рециклирана	 през	 2020	 г.	В	 сравнение	 с	 2019	 г.	
през	2020	г.	е	постигнато	ново	голямо	увеличение,	а	погледнато	20	години	назад,	
рециклирането	на	хартия	е	увеличено	с	40%.	Поради	кризата	заради	Covid-19	са	
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използвани	по-малко	хартии	и	картони,	респективно	по-малко	количества	са	били	
налични	за	събиране	през	2020	г.,	докато	използването	им	в	европейската	харти-
ена	промишленост	остава	стабилно.	Covid-19	кризата	демонстрира	важността	на	
непрекъснатото	и	отделно	събиране,	сортиране	и	транспортиране	до	хартиените	
фабрики	на	ХзР	за	поддържане	моделите	на	кръговата	икономика	като	рецикли-
рането	на	хартия.	Тази	важност	е	илюстрирана	от	кръговата	роля	на	събирането	
на	хартия	за	производството	на	опаковки	и	хигиенни	продукти	през	първото	по-
лугодие	на	2020	г.	(BB	29/2021).	Освен	това	получаването	на	качествени	продукти	
изисква	гарантиране	качеството	на	използваната	суровина	и	поставя	акцент	вър-
ху	факторите,	които	го	определят.

2. Фактори за качеството на хартията за рециклиране

Хартията за рециклиране представлява	суровината,	получена	от	хартия	и	
картон	на	основата	на	естествени	влакна,	подходящи	за	рециклиране	и	състоящи	
се	от:

–	хартии	и	картони	във	всякаква	форма;
–	продукти,	 произведени	 предимно	 от	 хартия	 и	 картон,	 които	 могат	 да	

включват	други	съставки,	които	не	могат	да	бъдат	отстранени	чрез	сухо	сорти-
ране,	като	пигментни	покрития	и	ламинати,	спирални	подвързии	и	др.	(Pulp	and	
Paper	Industry	2021).

В	този	контекст	основните фактори,	въздействащи	и	определящи	качест-
вото	на	хартията	за	рециклиране,	са	нейният	анатомичен състав и морфология. 
Те	оказват	влияние	на	качествените	показатели	на	формирания	нов	хартиен	лист,	
тъй	като	влакната	претърпяват	промени	в	резултат	на	механичната,	 химичната	
обработка	 и	 стареенето	 при	 процесите	 на	 рециклиране.	 Основополагащ	 доку-
мент,	 даващ	необходимата	 цялостна	 характеристика	 на	 използваната	 хартия	 за	
целите	на	рециклирането,	е	стандарт,	приет	от	Европейската	хартиена	промиш-
леност,	действащ	и	в	нашата	страна	–	EN	643:2014	Paper	and	board.	European	list	
of	standard	grades	of	paper	and	board	for	recycling	(BDS	EN	643:2014).	Стандартът	
представя	класификация	и	характеристика	на	композиционния	състав	на	ХзР	с	
цел	подобряване	на	нейната	рециклируемост	и	получаване	на	качествен	хартиен	
продукт.	Систематизирано	е	голямото	разнообразие	от	видовете	ХзР,	дефинирани	
в	категории	и	класифицирани	в	групи,	допустими	за	рециклиране.	Определянето	
на	качеството	на	ХзР	се	извършва	на	база	на	представените	от	стандарта	5	групи	
(класове):	обикновени, среднокачествени, висококачествени, крафтови и специ-
ални видове хартии и картони. 

В	Ръководството за контрол на качеството на хартия за рециклиране 
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на	Европейската	 конфедерация	 на	 хартиената	 промишленост	 (CEPI)	 (Paper	 for	
recycling	quality	control	guidelines	2018)	се	прецизират	изискванията	към	качест-
вото	на	ХзР,	като	се	представят	насоки	за	осигуряване	на	качествена	ХзР	по	цяла-
та	производствена	верига.	Насоките	потвърждават,	че	стандартът	EN	643	следва	
да	се	използва	от	професионалистите	в	индустрията	при	закупуване	и	продажба	
на	ХзР	 във	 връзка	 с	 приемането	по	 качество	на	 договорените	 количества.	Той	
определя	какво	могат	и	какво	не	могат	да	съдържат	различните	видове	ХзР,	като	
дефинира	също	така	 	 забранените	и	нежеланите	материали.	Стандартът	 задава	
и	максимални	нива	на	толерантност	по	групи	за	нежелани	материали.	Могат	да	
възникнат	и	специфични	споразумения	между	купувача	и	доставчика	за	групите	
със	специални	спецификации,	за	да	се	отговори	на	индивидуалните	изисквания.	
Необходими	са	обаче	общи	препоръки,	за	да	се	улесни	цялостното	разбиране	на	
стандарта.	Ето	 защо	с	цел	постигане	на	по-голяма	хармонизация,	подобряване	
прилагането	на	стандарта	EN	643	и	улесняване	на	търговските	отношения	между	
фабриките	за	хартия	и	доставчиците	на	ХзР	ръководството	съдържа	препоръки	
относно	контрола	на	качеството	на	ХзР	към	доставчиците	ѝ	и	фабриките	за	хар-
тия.	Дефиницията	на	качествения	контрол	на	ХзР	се	разглежда	от	гледна	точка:	
на доставчиците на ХзР, на хартиените фабрики, обхванатите групи хартии, 
процедурите по проверка. 

Осъществяваният	 контрол на качеството от доставчиците на ХзР 
включва	визуален контрол и използването на калибрирана везна,	които	трябва	да	
се	разглеждат	като	изискуем	минимум.	Въпреки	това	се	препоръчва	допълнител-
но	да	се	обмисли	въвеждането	на	обективно	измерване	в	съответствие	с	контрола	
на	качеството	във	фабриките	за	хартия.	Резултатите	от	контрола	на	качеството,	
извършен	от	двете	страни,	могат	да	бъдат	достъпни	при	поискване	на	принципа	
на	реципрочност.

Контролът на качеството във фабриките за хартия	се	състои	в	провер-
ка		най-малко	на	следните	параметри,	които	определят	качеството	на	хартията	за	
рециклиране,	получена	като	товар,	доставен	във	фабрика	за	хартия:

–	класа,	както	е	описано	в	EN	643;
–	състоянието	на	балата	(ако	се	доставя	на	бали);
–	съдържанието	на	влага;
–	съдържанието	на	нежелани	материали.
Винаги	трябва	да	се	осъществява	проверка,	която	започва	с	оценка,	че	доста-

вената	хартия	е	правилно	класифицирана	по	EN	643	съобразно	направената	по-
ръчка	и	е	безопасна	за	производствен	процес.	Основното	условие	за	обща	проце-
дура	за	инспекция	е	проверката	на	всички	товари	при	пристигане	във	фабриката.	
Процедурата	включва	визуална	проверка	и,	където	е	възможно,	други	обективни	
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измервания.	Визуалната	проверка	се	състои	от	визуална	оценка	на	всички	парти-
ди	от	опитен	персонал.

Процедурите се прилагат за всички видове хартия за рециклиране и кар-
тон	съгласно	EN	643	–	Европейския	списък	на	стандартните	категории	хартия	и	
картон	за	рециклиране.

Проверките	включват	параметрите,	които	трябва	да	се	проверяват:
– съответствие на доставката на класа,	както	е	описано	в	EN	643	–	всички	

доставки	трябва	да	имат	клас	EN	643,	ясно	отбелязан	в	документа	за	доставка;
– състояние на балите –	качеството	на	доставените	бали	трябва	да	се	оценя-

ва	по	следните	критерии:	успоредно	завързване	на	балите;	плътност,	форма,	раз-
мер,	тегло	и	всякакви	други	параметри,	поискани	от	фабриката;	идентификация	
на	балата	според	Европейската	система	за	идентификация	на	ХзР;

– съдържание на влага –	 съдържанието	на	 влага	 е	 дефинирано	в	EN	643.	
Хартията	за	рециклиране	и	картонът	по	принцип	следва	да	се	доставят	с	влага	
не	повече	от	естественото	ниво	от	10%.	Когато	съдържанието	на	влага	е	по-ви-
соко	от	10%	(въздушно	суха	маса),	допълнителното	тегло	над	10%	може	да	бъде	
поискано	обратно	–	като	методите	на	изпитване	и	вземане	на	проби	се	договарят	
между	купувача	и	продавача;

– нежелани материали –	дефинирани	са	в	EN	643,	както	следва:	нехартиени	
компоненти;	хартия	и	картон,	несъответстващи	на	описанието	на	класа;	хартия	и	
картон,	вредни	за	производството;	неподходяща	за	обезмастиляване	хартия	(ако	
е	приложимо).

– допълнителни параметри –	могат	да	се	проверят	и	други	показатели	като	
стареене,	мирис,	влага	и/или	мръсна	хартия,	плесенов	растеж	и	всякакви	други	
ограничаващи	параметри,	зададени	от	фабриката.

Процедурата	по	проверка	за	качеството	се	разделя	на	два	етапа	–	общ кон-
трол и специфичен контрол на балите.	Целта	на	общия контрол	е	да	се	вземе	
решение	за	приемане,	условно	приемане	или	отказ	на	доставката.	Условията	за	
приемане	и	отхвърляне	следва	да	бъдат	хармонизирани	на	европейско	ниво.	Фа-
бриките	могат	да	отхвърлят	доставените	партиди	при	некоректна	документация	
за	доставка.	Ако	предоставеният	клас	ХзР	не	е	подходящ	за	фабриката,	той	се	от-
хвърля.	Целта	на	първата	визуална	проверка	е	да	се	направи	първоначална	оцен-
ка	на	пригодността	на	партидата	за	приемане.	Може	да	последват	допълнителни	
проверки	или	тестове.	Тази	визуална	проверка	води	до	приемане,	условно	прие-
мане	или	отказ.	Условното	приемане	предполага,	че	ХзР	ще	подлежи	на	допълни-
телен	контрол.	Доставката	може	да	бъде	изцяло	или	частично	отхвърлена/приета.	
Специфичните	параметри,	които	представляват	отказ,	са	посочени	на	доставчика	
от	фабриката	за	хартия.	Специфичният контрол	касае	условията	на	балиране,	
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контрола	на	съдържанието	на	влага	и	съдържанието	на	нежелан	материал.
Качеството	на	ХзР	е	елемент	и	на	системите	за	управление	на	отпадъците.	

Ето	защо	процедурите по събиране, сортиране и съхранение на потоците ХзР	са	
фактори	с	въздействие	върху	нейното	качество.	

Европейското	законодателство	изисква	хартията	да	се	събира	разделно,	тъй	
като	 това	 е	 предпоставка	 за	 рециклиране.	 Съществуват	 различни	 национални	
схеми	за	събиране	и	протоколи	за	рециклиране.	Някои	държави	събират	всички	
опаковки	на	базата	на	хартия	в	един	поток.	Други	страни	разграничават	отделна	
фракция	от	хартия	и	картон	и	събират	някои	опаковки	на	хартиена	основа	заедно	
с	потока	от	нискограмажни	опаковки.	При	условие	че	е	организирано	подходящо	
събиране	и	сортиране,	всички	хартиени	опаковки	могат	да	бъдат	рециклирани.	
Някои	автори	(Blanco,	Miranda,	Monte	2013)	уточняват,	че	стратегиите	за	събира-
не	са	важни	за	увеличаване	на	възстановяването	на	хартията,	но	са	още	по-значи-
ми	по	отношение	на	качеството	на	ХзР.	Основните	параметри	са	репулпируемост,	
добив	на	влакнест	материал,	груб	брак,	съдържание	на	люспи,	лепкавост	и	тех-
ническо	качество.	В	този	смисъл	методът	за	събиране	има	пряко	влияние	върху	
състава	на	хартията	и	определя	по-нататъшните	стъпки	на	нейната	обработка	–	
процесите	на	сортиране	(Paper-based	packaging	recyclability	guidelines	2020).	Ев-
ропейската	конфедерация	на	рециклиращите	индустрии	(EuRIC)	силно	подкрепя	
разделното	събиране,	което	е	ключова	предпоставка	за	качествени	вторични	су-
ровини,	изяснявайки,	че	качеството	до	голяма	степен	зависи	от	използването	на	
материала	и	дизайна	на	продуктите,	в	които	хартията	е	вложена	на	първо	място	
и	от	ефективността	на	събирането.	Тъй	като	хартията	може	да	се	рециклира	до	
6	–	7	пъти	максимум,	нейното	разделно	събиране	е	най-добрият	начин	за	предо-
твратяване	 на	 кръстосано	 замърсяване	 от	 други	 потоци	 при	 източника	 на	ХзР		
и	повишаване	на	качеството	на	рециклирането	(EuRIC	2018).	Възприемането	на	
екодизайна	и	стимулирането	на	отделното	събиране	в	Европа	са	друг	начин	да	
се	подобри	качеството	на	ХзР	според	Асоциацията	(BB	01-02/2020).		Качеството	
се	влияе	и	от	наличието	на	нежелани	други	видове	хартиени	влакна,	пигменти	
и	замърсяване	с	други	материали	като	хранителни	отпадъци,	масла	и	ламинати.	
Сортираните	класове	по	EN	643	позволяват	получаване	на	хартиени	продукти	в	
резултат	от	процеси	на	рециклиране	с	точно	определено	качество	на	ХзР	(Grant	
et	al.	2020).	ХзР	трябва	да	се	съхранява	отделно	от	другите	отпадъци,	тъй	като	
замърсената	хартия	не	е	приемлива	за	рециклиране,	а	в	условията	на	Covid-19	се	
повлиява	нейното	качеството		(Fabbrocino	2021).
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3. Влияние на Covid-19 върху качеството на хартията за 
рециклиране

Докато	пазарите	на	вторични	суровини	са	нестабилни	по	природа,	CEPI	под-
чертава,	че	има	здравословно	търсене	на	ХзР	в	Европа	и	по	света.	Дори	в	свет-
лината	 на	 сериозните	 глобални	 смущения	 стойността	 ѝ	 за	 кръговата	 хартиена	
индустрия	позволява	нейното	събиране	да	остане	устойчиво	само	с	краткосрочни	
дисбаланси	в	търсенето	и	предлагането.	Нещо	повече,	CEPI	приветства	факта,	
че	някои	страни,	където	разделното	събиране	на	хартия	и	картон	все	още	не	е	
напълно	въведено,	в	условията	на	коронакризата	следват	примера,	като	приемат	
разделно	събиране	на	хартия	и	картон	при	източника,	на	ниво	домакинство	(Press	
release	2021).	Планът	за	действие	на	кръговата	икономика	като	цяло,	както	и	евро-
пейската	хартиена	промишленост,	идентифицират	отделното	събиране	на	хартия	
за	рециклиране	(т.е.	несмесено	събиране	с	други	рециклируеми	отпадъци)	като	
необходимо	условие	за	висококачествено	рециклиране	(BB	22/2020).	Пандемията	
от	Covid-19	принуди	публичните	власти	и	операторите	на	общински	отпадъци	
бързо	 да	 адаптират	 своите	 системи	 и	процедури за управление на отпадъци-
те,	за	да	вземат	предвид	такива	елементи	като	мерки	за	безопасност	и	здраве	за	
служителите,	изисквания	за	третиране	на	отпадъци,	общи	процедури	за	сектора	
на	отпадъците,	предизвикани	от	коронавируса,	наличност	на	персонал	и	т.н.	Във	
връзка	с		осигуряването	на	разделното	събиране	в	новите	пандемични	условия	са	
направени	препоръки	(D4.5.	Guidelines	2020),	които	акцентират	върху:	гъвкавост	
от	ключово	значение	за	осигуряване	на	продължаване	на	услугите	за	приоритетно	
събиране	с	преразпределение	на	ресурсите	с	различни	схеми	за	събиране;	опре-
деляне	на	приоритетни	нива	за	събиране	при	съсредоточаване	върху	начините	на	
събиране,	ограничаващи	взаимодействията	с	жителите;	създаване	на	последова-
телно	и	непрекъснато	отчитане	на	постъпващите	количества;	преодоляване	на	не-
законните	практики	чрез	установяване	на	по-внимателен	мониторинг,	прилагане	
на	регулации,	адекватна	комуникация	и	гарантиране,	че	алтернативни	системи	за	
събиране	все	още	са	налични.	Като	част	от	своята	Първа пътна карта за качест-
во (Quality First Roadmap),	базираната	в	Лондон	Асоциация	по	рециклиране	иска	
да	придвижи	въвеждането	на	разделно	общинско	събиране	на	хартия	и	картон	
в	Обединеното	кралство	до	2025	г.	Събирането	ще	включва	само	чист	материал	
на	база	влакна.	Хартиени	и	картонени	опаковки	с	полиетиленово	покритие	като	
тетрапак	трябва	да	се	събират	заедно	с	пластмасови	отпадъци	(BB	7/2021).

Covid-19	се	отразява	значително	върху	качеството	и	количеството	на	гене-
рираните	отпадъци,	в	т.ч.	и	на	източниците на ХзР	(Hantoko	et	al.	2020).		Лок-
дауните	и	промяната	в	навиците	за	пазаруване	(онлайн	търговията)	водят	до	зна-
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чително	увеличение	в	търсенето	на	услуги	за	доставка	на	най-различни	видове	
стоки,	а	по	този	начин	–	и	до	генериране	на	по-големи	количества	от	най-масово	
използваните	картонени	транспортни	опаковки.	Промяната	в	източника	на	вто-
рична	суровина	за	рециклиране	предполага	предвиждане	на	наличности	на	ХзР	
с	конкретно	качество	–	съобразно	изискванията	и	класификацията	на	стандарта	
EN	643.	Бизнес	практиките	в	„новите	условия“	отиват	по-напред	в	осигуряването	
на	качествена	вторична	суровина	за	рециклиране	в	рамките	на	мениджмънта	на	
отпадъци	–	проект	на	действащи	фирми	в	бранша	постига	ниво	на	качество	на	
ХзР	чрез	нейното	пресортиране.	Смесената	хартиена	фракция,	както	и	смесената	
хартия	и	картон,	идващи	от	разделно	събиране,	се	обработват	в	отделна	линия	
за	 сортиране.	От	 23	 250	метрични	 тона	 хартия,	 сортирана	 на	 смяна,	 95,7%	 от	
захранващия	материал	 се	 превръщат	 в	 четири	 продаваеми	 хартиени	 продукта:	
дейнкинг,	 велпапе,	 tetra	Pak	и	 картон	 (RECYCLING	magazine	2021).	 	От	друга	
страна,	съоръженията	за	оползотворяване	на	материали	(MRF)	получават	повече	
ХзР	с	качество	от	групата	на	крафтовите	видове	в	резултат	на	растежа	на	елек-
тронната	търговия	(Smalley	2020).

Качеството	на	ХзР	е	обект	на	внимание	и	на	Европейската	федерация	на	про-
изводителите	на	вълнообразен	картон	(FEFCO),	която	публикува	насоки/ръковод-
ство	за	проектиране	(дизайн)	на	велпапни	опаковки	с	цел	постигане	на	възможно	
най-добрата	им	рециклируемост.	FEFCO	препоръчва	поддържане	на	съдържание-
то	на	пластмаса	при	абсолютен	минимум	или	дизайн,	който	позволява	лесното	ѝ	
премахване	от	ХзР	(BB	47/2021).	В	настоящите	условия	Европейската	хартиена	
промишленост	изтъква,	че	трябва	да	има	действаща	система за управление на 
качеството,	за	да	верифицира,	че	ХзР	със	статус	край на отпадъка	съответства	
на	EN	643,	както	и	на	касаещото	продукта	законодателство.	Тази	система	трябва	
да	 се	основава	на	 статистически	данни	и	на	 съществуващо	 законодателство	 за	
методи	за	изпитване	и	спецификация	на	качеството	за	хартия	и	картон.	Прост/
обикновен	визуален	контрол	не	трябва	да	се	приема,	а	системата	за	управление	
на	качеството	трябва	да	се	одитира	от	външен,	независим	верификатор	(BB	45-
46/2021).	В	рамките	на	осигуряване	на	качеството	са	установените	проверки на 
доставките на ХзР	от	различни	държави.

Малайзийският	държавен	контролен	орган	Sirim	публикува	опростени	ръ-
ководства	(насоки)	за	процеса	на	проверяване	на	ХзР	в	страната.	Съгласно	про-
екторъководствата,	публикувани	през	февруари	2021	 г.,	проверки	преди	и	след	
изпращане	 (експедиция)	ще	 бъдат	 извършвани	 за	 всички	 вносители	 на	ХзР.	 В	
средата	на	септември	Sirim	провежда	уебинар,	в	който	опростените	процеси	са	
детайлно	обяснени:	износителите	и	техните	малайзийски	клиенти	трябва	да	из-
бират	от	четири	различни	процедури,	с	различна	сложност,	в	зависимост	от	съо-
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ръжението,	от	което	идва	материалът,	и	от	това	кой	орган	извършва	проверката.	
Когато	отпадъчният	материал	не	е	с	произход	от	одобрено	от	Sirim	съоръжение	
за	оползотворяване	на	отпадъци,	той	трябва	да	бъде	подложен	на	проверка	преди	
експедиция.	Ако	чуждестранният	контролен	орган	няма	споразумение	със	Sirim,	
пратката	трябва	да	бъде	проверена	на	малайзийското	пристанище	от	инспекти-
ращата	компания.	Ако	от	друга	страна,	предварителната	проверка	(преди	експе-
диция)	се	извършва	от	Sirim	или	от	чуждестранен	контролен	орган,	който	има	
споразумение	с	малайзийски	колега,	не	е	нужна	допълнителна	проверка.	Допуска	
се	цялостно	избягване	на	проверките	на	пристанището	и	материалът	да	бъде	про-
веряван	само	в	склада	по	дестинация,	ако	ХзР	е	с	произход	от	одобрено	от	Sirim	
MRF.	Качествените	стандарти	за	проверка	ще	се	базират	на	международния	стан-
дарт	EN	643,	което	носи	облекчение	за	много	участници	в	Европа	(BB	41/2021).	

През	юни	2020	г.,	индонезийското	правителство	обявява	прилагането	на	праг 
от 2%	за	замърсявания	при	вноса	на	вторични	суровини,	включително	ХзР,	като	
първа	стъпка	от	серии	по-строги	ограничения	за	замърсявания.	(BB	32/2021).	В	
отговор	други	също	налагат	строги	проверки	и	изисквания	за	качеството,	за	да	
избегнат	„сметищата“	за	нискокачествена	ХзР.	Асоциацията	за	рециклиране	алар-
мира,	че	въпреки	направените	значителни	подобрения,	някои	материали	с	лошо	
качество	 все	 още	 се	 доставят	 от	местно	 събиране,	 което	 представлява	 риск	 за	
хартията	при	затварящи	се	пазари.	Международните	пазари	все	повече	въвеждат	
по-строги	режими	на	проверка	и	няма	да	приемат	материали	с	лошо	качество	от	
Обединеното	 кралство.	Прилагането	 на	 по-строги	 стандарти	 за	 качество	 и	 ин-
спекция	 означава,	 че	 смесената	 хартия	 в	момента	 е	 нежизнеспособна	 в	Индо-
незия	и	Индия	 (Envirotec	2020).	Федерацията	на	германската	промишленост	за	
управление	на	отпадъците,	водите	и	суровините	(BDE)	настоява	за	ограничения	
върху	 вноса	 на	ХзР,	 като	 особено	 вносът	 на	 „нискокачествена“	ХзР	 трябва	 да	
бъде	преразгледан.	Някои	участници	на	британския	пазар	съобщават,	че	индий-
ските	купувачи	са	спрели	да	се	снабдяват	със	смесена	ХзР	и,	вместо	това,	купуват	
отпадъчни	опаковки	от	вълнообразен	картон	(OCC).	Режимите	на	инспекция	от	
Обединеното	кралство	и	международните	агенции	за	контрол	стават	все	по-стро-
ги	(BB	13/2020).	По	отношение	на	качеството	на	ХзР	участници	на	пазара	отбе-
лязват,	че	стандартите	за	внос	са	в	съответствие	с	Меморандум	13-1/2004	HSMD	
на	Министерството	на	околната	среда	и	горите	(MOEF),	датиран	към	2010	г.	По	
това	време	максималните	нива	на	замърсявания	са	официално	намалени	от	8%	и	
заменени	със	специфични	за	вида,	с	праг	за	замърсявания	от	1%	за	меката	смесе-
на	отпадъчна	хартия	и	от	0,5%	за	твърдата	смесена	отпадъчна	хартия	(BB	7/2020).

Поставените	 прагови	 изисквания	 за	 замърсявания	 в	ХзР	 относно	нейното	
качество	в	условията	на	Covid-19	се	явяват	пречка	за	рециклирането	на	хартия,	
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свързана	 със	 законодателните рамки и административните тежести на 
вносно-износните операции:	строги	ограничения	върху	качествения	внос	за	оп-
ределени	 класове	ХзР,	 което	 затруднява	 и	 удължава	 режимите	 на	 инспекции	 в	
международната	 търговия,	 забавяния	на	доставките	в	резултат	от	 високите	 та-
рифи/цени	на	контейнери	от	корабните	линии	и	необходимост	от	съхраняване	на	
ХзР,	което	може	да	компрометира	нейното	качество.		

Един	от	важните	аспекти,	свързани	с	качеството	на	ХзР,	касае	възможност-
та за разпространението на Covid-19.	Тъй	като	хартията	и	картонът	са	физиче-
ски	средства,	те	са	във	фокуса	на	вниманието	с	изразявани	тревоги	дали	хората	
могат	 да	 се	 заразят	 с	 коронавирус	 просто	 чрез	 докосване.	 Това	 провокира	 из-
вършването	на	проучвания	на	фактите,	свързани	с	предаването	на	Covid-19	чрез	
хартиени/картонени	повърхности.	Проучване	и	ръководство	от	световни	здравни	
организации,	вкл.	СЗО,	Журнала	на	болничните	инфекции	и	Националния	инсти-
тут	по	алергии	и	заразни	болести,	показва,	че	рискът	за	предаване	на	Covid-19	
от	повърхности	е	относително	нисък.	Според	СЗО	„Вероятността инфектиран 
човек да замърси търговски стоки е малка и рискът човек да се зарази с вируса 
на COVID-19 от опаковка, която е премествана, пътувала и е била излагана 
на различни условия и температура е много нисък.“ Най-цитираното	научно	из-
следване	за	честота	на	повърхностните	инфекции	е	направено	от	Национални-
те	институти	по	здравеопазване	(NIH),	Центровете	за	контрол	на	заболяванията	
(CDC),	Калифорнийския	университет	–	Лос	Анджелис	(UCLA)	и	Принстънския	
университет,	които	изследват	колко	стабилен	е	коронавирусът	върху	различни	по-
върхности.	Оказва	се,	че	между	пластмасата,	неръждаемата	стомана	и	картона,	
вирусът	вирее	най-дълго	върху	пластмаса	(до	72	часа)	и	най-малко върху картон 
(до 24 часа),	като	времето	се	съкращава,	когато	повърхността	е	изложена	на	въз-
дух	–	вирусът	става	все	по-малко	мощен.	Допълнително	намаляване	на	силата	на	
вируса	се	случва	в	резултат	от	печатарския	процес	на	хартията.	Според	George	
Lomonossoff,	вирусолог	в	Центъра	John	Innes	в	Обединеното	кралство,	това	е	при-
чината	вестниците	като	суровина	за	ХзР	да	са	доста	стерилни,	като	„... шансове-
те да се заразите са безкрайно малки“. (BB	23/2020).

Заключение

Хартията	за	рециклиране	все	по-бързо	се	превръща	в	суровина	на	бъдещето	
за	целулозно-хартиената	промишленост.	В	условията	на	настоящата	криза	секто-
рът	на	рециклирането	на	хартия	е	зависим	от	всички	дейности,	свързани	с	оси-
гуряване	на	качествена	суровина	–	ХзР.	Качеството	на	възстановената	хартия	е	
в	пряка	връзка	с	нейния	състав,	предопределен	от	правилно	организирания	ме-
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ниджмънт	на	отпадъците,	в	частност	системите	за	събиране	и	сортиране	на	ХзР,	
съобразно	капацитетните	възможности	на	рециклиращите	предприятия	и	услови-
ята	за	нормално	функциониране	на	производствените	мощности.	В	контекста	на	
новите	хигиенни	ограничения	за	качествените	изисквания	към	вторичната	суро-
вина,	са	и	улесненията	на	логистичните	процеси	и	ефективността	на	веригата	на	
доставки	за	преработената	влакнеста	маса.	

Ковид	кризата	променя	начина,	по	който	работи	икономиката.		Пандемична-
та	обстановка	предостави	на	хартиената	индустрия	ключова	и	приоритетна	роля	
в	области,	свързани	пряко	с	въздействието	на	кризата	–	производство	на	хигиенни	
стоки,	опаковки	с	потребителско	и	транспортно	предназначение,	хартии	за	меди-
цински	цели,	където	приложението	на	качествена	ХзР	е	повече	от	определящо.
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QUALITY OF PAPER FOR RECYCLING IN CONDITIONS OF COVID-19

Velichka MARINOVA

Abstract

Paper	 for	 recycling	 (PfR)	 is	 fast	 becoming	 the	 raw	material	 of	 the	 future	 for	 the	 pulp	
and	paper	 industry.	The	quality	of	 the	 recovered	paper	 is	directly	 related	 to	 its	composition,	
determined	by	the	properly	organized	waste	management,	in	particular	the	systems	for	collection	
and	sorting	of	PfR,	according	to	the	capacity	of	recycling	companies	and	the	prerequisites	for	
normal	operation	of	production	facilities	in	the	new	crisis.	The aim	of	the	article	is	to	present	
the	quality	of	PfR	in	the	conditions	of	the	Covid-19	pandemic.	In	the	study	have	been	used	the	
descriptive - analytical approach, the methods of comparison, analysis and synthesis.

Key words:	quality;	paper	for	recycling;	Covid-19.
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Научната	цел	на	настоящата	статия	обхваща	изследване	и	анализ	
на	 потреблението,	 производството	 и	 безопасността	 на	 храни	 и	
напитки	 в	България	 в	 условията	 на	Covid	 пандемия	 с	 оглед	из-
веждане	на	основни	закономерности,	тенденции	и	перспективи	за	
смекчаване	 на	 пандемичните	 последици.	При	 проведеното	 про-
учване	е	установено,	че	Covid	пандемията	оказва	влияние	върху	
потреблението	и	производството	на	храни	и	напитки	в	България.	
Потребителите	преразпределят	своите	разходи	към	някои	специ-
фични	 храни	 и	 напитки.	 При	 производството	 затрудненията	 са	
свързани	основно	 с	необходимостта	от	бърза	 адаптация	на	пер-
сонала	към	новите	условия	на	труд	в	пандемична	обстановка.	В	
пандемичните	условия	не	е	установено,	че	Covid19	представлява	
сериозен	риск	за	безопасността	на	храните	и	напитките,	което	е	
от	съществено	значение	за	потребителите.	Получените	резултати	
в	изследването	могат	да	бъдат	полезни	при	бъдещи	проучвания,	
свързани	с	ефектите	на	Covid	пандемията	върху	хранителновку-
совата	промишленост	в	България. 
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Въведение

През	декември	2019	г.	коронавирусът	COVID19	(SARSCoV2)		беше	открит	
за	първи	път	в	Ухан,	Китай.	Бързото	разпространение	на	вируса	предизвика	пан-
демия	с	безпрецедентно	глобално	въздействие,	засягаща	повече	от	200	държави	и	
региона,	което	затрудни	икономическото	развитие	на	страните	(Indah	et	al.	2021;	
Trmčić	et	al.	2021).	COVID19	принадлежи	към	голяма	група	от	семейство	коро-
навируси,	които	причиняват	тежки	респираторни	заболявания.	Разпространение-
то	 на	 пандемията,	 заедно	 с	 човешкото	 здраве,	 засегна	 и	 хранителновкусовата	
промишленост	(ХВП).	В	проучване	е	установено,	че	повечето	хора	не	са	запоз-
нати	 със	SARSCoV2,	но	 са	 загрижени	 за	предаването	му	чрез	храните	 (Jyoti,	
Bhattacharya	2021).

Характерно	за	ХВП	на	България	е,	че	след	присъединяването	на	страната	
към	ЕС,	тя	се	развива	ускорено	и	заема	изключително	важна	част	от	преработ-
ващата	 промишленост,	 като	факторите	 за	 това	 развитие	 са	 свързани	 предимно	
с	нарастването	на	покупателната	способност	на	населението	и	увеличеното	по-
требление	на	основни	хранителни	продукти	(Владимиров	2016).

В	 настоящата	 пандемична	 криза	ХВП	 на	 България	 е	 изправена	 пред	 раз-
лични	предизвикателства,	като	въпросът,	свързан	с	хранителните	ресурси	и	тем-
път	на	производство	и	потребление,	отново	придобива	актуалност.	Пандемията	
е	насочила	вниманието	на	обществеността	към	преосмисляне	на	значението	на	
националното	производство,	 за	да	се	осигури	устойчив	и	постоянен	достъп	на	
населението	до	храна	–	в	достатъчни	количества,	с	необходимите	качествени	ха-
рактеристики	и	видово	разнообразие	(Ruscheva	2020).

В	допълнение	към	разработването	и	прилагането	на	ефективен	отговор	на	
общественото	здраве	за	смекчаване	на	разпространението	на	COVID19	един	от	
основните	фокуси	за	засегнатите	страни	е	поддържането	на	стабилно	снабдяване	
с	 висококачествена	и	безопасна	храна	 за	потребителите	 въпреки	 социалните	и	
икономически	смущения,	причинени	от	пандемията	(Trmčić	et	al.	2021).

Недостатъчното	 изучаване	 на	 потреблението,	 производството	 и	 безопас-
ността	на	храни	и	напитки	в	България	в	условията	на	Covid	пандемия	провокира	
авторския	колектив	за	провеждане	на	научно	изследване.	В	тази	връзка	дефини-
раната	научна	цел	на	настоящата	статия	обхваща	проучване	и	анализ	на	потребле-
нието,	производството	и	безопасността	на	храни	и	напитки	в	България	в	услови-
ята	на	Covid	пандемия	с	оглед	извеждане	на	основни	закономерности,	тенденции	
и	перспективи	за	смекчаване	на	пандемичните	последици.
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Методология и данни
За	целите	на	изследването	са	използвани	дескриптивноаналитичен	метод,	

системен	и	 аналитичен	подход,	 проучване	на	 трудове	на	 автори,	 европейски	и	
национални	нормативни	документи,	сравнителен	анализ	и	др.

По	отношение	на	потреблението	на	храни	и	напитки,	в	т.ч.	потребителски	
разходи	за	домакинствата,	динамика	на	закупените	количества	продукти,	дина-
мика	на	цени	и	покупателна	способност,	е	анализиран	периодът	2016	г.	–	2020	
г.,	като	показателна	за	извеждане	на	основни	тенденции,	свързани	с	Covid	пан-
демията,	е	приета	2020	г.	С	цел	унифициране	на	информацията	(на	база	годишни	
данни1)	и	ограничаване	въздействието	на	други	фактори	като	нарастваща	инфла-
ция,	отслабване	на	противоепидемичните	мерки, поява	на	ваксини		и	др.	анализът	
на	потреблението	не	включва	2021	г.

1. Потребление на храни и напитки в България в условията на 
Covid пандемия

Настъпването	на	Covid	пандемията	промени	изцяло	живота	на	населението	в	
икономически	и	социален	аспект.	Промени	се	наблюдават	както	по	отношение	на	
обществените	прояви	и	общуването,	така	също	и	спрямо	потребителските	нави-
ци.	Задълбочаващата	се	здравна	и	обществена	криза	поставя	пред	потребителите	
редица	предизвикателства,	свързани	с	разпределението	на	доходите	и	безопасно-
то	потребление	от	гледна	точка	на	спазване	на	противоепидемични	мерки,	в	т.ч.	
и	мерки,	отнасящи	се	до	безопасната	консумация	на	храни	и	напитки.	В	таблица	
1	е	представена	информация	за	потребителския	общ	разход	средно	на	1	лице	от	
населението,	както	и	разходите	за	храни	и	безалкохолни	напитки	и	тези	за	алко-
холни	напитки	и	тютюневи	изделия	за	периода	2016	г.	–	2020	г.	С	цел	изследване	
на	закономерности,	свързани	с	потреблението	в	условията	на	Covid	пандемията,	
в	 таблицата	 е	 представено	 и	 процентното	 изменение	 за	 всяка	 от	 изследваните	
години	 спрямо	 предходния	 период,	 а	 като	 найзначима е	 приета	 2020	 г.,	 която	
протича	изцяло	под	влиянието	на	пандемията.
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Таблица 1
Потребителки разходи на 1 лице за периода 2016-2020 г.

Потребителски 
разходи

Години
2016 2017 %2 2018 % 2019 % 2020 %

Общ	потребител-
ски	разход

3926 
(82,6%)3

4280 
(82,0%) 9,02 4692 

(81,3%) 9,63 5066 
(81,5%) 7,97 5054 

(81,3%) 0,24

Храна	и	безалк.	
напитки

1464  
(30,8%)

1573
(30,1%) 7,45 1714 

(29,7%) 8,96 1833 
(29,5%) 6,94 1872 

(30,1%) 2,13

Алкохолни	напит-
ки	и	тютюневи	
изделия

206 
(4,3%)

219
(4,2%) 6,31 236 

(4,1%) 7,76 261 
(4,2%) 10,59 265 

(4,3%) 1,53

Източник: НСИ (https://www.nsi.bg).  

Съгласно	 Класификацията	 на	 индивидуалното	 потребление	 по	 цели	
(COICOP)	потребителски	са	разходите	 за	храна	и	безалкохолни	напитки;	 алко-
холни	напитки	и	тютюневи	изделия;	облекло	и	обувки;	жилища,	води,	електрое-
нергия	и	горива;	жилищно	обзавеждане	и	поддържане	на	дома;	здравеопазване;	
транспорт;	съобщения;	свободно	време,	културен	отдих	и	образование,	както	и	
разходи	за	разнообразни	стоки	и	услуги.	От	данните,	представени	в	таблицата,	
става	ясно,	че	през	периода	2016	г.	–	2020	г.	общият	потребителски	разход	на	1	
лице	расте	с	приблизително	еднакъв	темп	с	изключение	на	2020	г.,	когато	се	на-
блюдава	намаление	спрямо	предходния	период	с	0,24%.	По	отношение	на	разхо-
дите	за	храни	и	напитки	се	наблюдава	увеличение	дори	и	през	2020	г.,	но	с	доста	
помалък	темп	спрямо	предходните	години.	В	структурно	отношение	данните	по-
казват,	че	потребителските	разходи	на	1	лице	представляват	сравнително	еднакъв	
дял	от	общите	разходи.	Всичко	това	води	до	извода,	че	през	2020	г.	населението	
свива	цялостното	 си	потребление,	но	отделя	 еднаква	част	 за	 храни	и	напитки,	
преразпределяйки	разходите	си	по	видове	потребителски	разходи.

За	целите	на	изследването	е	проучено	количеството	на	закупени	храни	и	на-
питки	 средно	 на	 домакинство	 през	 периода.	Представените	 данни	 са	 за	 някои	
основни	храни	и	напитки	(табл.	2).
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Таблица 2
Закупени количества основни храни и напитки средно на домакинство

 2016 2017 2018 2019 2020

Основни храни  
и напитки 

Коли-
чество

Коли-
чество

Изме-
нение 

Коли-
чество

Изме-
нение 

Коли-
чество

Изме-
нение 

Коли-
чество

Изме-
нение 

Ориз	(кг) 14,0 13,8 1,43% 13,5 2,17% 13,0 3,70% 13,3 2,31%
Брашно	(кг) 22,3 21,7 2,69% 22,9 5,53% 21,1 7,86% 23,6 11,85%
Хляб	бял	(кг) 115,7 114,5 1,04% 110,3 3,67% 105,9 3,99% 102,4 3,31%
Фасул	зрял	(кг) 7,7 7,8 1,30% 7,3 6,41% 7,4 1,37% 7,7 4,05%
Леща	(кг) 4,5 4,8 6,67% 4,6 4,17% 4,5 2,17% 5,0 11,11%
Картофи	(кг) 50,7 51,4 1,38% 50,5 1,75% 50,5 0,00% 51,9 2,77%
Яйца	(бр.) 253,7 256,0 0,91% 255,0 0,39% 261,0 2,35% 278,0 6,51%
Олио	(л) 30,8 31,9 3,57% 30,8 3,45% 30,1 2,27% 30,7 1,99%
Домати	(кг) 42,9 40,1 6,53% 42,3 5,49% 42,5 0,47% 42,2 0,71%
Краставици	(кг) 22,3 22,0 1,35% 22,1 0,45% 23,1 4,52% 23,5 1,73%
Свинско	(кг) 21,3 21,1 0,94% 23,0 9,00% 22,2 3,48% 23,4 5,41%
Кайма	–	смес	(кг) 15,7 16,2 3,18% 15,5 4,32% 16,0 3,23% 16,4 2,50%
Колбаси	
малотрай	ни	(кг) 16,3 16,7 2,45% 15,9 4,79% 15,7 1,26% 14,9 5,10%

Риба	прясна	и	
замразена	(кг) 10,1 9,6 4,95% 9,9 3,13% 9,6 3,03% 9,9 3,13%

Месни	консерви		
(кг) 0,7 0,8 14,29% 0,8 0,00% 0,7 12,50% 0,9 28,57%

Рибни	консерви		
(кг) 0,7 0,7 0,00% 0,7 0,00% 0,7 0,00% 0,7 0,00%

Зеленчукови	 
консерви	(кг) 6,2 6,9 11,29% 7,3 5,80% 7,7 5,48% 8,0 3,90%

Мляко	прясно	(л) 41,8 41,1 1,67% 36,8 10,46% 38,8 5,43% 40,4 4,12%
Мляко	кисело	(кг) 54,9 55,1 0,36% 55,9 1,45% 55,4 0,89% 56,3 1,62%
Сирене	бяло	(кг) 25,9 24,6 5,02% 24,4 0,81% 24,2 0,82% 24,1 0,41%
Кашкавал	(кг) 9,0 9,0 0,00% 9,2 2,22% 9,4 2,17% 9,7 3,19%
Маргарин	(кг) 2,5 2,3 8,00% 2,0 13,04% 1,8 10,00% 1,6 11,11%
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Други	растителни	
масла	(л) 1,2 1,1 8,33% 1,0 9,09% 1,2 20,00% 1,1 8,33%

Млечни	масла	(кг) 2,3 2,2 4,35% 2,2 0,00% 2,3 4,55% 2,7 17,39%
Макаронени	изде-
лия	(кг) 8,3 8,5 2,41% 8,2 3,53% 8,5 3,66% 9,3 9,41%

Цитруси,	банани		
(кг) 30,8 30,4 1,30% 32,9 8,22% 31,7 3,65% 35,3 11,36%

Ябълки	(кг) 24,1 23,4 2,90% 21,5 8,12% 23,6 9,77% 23,2 1,69%
Ядки	(кг) 1,9 2,3 21,05% 2,2 4,35% 2,2 0,00% 2,4 9,09%
Мед	(кг) 1,9 1,9 0,00% 1,9 0,00% 1,9 0,00% 2,1 10,53%
Сокове,	сиропи,	
нектари	(кг) 11,1 11,2 0,90% 11,0 1,79% 11,2 1,82% 11,7 4,46%

Газирани	напитки	
(л) 64,5 67,4 4,50% 69,0 2,37% 67,9 1,59% 61,1 10,01%

Бира	(л) 62,2 66,3 6,59% 52,7 20,51% 54,4 3,23% 52,0 4,41%
Вина	гроздови	(л) 4,7 5,3 12,77% 5,1 3,77% 5,1 0,00% 5,4 5,88%
Концентрати	(л) 1,5 1,5 0,00% 1,5 0,00% 1,5 0,00% 1,6 6,67%
Ракии	(л) 1,6 1,6 0,00% 1,5 6,25% 1,8 20,00% 2,1 16,67%

Източник: НСИ (https://www.nsi.bg).

Въз	основа	на	данните	е	изчислен	среден	процент	на	изменение	за	периода	
по	видове	храни	и	напитки,	на	базата	на	което	става	ясно,	че	през	2020	г.	с	най
значително	отклонение	са:	месни	консерви	с	отклонение	+	21	процентни	пунк-
та,	следвани	от	млечни	масла	(+	13	процентни	пункта);	брашно	(+	10	процентни	
пункта);	ракии	(+	9	процентни	пункта);	леща,	мед,	цитруси,	банани	(+	8	процент-
ни	пункта);	макаронени	изделия	(+	6	процентни	пункта);	концентрати	и	прясно	
мляко	(+	5	процентни	пункта)	и	яйца	и	зрял	фасул	(+	4	процентни	пункта).	През	
2020	г.	позначително	отклонение	от	средното	за	периода	в	посока	намаление	се	
наблюдава	 при	 газираните	 напитки	 (–	 9	 процентни	 пункта);	 други	 растителни	
масла	(–	7	процентни	пункта)	и	малотрайни	колбаси	(–	3	процентни	пункта).

Като	допълнение	към	представената	погоре	информация	в	таблица	3	са	по-
сочени	цените	за	изследвания	период	на	храните	и	напитките,	за	които	е	устано-
вено	посериозно	изменение	в	потреблението	през	2020	г.
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Таблица 3
Средни цени на храни и напитки за периода 2016 г. – 2020 г. (в лева)

Основни 
храни и  
напитки  

2016 2017 2018 2019 2020
Средна 

цена
Средна 

цена
Изме-
нение

Средна 
цена

Изме-
нение

Средна 
цена

Изме-
нение

Средна 
цена

Изме-
нение

Месни	 
консерви	(кг) 7,2 7,1 1,40% 7,2 1,56% 7,4 3,77% 7,9 6,59%
Млечни	мас-
ла	(кг) 11,8 14,4 21,59% 17,2 19,71% 16,8 2,39% 15,1 10,0%
Брашно	(кг) 1,0 1,0 0,99% 1,0 0,98% 1,1 7,77% 1,2 4,50%
Ракии	(л) 9,6 10,1 5,34% 10,2 1,69% 10,4 1,86% 10,4 0,67%
Газирани	
напитки	(л) 0,8 0,8 2,60% 0,8 5,06% 0,9 4,82% 0,9 4,60%
Леща	(кг) 3,1 3,3 8,50% 3,3 0,30% 3,2 3,60% 3,2 0,00%
Мед	(кг) 8,9 9,0 0,67% 9,3 3,90% 9,4 0,64% 9,9 5,54%
Цитруси,	
банани	(кг) 2,0 2,1 4,43% 2,1 1,42% 2,2 3,35% 2,3 6,94%
Други	раст.	
масла	(л) 10,1 11,4 13,62% 12,1 6,04% 12,1 0,58% 12,0 0,75%
Макаронени	
изд.	(кг) 2,6 2,6 2,75% 2,7 2,67% 2,8 4,09% 2,9 2,50%
Концентрати	
(л) 15,7 15,9 1,46% 17,1 7,47% 16,8 2,10% 18,8 11,93%
Мляко	пряс-
но	(л) 1,4 1,5 2,82% 1,5 4,11% 1,6 4,61% 1,6 0,00%
Яйца	(бр.) 0,2 0,2 14,29% 0,3 4,17% 0,2 4,00% 0,2 0,00%
Фасул	зрял	
(кг) 3,8 3,9 3,46% 3,9 0,00% 3,9 0,77% 4,2 6,38%
Колбаси	 
малотр.	(кг) 5,7 5,9 3,67% 6,0 1,35% 6,4 5,82% 7,1 11,16%

Източник: НСИ (https://www.nsi.bg).

В	съответствие	с	анализа	при	количествата	на	закупените	храни	и	напитки	
е	изследвано	изменението	на	цените	спрямо	средния	темп	на	изменение	за	пери-
ода.	Резултатите	показват,	че	при	част	от	стоките	(месни	консерви,	мед,	цитруси,	
банани,	концентрати,	зрял	фасул	и	малотрайни	колбаси)	цените	през	2020	г.	се	
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отклоняват	в	посока	нарастване	–	от	2,85	до	7,24	процентни	пункта	спрямо	сред-
ния	темп	за	периода.	При	брашното,	газираните		напитки,	лещата	и	макаронените		
изделия	също	се	наблюдава	ръст,	но	около	средния	за	периода.	При	третата	група	
от	 храни	 и	 напитки	 се	 наблюдава	 спад	 на	 цените	 спрямо	 средната	 за	 периода	
стойност	с	от	2,7	до	17,24	процентни	пункта.	Сред	тях	са	млечните		масла,	ра-
киите,	другите		растителни	масла,	прясното	мляко	и	яйцата,	като	найосезаемо	е	
отклонението	при	млечните	масла.

По	данни	на	НСИ	в	таблица	4	е	представена	и	покупателната	способност	с	
паричния	доход	средно	на	лице	за	някои	от	изследваните	храни	–	млечни	масла,	
яйца,	зрял	фасул,	прясно	мляко	и	малотрайни	колбаси.

Таблица 4
Покупателна способност средно на 1 лице за периода 2016 г. – 2020 г.

 
2016 2017 2018 2019 2020

Коли-
чество

Коли-
чество

Изме-
нение

Коли-
чество

Изме-
нение

Коли-
чество

Изме-
нение

Коли-
чество

Изме-
нение

Фасул	зрял	(кг) 1358 1421 4,63% 1527 7,49% 1666 9,10% 1663 0,18%
Мляко	прясно	
(л) 3595 3785 5,28% 3882 2,57% 4106 5,76% 4138 0,78%
Малотрайни	
колбаси	(кг) 892 932 4,41% 988 6,06% 1027 3,91% 983 4,28%
Яйца	(бр.) 24310 23025 5,28% 23760 3,19% 27204 14,49% 28963 6,47%
Млечни	масла	
(кг) 432 385 10,98% 346 10,20% 389 12,57% 460 18,25%

Източник: НСИ (https://www.nsi.bg).

Покупателната	способност	представя	количеството	от	един	вид	стока,	което	
може	да	се	купи	с	дохода	средно	на	лице	от	домакинството,	ако	с	целия	доход	се	
закупува	само	тази	стока.	В	унисон	с	изменението	на	цените	покупателната	спо-
собност	на	населението	спрямо	зрелия	фасул	и	малотрайните	колбаси	намалява,	а	
за	останалите	продукти	тя	се	увеличава,	като	найзначимо	е	нарастването	спрямо	
млечните	масла.

Въз	основа	на	разгледаната	и	анализирана	информация	за	потребителските	
разходи	количеството	на	закупените	основни	храни	и	напитки,	техните	цени	и	
покупателната	способност,	може	да	се	достигне	до	извода,	че	Covid	пандемията	
оказва	влияние	върху	потребителските	навици	в	различни	направления.	На	първо	
място,	 населението	преразпределя	разходите	 си,	 като	отделя	повече	 за	 консер-
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вирани	храни,	млечни	масла,	брашно	и	др.	През	2020	г.	не	е	установена	пряка	
зависимост	между	цената	и	потреблението	на	основните	хранителни	продукти	с	
изключение	на	консумацията	на	млечни	масла.		Един	от	факторите,	обуславящи	
установените	тенденции,	се	дължи	найвече	на	връзката	между	ХВП	и	туристи-
ческия	сектор	и	поконкретно	наложените	през	2020	г.	рестрикции,	свързани	с	
работата	на	заведенията	за	хранене.	Това,	в	комбинация	с	други	мерки,	насочени	
към	дистанционна	работа	на	населението	и	затваряне	на	някои	микро	и	малки	
предприятия,	наложи	увеличаване	на	количествата	закупени	храни,	които	са	под-
ходящи	за	домашна	консумация.	Наред	с	това	следва	да	се	отчете	като	фактор	и	
намаленото	доверие	на	хората	към	заведенията	за	хранене,	доставящи	храна	по	
домовете,	за	сметка	на	храната,	приготвена	в	домашни	условия.

2. Някои аспекти на производството на храни и напитки  
в България в условията на Covid пандемия 

Като	член	на	ЕС	България	 следва	 единната	 европейска	политика	на	 стро-
ги	хигиенни	правила,	за	чието	спазване	се	упражнява	официален	контрол.	При-
лагането	им	е	задължително	и	е	от	особено	значение	за	всички	предприятия	за	
производство	на	храни	и	напитки,	независимо	от	техния	размер,	правна	форма	и	
т.н. Контролът	на	хигиената	при	стопанските	субекти,	занимаващи	се	с	производ-
ство	на	храни,	трябва	да	бъде	насочен	към	предотвратяване	на	замърсяването	на	
храните	с	патогени	и/или	с	вируса	COVID19	(Европейска	комисия	2020). В	тази	
връзка	от	значение	е	и	политиката	на	предприятията	по	отношение	на	развитието	
на	човешките	ресурси	и	в	частност	провеждане	на	периодични	обучения	на	слу-
жителите	с	цел	осигуряване	на	необходимата	професионална	хигиена	и	предо-
твратяване	на	разпространението	на	Covid19	в	производствената	среда	(Минков	
2021).

Сред	добрите	хигиенни	практики,	изисквани	на	всички	етапи	от	производ-
ството	на	храни	и	напитки,	от	особено	значение	са	тези,	свързани	с	почистването,	
дезинфекцията	на	обекти	и	оборудване,	избягването	на	кръстосаното	замърсяване	
на	различните	категории	храни	и	между	храните	на	различните	етапи	на	процеса,	
спазването	на	лична	хигиена,	носенето	на	ръкавици	и	маски,	специални	хигиенни	
дрехи	и	обувки	и	т.н.;	препоръчително	е	въвеждането	на	работа	на	смени	с	цел	
да	се	сведе	до	минимум	броят	на	персонала	и	при	възможност	–	работа	от	дома.	
Като	допълнение,	предприятията	са	принудени	да	ограничат	преките	контакти	с	
доставчици,	дистрибутори	и	други	контрагенти	(Европейска	комисия	2020).	Тези	
и	други	мерки	са	възприети	и	се	прилагат	в	различна	степен	от	държавите	членки.	
Така	например	сред	основните	препоръки	към	хранителновкусовите	компании	
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в	Белгия,	освен	личната	хигиена	и	дезинфекцията,	са	спазването	на	дистанция	
от	1,5	м.	между	работните	станции,	въвеждането	на	телеконференции	за	срещи	
между	служителите,	ограничаването	на	контактите	с	посетители	и	др.	 (FASFC	
2021).	В	Чехия	производителите	на	храни	и	напитки	са	разработили	планове	за	
извънредни	ситуации	и	доставки	с	цел	да	не	се	прекъсва	производственият	про-
цес	и	да	не	се	нарушава	качеството	на	продукцията	(Ministry	of	Agriculture,	Czech	
Republic	2020).

По	препоръка	на	Европейската	комисия	от	голямо	значение	за	стопанските	
субекти	са	превантивните	мерки	при	производството	и	внедряването	на	т.	нар.	
собствен	контрол,	състоящ	се	във	вътрешни	проверки	на	произвежданите	храни	
и	напитки	и	тестване	на	производствените	процеси.	На	следващо	ниво	са	инспек-
циите	от	органите	за	безопасност	на	храните.	

В	 резултат	 на	 пандемията	 някои	 държави	 членки	 изпитват	 затруднения	 с	
контролните	функции	в	областта	на	храните.	Тези	трудности	найчесто	засягат	
необходимостта	от	извършване	на	действия	по	официален	контрол	с	изискване	
за	физическо	присъствие	на	служителите	по	контрола;	затруднения	при	издаване-
то	на	сертификати	и	удостоверения,	необходими	при	транспортирането	на	някои	
стоки	(живи	животни	и	зародишни	продукти)	и	др.	В	това	отношение	Комисията	
приема	регламент	(Регламент	за	изпълнение	2020/466,	2020),	с	който	се	определят	
временни	мерки	за	ограничаване	на	широкоразпространените	рискове	за	здраве-
то	на	хората,	за	да	се	предложат	решения	за	преодоляване	на	сривовете	във	функ-
ционирането	на	системите	за	контрол	по	време	на	Covid	кризата.

3. Фактори, влияещи върху потреблението и производството  
на храни и напитки по време на Covid пандемията

Както	всеки	сектор	на	националната	икономика,	ХВП	бива	повлияна	от	мно-
жество	и	различни	фактори,	свързани	с	особеностите	на	пандемичната	обстанов-
ка,	които	имат	отражение	върху	нейното	състояние	и	развитие.	

Факторите	могат	да	се	обособят	условно	в	две	 групи	–	съответно	с	пряко	
влияние	върху	производството	на	продукцията	и	такива	с	пряко	влияние	върху	
потреблението.

В	доклада	на	Европейският	институт	за	иновации	и	технологии	(EITFood)	
със	заглавие	„Въздействие	на	Covid19	върху	агрохранителния	сектор	в	Централ-
на	и	Източна	Европа“	(EITFOOD	2020)	е	изведена	ролята	на	фактори	като	„дове-
рие	на	потребителите	и	бизнеса“,	„ограничителни	мерки“,	„политическа	подкре-
па“	и	др.,	като	фокусът	се	насочва	към	различни	сценарии	за	тяхното	проявление	
в	условията	на	криза.	Някои	от	факторите	имат	двустранно	значение,	т.е.	влияят	
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както	върху	потреблението,	така	и	върху	производството.	Като	един	от	найзна-
чимите	фактори	с	 влияние	върху	потреблението	можем	да	отчетем	„ограничи-
телни	мерки	към	туристически	и	търговски	предприятия“.	В	основата	му	стоят	
наложените	рестрикции	по	отношение	на	работата	на	предприятията	в	условията	
на	пандемия.	Найосезаеми	бяха	наложените	мерки	през	пролетта	на	2020	г.,	ко-
гато	за	около	3	месеца	се	наблюдаваше	строго	затваряне	на	фирми,	включително	
ресторанти,	молове	и	хотели.	Това	наложи	спиране	на	дейността	на	предприятия,	
търгуващи	с	подобни	стоки.	В	този	контекст	може	да	бъде	определено	и	влияние-
то	на	фактор	„връзка	с	други	сектори	на	икономиката“.	Потреблението	на	храни	
и	напитки	е	в	пряка	връзка	със	сектори	като	селско,	рибно	стопанство;	търговия;	
транспорт;	хотелиерство	и	ресторантьорство	и	др.,	ето	защо	негативното	влияние	
на	пандемичната	обстановка	върху	свързаните	сектори	оказва	неминуемо	влия-
ние	и	върху	потреблението	на	храни	и	напитки,	силата	на	което	зависи	пряко	от	
степента	на	свързаност	и	взаимозависимост.	В	допълнение	може	да	се	подчертае,	
че	по	отношение	на	производството	влиянието	на	фактора	се	свързва	предимно	
с	появата	на	бариери	пред	доставчиците	на	суровини	и	материали	за	нуждите	на	
ХВП,	а	по	отношение	на	потреблението	факторът	се	проявява	като	следствие	от	
намалената	ефективност	на	дистрибутори,	търговски	обекти	и	обекти	за	консу-
мация.	Сред	другите	основни	фактори	със	значение	върху	потреблението	в	Covid	
обстановка	могат	да	се	отличат	„доверие	на	потребителите	към	производители	и	
търговци“	и	„подкрепа	от	държавата	за	справяне	със	ситуацията“.	Доверието	на	
потребителите	се	свързва	найвече	с	породените	притеснения	относно	запазване-
то	на	здравето	при	закупуване	и	потребление	на	различни	хранителни	продукти.	
Това	засяга	предимно	стоките	с	повисока	добавена	стойност,	чието	потребление	
намалява	предвид	променените	потребителски	навици	(EITFOOD	2020).	Достъ-
път	до	финансиране	и	подкрепа	от	държавата	е	фактор	с	пряко	значение	за	про-
изводствените	предприятия.	Тук	можем	да	отличим	финансирането	за	справяне	
с	последиците	от	пандемията	като	мярка	за	задържане	на	служителите;	осигуря-
ването	на	безопасни	условия	на	труд;	внедряването	на	иновации	за	поддържане	
на	 високо	 качество	на	продуктите	и	 съответствие	 със	 завишените	 стандарти	и	
др.		От	своя	страна	държавата	предприема	и	мерки	към	стимулиране	на	потреб-
лението	и	връщане	на	потребителите	към	техните	стари	навици	по	отношение	на	
консумацията	на	храни	и	напитки.	В	тази	посока	от	особено	значение	е	осигуря-
ването	на	безвъзмездно	финансиране	на	засегнатите	стопански	субекти	по	линия	
на	Европейски	и	национални	програми,	поважни	от	които,	са:

• Финансиране	на	туристически	предприятия	чрез	процедура	„Подкрепа	на	
предприятия,	 регистрирани	 по	 Закона	 за	 туризма	 като	 туроператор	 или	 турис-
тически	агент,	 за	преодоляване	на	икономическите	последствия	от	пандемията	
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COVID19“,	 по	 която	 са	 отпуснати	 10	 млн.	 лв.	 на	 720	 предприятия	 от	 турис-
тическия	 сектор	 с	 максимален	 размер	 за	 индивидуален	 проект	 от	 391	 166	 лв.	
(Министерство	на	туризма	2020).

• Подкрепата	по	мярка	21	„Извънредно	временно	подпомагане	за	земедел-
ските	стопани	и	МСП,	които	са	особено	засегнати	от	кризата,	предизвикана	от	
COVID19“	в	рамките	на	Програмата	за	развитие	на	селските	райони	2014	г.	–	
2020	г.	е	насочена	към	предоставяне	на	финансова	помощ	на	земеделски	стопани,	
занимаващи	се	със	селскостопанска	продукция	и	МСП,	които	преработват	сел-
скостопански	продукти.	В	мярката	са	включени	3	подмерки,	насочени	съответно	
към	земеделски	стопани,	МСП	и	организации	на	производители	с	общ	бюджет	
малко	над	120	млн.	лв.

• В	рамките	на	Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	ресурси“	са	
обособени	няколко	процедури,	свързани	със	запазване	на	заетостта	в	различни	
сектори,	 вкл.	и	 субекти,	опериращи	в	 сферата	на	храните	и	напитките.	Такива	
са	мерките	за	запазване	на	заетостта	в	секторите	„Хотелиерство	и	ресторантьор-
ство“,	„Транспорт“	и	„Туризъм“;	мерки	„Запази	ме“;	„Запази	ме	+“	и	др.,	изпълня-
вани	чрез	Агенцията	по	заетостта.

Освен	това	Европейската	комисия	одобри	с	нотификация	мярката	по	чл.112	
от	ЗДБРБ	за	подпомагане	на	туристическия	сектор	в	България	с	бюджет	до	30	
млн.	лв.	(Министерство	на	туризма	2021).

4. Безопасност на храни и напитки в България в условията  
на Covid пандемия

Отговорността	за	безопасността	на	храните	и	напитки	е	споделена	от	всички	
участващи	в	агрохранителната	верига	от	фермата	до	потребителите.	Прилаганата	
правителствена	политика	играе	решаваща	роля	за	обезпечаване	на	безопасността	
на	храните	и	напитките	чрез	регулиране	на	дейностите	и	контрол	на	пазара.	Ро-
лята	на	правоприлагащите	органи	е	свързана	със	засилването	на	контрола	върху	
безопасността	на	храните	и	напитките	на	национално	ниво,	насърчаването	на	до-
брите	производствени	и	хигиенни	практики	(Стефанова	2020).

Безопасността	на	стоките	е	в	основата	на	качеството	на	живот	на	потреби-
телите	в	съвременните	динамични	условия	на	развиваща	се	среда.	Защитата	на	
здравето	на	потребителите	на	храни	и	напитки	е	основен	приоритет	на	общест-
веното	здраве	и	икономиката	в	България	и	ЕС.	Целта	на	политиката	на	ЕС	(вкл.	
България)	в	областта	на	безопасността	на храните	е	да	се	гарантира,	че	гражда-
ните	на	Съюза	консумират	безопасна	и	питателна	храна.	Защитата	срещу	рискове	
от	придобиване	на стоки,	които	могат	да	застрашат	живота	и	здравето	на	потре-
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бителите,	включва	изисквания	за	общата	безопасност	на	стоката	(Пашова	2015;	
Pashova 2021).

Според	Закона	за	защита	на	потребителите	(Закон	за	защита	на	потребители-
те	2021)	безопасна	стока	(вкл.	храни	и	напитки)	е	всяка	стока,	която	при	нормал-
ни	и	разумно	предвидими	условия	за	употреба,	включително	продължителнос-
тта	на	нейното	използване,	привеждането	ѝ	в	експлоатация	и	поддръжката	ѝ,	не	
представлява	риск	за	живота	и	здравето	на	потребителите	или	той	е	минимален	
и	съвместим	с	употребата	на	стоката	и	е	смятан	като	приемлив	за	осигуряване	
високо	ниво	на	защита	на	потребителите,	като	се	вземат	предвид	характеристи-
ките	на	стоката,	включително	нейния	състав,	опаковка,	поддръжка,	както	и	други	
указания,	дадени	от	производителя.

Европейският	орган	по	безопасност	на	храните	на	ЕС	следи	отблизо	ситуа-
цията	по	отношение	на	COVID19.	Към	момента	не	са	установени	доказателства,	
че	храната	е	източник	на	предаване	на	вируса.	

Европейският	център	за	превенция	и	контрол	на	заболяванията		твърди,	че	
първоначалният	вероятен	източник	на	инфекция	в	Китай	са	животните.	Към	мо-
мента	вирусът	се	разпространява	от	човек	на	човек	чрез	дихателни	капчици	при	
кихане,	 кашляне	или	издишване.	Учени	от	цял	 свят	наблюдават	разпростране-
нието	на	вируса	и	не	е	установено	да	се	предава	чрез	храна.	Не	са	установени	
доказателства,	че	храни	и	напитки,	внесени	в	ЕС	(вкл.	и	в	България)	в	съответ-
ствие	с	приложимите	разпоредби	за	общественото	здраве,	представляват	риск	за	
здравето	на	потребителите	на	ЕС	във	връзка	с	COVID19.	

Световната	здравна	организация	издаде	предпазни	препоръки	по	отношение	
на	безопасността	на	храните,	включващи	спазване	на	добри	хигиенни	практики	
по	време	на	работа	с	храни	и	приготвяне	на	храни		–	миене	на	ръцете,	сготвяне	
на	месо	до	пълна	готовност,	избягване	на	потенциално	кръстосано	замърсяване	
между	топлинно	обработени	и	сурови	храни.

 Британската	асоциация	на	диетолозите	препоръчва	свеждане	до	минимум	
на	пазаруването	чрез	планиране	на	покупките	на	храна,	планиране	на	храненето	
и	оптимално	съхранение.	Необходимо	е	спазването	на	добра	хигиенна	практика	
при	подготовката,	готвенето	и	съхранението	на	храни	в	домашни	условия.	

Немският	институт	за	оценка	на	риска	не	е	установил	случаи,	които	да	до-
казват,	че	има	заразени	с	коронавирус	чрез	консумация	на	замърсена	храна	(вкл.	
замразена	 храна)	 и	 напитки.	Предаването	 чрез	 повърхности,	 които	 наскоро	 са	
били	заразени	с	вируса,	е	възможно	за	кратък	период	след	замърсяването	поради	
относително	ниската	стабилност	на	коронавирусите	в	околната	среда.	Немски-
ят	институт	за	оценка	на	риска	препоръчва	спазване	на	всекидневни	хигиенни	
правила	като	редовно	миене	на	ръцете	и	при	приготвянето	на	храна.	 	Предвид	
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чувствителността	на	вирусите	към	топлина	рискът	от	инфекция	може	да	бъде	до-
пълнително	намален	чрез	достатъчна	топлинна	обработка	и	загряване	на	храните	
(Дулева	2020).

До	момента	не	са	установени	данни,	че	инфекцията	се	предава	чрез	замърсе-
ни	опаковки,	изложени	на	различни	условия	и	температури	в	околната	среда.	Не-
зависимо	от	това,	за	да	се	отстранят	опасенията,	че	попаднал	върху	кожата	вирус	
би	могъл	премине	в	дихателната	система,	следва	боравещите	с	опаковките	лица,	
включително	потребителите,	да	спазват	указанията	на	здравните	органи	относно	
добрите	хигиенни	практики,	в	това	число	за	редовно	и	старателно	измиване	на	
ръцете.	

Според	агенциите	за	безопасност	на	храните	в	държавите	членки				вероят-
ността	да	се	заразите	с	COVID19	при	боравене	с	храни	е	много	малка.	Освен	
това	Европейският	орган	за	безопасност	на	храните	посочи,	че	към	настоящия	
момент	няма	данни,	че храните	и	напитките	са	вероятен	източник	на	предаване	
на		вируса	COVID19	(Европейска	комисия	2020).

След	извършване	на	проучването	е	установено,	че	действащото	българско	
и	 съюзно	 законодателство	 спомага	 за	 безопасността	 на	 храните	 и	 напитките	 в	
България	в	условията	на	Covid	пандемия.	Освен	това	изследванията	на	различни	
изследователи	и	международни	организации	твърдят,	че	не	са	установени	дока-
зателства,	че	храните	и	напитките	са	източник	на	предаване	на	вируса	Covid19.

Обобщение

Получените	резултати	доказват,	че	пандемията	от	Covid19	оказва	обхватно	
негативно	 въздействие	 върху	ХВП,	 като	 засяга	 пряко	производителите	 на	 хра-
ни	и	напитки	и	свързаните	с	тях	предприятия	от	други	сектори	на	икономиката	
и	в	 същото	време	променя	потребителските	навици	на	населението.	В	хода	на	
проучването	е	установено	следното:	първо,	потреблението	на	храни	и	напитки	е	
повлияно	от	пандемичната	обстановка,	като	населението	преразпределя	своите	
разходи	към	някои	специфични	храни	за	сметка	на	други.	Нараства	количество-
то	на	закупените	продукти,	подходящи	за	домашно	приготвяне	и	консумация	на	
храна.	Сред	основните	фактори	с	проявление	при	потреблението	е	доверието	на	
потребителите	 към	производителите	 и	 търговците	 на	 храни	 и	 напитки.	Второ,	
производството	в	сектора	също	е	засегнато	в	голяма	степен,	но	затрудненията	са	
свързани	поскоро	с	необходимостта	от	бърза	адаптация	на	персонала	към	новите	
условия	на	труд	в	пандемична	обстановка.	За	кратко	време	се	създават	редица	
ограничения	и	противоепидемични	мерки,	с	които	предприятията	са	длъжни	да	
се	съобразят	и	да	внедрят	в	своята	стопанска	дейност.	От	особено	значение	са	
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факторите,	свързани	с	държавната	подкрепа	за	преодоляване	на	кризата.	Трето,	
безопасността	на	храните	и	напитките	в	условията	на	Covid	пандемия	става	из-
ключително	актуална	тема	и	е	от	съществено	значение	за	здравето	на	население-
то.	В	България	и	целия	Европейски	съюз	се	въвеждат	и	прилагат	стриктни	мерки	
и	процедури	за	контрол	на	стоките	и	осигуряване	на	необходимото	качество.	Про-
учванията	на	различни	изследователи	и	международни	организации	твърдят,	че	
не	са	установени	доказателства,	че	храните	и	напитките	са	източник	на	предаване	
на	вируса	Covid19.

Сред	 перспективите	 пред	 производството	 на	 храни	 и	 напитки	 в	 България	
по	 време	 и	 след	 пандемията	 са	 1)	 постигане	 на	 необходимата	 устойчивост	 по	
отношение	на	държавно	финансиране	за	справяне	с	последиците	от	пандемията	
като	мерки	за	задържане	на	служителите;	осигуряване	на	безопасни	условия	на	
труд;	внедряване	на	иновации	за	поддържане	на	високо	качество	на	продуктите	
и	съответствие	със	завишените	стандарти	и	др.;	2)	създаване,	интегриране	и	раз-
витие	 на	междусекторни	 политики	 в	 икономиката,	 които	 имат	 изразени	 силни	
взаимовръзки	и	влияния,	причинени	вследствие	на	Covid	пандемията	–	доставки	
на	суровини	за	ХВП;	ХВП	–	хотелиерство	и	ресторантьорство,	нощни	заведения	
и	заведения	за	бързо	хранене;	ХВП	–	търговия;	ХВП	–	транспорт	и	др.;	3)	инфор-
мационна	кампания	за	ползите	от	ваксинирането	на	работещите	в	хранително
вкусовата	промишленост	при	 спазване	на	правото	им	на	избор,	 което	ще	даде	
възможност	за	нормализиране	и	непрекъснатост	на	процеса	на	производство	на	
храни	и	напитки,	а	това	ще	предпази	държавата	от	недостиг	на	основни	продукти.	
Повишаването	на	ваксинационния	процес	би	довело	до	намаляване	на	огранича-
ването	на	мерките	към	производствените	предприятия	при	ново	усложняване	на	
пандемичната	обстановка;	4)	преосмисляне	на	действащите	стратегии	за	разви-
тие	на	отделните	предприятия	и	оценяване	на	възможностите	за	преструктурира-
не	на	бизнеса	като	възможност	за	преодоляване	на	кризи	(Павлов	2021);	5)	про-
веждане	на	мащабна	информационна	кампания	към	потребителите	с	цел	тяхното	
информиране	за	рисковете	от	предаване	на	зараза	чрез	хранителните	продукти,	
опаковките	и	др.

Заключение 

При	проведеното	проучване	е	установено,	че	Covid	пандемията	оказва	вли-
яние	върху	потреблението	и	производството	на	храни	и	напитки	в	България.	По-
требителите	преразпределят	своите	разходи	към	някои	специфични	храни	и	на-
питки.	При	производството	затрудненията	са	свързани	основно	с	необходимостта	
от	бърза	адаптация	на	персонала	към	новите	условия	на	труд	в	пандемична	об-
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становка.	В	пандемичните	условия	не	е	установено,	че	Covid19	представлява	се-
риозен	риск	върху	безопасността	на	храните	и	напитките,	коeто	е	от	съществено	
значение	за	потребителите.	Получените	резултати	в	изследването	могат	да	бъдат	
полезни	при	бъдещи	проучвания,	свързани	с	ефектите	на	Covid	пандемията	върху	
ХВП	в	България.
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CONSUMPTION, PRODUCTION AND SAFETY OF FOOD AND BEVERAGES  
IN BULGARIA IN THE CONDITIONS OF COVID PANDEMIC

Vladi KURSHUMOV
Radoslav RADEV

Abstract

The	scientific	goal	of	the	article	covers	research	and	analysis	of	consumption,	production	
and	safety	of	food	and	beverages	in	Bulgaria	in	the	context	of	the	Covid	pandemic	in	order	to	
derive	basic	trends	and	prospects	for	mitigating	the	pandemic	effects.	The	study	found	that	the	
Covid	pandemic	affects	 the	consumption	and	production	of	 food	and	beverages	 in	Bulgaria.	
Consumers	 reallocate	 their	 costs	 to	 certain	 specific	 foods	 and	 beverages.	 Difficulties	 in	
production	are	mainly	related	to	the	need	for	rapid	adaptation	of	staff	to	new	working	conditions	
in	a	pandemic	environment.	In	pandemic	conditions,	Covid19	was	not	found	to	pose	a	serious	
risk	to	food	and	beverage	safety,	which	is	essential	for	consumers.	The	results	obtained	in	the	
study	may	be	useful	in	future	studies	related	to	the	effects	of	the	Covid	pandemic	on	the	food	
industry	in	Bulgaria.

Key words:	consumption,	production,	safety,	Covid		19,	food	and	beverages.
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Съвременната	хранителна	система	е	динамична	и	поставена	пред	
редица	предизвикателства	–	от	една	страна,	не	осигурява	достатъч-
но	добро	хранене	за	всички	хора	и	в	същото	време	оказва	сериозен	
натиск	 върху	 околната	 среда.	Политиката	 за	 устойчиво	 развитие	
в	света	определи	решаваща	роля	на	селското	стопанство	и	храни-
телната	система	за	постигане	на	Целите	на	устойчивото	развитие	
на	ООН.	Прилагането	на	холистичен	подход	във	връзка	с	устойчи-
востта	позволява	да	се	търсят	синергии	и	компромиси,	за	да	се	га-
рантира,	че	общото	въздействие	на	производството,	преработката,	
разпределението	и	доставката	на	храна	е	положително	за	цялата	
система.	Справянето	с	прехода	към	устойчиви	хранителни	системи	
и	устойчиви	производствени	системи	в	селското	стопанство	пред-
полага	дългосрочна	перспектива	и	практиките,	въплътени	в	агро-
екологичния	подход,	все	повече	се	признават	като	потенциални	за	
трансформация	на	производството	на	храни	за	постигане	на	целите	
на	устойчивото	развитие	и	устойчива	хранителна	система.	Внедря-
ването	на	агроекологичния	подход	има	редица	ползи,	в	т.	ч.:	пови-
шава	продуктивността	и	ефективността	на	земеделските	системи;	
намалява	бедността	в	селските	райони;	допринася	за	подобряване	
на	хранителната	сигурност	и	безопасното	хранене;	допринася	 за	
адаптирането	 към	 промените	 в	 климата.	 Агроекологичният	 под-
ход	включва	десет	елемента	и	тринадесет	принципа,	спазването	на	
които	съдейства	за	преодоляване	на	икономическите,	социалните	и	
екологичните	проблеми	на	фермерите,	агроекосистемите	и	храни-
телната	система	като	цяло.	Европейският	съюз	отдава	изключител-
но	призвание	на	агроекологичния	подход,	който	е	сърцевината	на	
Европейския	зелен	пакт	и	политиката,	свързана	със	земеделието	и	
храните,	и	все	повече	се	интегрира	и	с	другите	политики.

© 2022 Икономически университет – Варна
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Въведение

Храната	 е	 от	 съществено	 значение	 за	 човешкото	 общество.	 Тя	 е	 първото	
средство	за	социално	взаимодействие	между	хората	чрез	нейното	споделяне	и	е	
начин	за	свързване	на	хората	с	околната	среда.	За	да	произвеждат	храна,	хората	
се	трансформират,	променят	пейзажа	около	себе	си,	взаимодействат	си	с	расте-
ния,	животни	и	микроорганизми.	В	литературата	липсва	единно	определение	за	
понятието	„хранителна	система“,	но	се	налага	разбирането	за	храната	и	хране-
нето	като	част	от	динамична	и	сложна	система,	включваща	човека	и	процесите	в	
околната	среда,	влияещи	върху	храната	с	високи	нива	на	несигурност	(SAPEA,	
Science	Advice	for	Policy	by	European	Academies,	2020).	Хранителните	системи,	
свързани	с	производството	и	доставката	на	храна,	се	променят	във	времето	и	са	
поставени	 пред	 редица	 предизвикателства	 в	 контекста	 на	 човешкото	 развитие.	
Хранителната	 система	 не	 е	 статична	 система,	 а	 има	 изразена	 динамика,	 която	
води	до	развиваща	се	смесица	от	различни	модели	на	производство,	преработка,	
разпределение,	потребление,	отпадъци,	управление	и	т.н.	(Dury,	et	al.,	2019).	Съ-
временният	индустриален	тип	на	земеделие	и	преработка	на	храни	създаде	усло-
вия	за	увеличаване	на	наличностите	и	достъпа	до	храни,	но	с	цената	на	високи	
екологични	щети	(замърсяване,	изчерпване	на	ресурсите,	деградация	на	почвите,	
намаляване	на	разнообразието,	разпространение	на	устойчиви	зарази,	промени	
в	климата	и	др.)	и	социални	проблеми	(намаляване	на	доходите	на	фермерите,	
окрупняване	на	земеделието,	обезлюдяване	на	селските	райони	и	др.).	Осъзнава-
нето	на	тези	ефекти	предопредели	необходимостта	от	преход	към	по-устойчива	
световна	хранителна	система.	Тези	обстоятелства	налагат	смяната	на	модела	на	
земеделие	и	производство	на	храни	с	фундаментално	различен	модел,	основан	на	
диверсификация	на	стопанствата,	ограничаване	на	употребата	на	ресурси,	нама-
ляване	използването	на	химически	препарати,	поддържане	на	биоразнообразие-
то	и	здрави	агроекосистеми,	стимулиране	на	взаимодействията	между	видовете,	
като	част	от	холистична	стратегия	за	постигане	на	устойчивост.	Налице	са	все	
повече	доказателства	(IPES-Food,	2016)	за	необходимостта	от	промяна	в	парадиг-
мата	за	внедряване	на	агроекологични	системи. 

Напълно	обективна	е	необходимостта	от	внедряването	на	иновативни	под-
ходи,	свързани	с	трансформиране	на	хранителната	система,	включващи	промени	
в	практиките,	нормите,	пазарите,	институционалните	договорености	и	др.,	които	
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могат	да	насърчат	нови	мрежи	за	производство,	преработка,	разпространение	и	
потребление	на	храни	по	начин,	различен	от	съществуващия	(CFS,	2020).	Подхо-
дите	за	устойчивост	на	хранителната	система	трябва	да	допринасят	ползи	за	трите	
стълба	на	устойчивост	(икономическа,	социална,	екологична),	да	укрепват	чети-
рите	измерения	на	продоволствената	сигурност	(наличност,	достъп,	използване,	
стабилност),	да	осигуряват	гъвкавост	и	адаптивност,	да	осигуряват	достъпност	
и	справедливост,	да	отговарят	на	нуждите	на	фермерите	(особено	на	дребните),	
да	стимулират	младите	към	заетост	в	производството	на	храни	и	т.н.	Използва-
нето	на	иновативни	подходи	с	такава	цел	няма	как	да	се	случи	без	необходими	
промени	в	аграрната	и	продоволствената	политика	в	международен,	регионален,	
национален	план	и	на	местно	ниво.	

Целта	на	статията	е	насочена	към	проучване	на	ролята	и	принципите	на	аг-
роекологичния	 подход	 за	 постигане	 на	 устойчивост	 в	 хранителната	 система	 и	
възможностите	за	внедряването	му	политиката	на	Европейския	съюз.	Обект	на	
изследване	са	естеството	и	потенциалът	за	принос	на	агроекологичния	подход	за	
подобряване	на	устойчивостта	на	хранителната	система,	като	се	стъпи	на	утвър-
дените	от	Експертната	група	по	продоволствена	сигурност	и	хранене	към	FAO	
(HLPE,	2016)	взаимосвързани	принципи,	които	оформят	прехода	към	устойчива	
хранителна	система	с	цел	постигане	на	хранителна	сигурност:	(1)	подобряване	
на	ресурсната	ефективност;	(2)	укрепване	на	устойчивостта;	(3)	осигуряване	на	
социална	справедливост/отговорност.	

Предизвикателства пред устойчивостта на съвременната 
хранителна система

Съществува	всеобщо	разбиране,	че	съвременната	глобална	хранителна	сис-
тема	 не	 осигурява	 достатъчно	 добро	 хранене	 за	 всички	 хора	 и	 в	 същото	 вре-
ме	оказва	сериозен	натиск	за	влошаване	на	качеството	на	околната	среда	(FAO;	
IFAD;	UNICEF;	WFP	&	WHO,	2021).	Налице	е	обективна	необходимост	да	се	
отговори	на	предизвикателствата,	 свързани	с	правото	на	храна,	недохранване-
то,	бедността,	развитието	на	селските	райони,	промените	в	климата.	Според	Ко-
митета	 по	 световната	 продоволствена	 сигурност	 (CFS)	 към	ООН	 (CFS,	 2021)	
глобалната	хранителна	система	е	на	кръстопът,	което	налага	дълбока	трансфор-
мация	вследствие	на	демографски	промени,	натиск	върху	използването	на	ре-
сурсите,	нарастващи	климатични	промени,	загуба	на	разнообразие,	недостиг	на	
вода,	земя	и	др.	Повишаващите	се	разходи	за	храна	и	ограничаването	на	достъпа	
до	 храна	продължават	 да	 влошават	 здравословното	 хранене	на	 хората	 (HLPE,	
2017).	Пандемията	от	COVID-19	допълнително	затрудни,	постави	пред	риск	и	
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разкри	редица	слабости	и	проблеми	на	глобалната	хранителна	система	(HLPE,	
2021),	които	отприщиха	с	нова	динамика	каскадни	ефекти	върху	продоволстве-
ната	сигурност.

Устойчивото	развитие	на	агрохранителната	система	се	превърна	в	основна	
стратегия	на	ООН	в	усилията	да	се	ускори	постигането	на	Целите	за	устойчиво	
развитие	(Walker,	et	al.,	2021).	В	последните	години	различни	агенции	на	ООН	
продължават	да	обединяват	усилията	си	за	непрекъснато	подобряване	и	интег-
риране	на	устойчивото	развитие	в	производството	и	доставката	на	храни,	внед-
ряване	на	устойчиви	подходи	и	разширяване	на	сътрудничеството	в	областта	на	
храните.	Експертна	група	на	високо	ниво	към	FAO	относно	продоволствената	си-
гурност	и	храненето	(HLPE)	в	редица	доклади	(HLPE,	2017)	(HLPE,	2018)	(HLPE,	
2019)	(HLPE,	2020)	показа,	че	е	необходима	дълбока	трансформация	в	селското	
стопанство	за	постигане	на	хранителна	сигурност	в	четирите	ѝ	измерения	(на-
личност,	 достъп,	 използване,	 стабилност)	 във	 всички	 мащаби.	 Определящо	 е,	
подобряването	на	устойчивостта	на	хранителната	система,	която	едновременно	
осигурява	достатъчно	храни,	опазва	човешкото	здраве	и	околната	среда,	както	и	
спазването	на	социално-икономическите	стандарти.

Предлаганите	подходи	и	практики	за	постигането	на	устойчивост	на	храни-
телната	система	ще	трябва	да	бъдат	оценявани	от	всички	гледни	точки	на	устой-
чивостта	(икономическа,	социална,	екологична),	за	да	се	гарантира,	че	няма	да	
има	 нежелани	 въздействия.	 Този	 холистичен	 подход	 би	 позволил	 да	 се	 търсят	
синергии	и	компромиси,	за	да	се	гарантира,	че	общото	въздействие	на	производ-
ството,	преработката,	разпределението	и	доставката	на	храна	е	положително	за	
цялата	система.	В	съответствие	с	реализирането	на	устойчивост	на	хранителната	
система	селскостопанското	производство	на	храни	трябва	да	се	развива	така,	че	
да	осигурява	постигането	на	следните	резултати	(Kirechev	&	Petev,	2021):

−	 да	гарантира	достатъчно	производство	на	храна,	отговарящо	на	нуждите	
на	хората	и	удовлетворяващо	правото	им	на	храна;	

−	 да	позволи	увеличаване	на	доходите	на	по-дребните	фермери	и	местните	
производители	и	доставчици;

−	 да	не	компрометира	способностите	си	да	задоволява	нуждите	на	бъдещи-
те	поколения;

−	 да	не	дестабилизира	доходите	на	земеделските	стопанства	и	пазарите	на	
храни.

Предизвикателствата,	 пред	 които	 са	 изправени	 съвременните	 хранителни	
системи,	 са	 сложни,	 непредвидими	 и	 специфични.	 Това	 налага	 преходът	 към	
устойчиви	хранителни	системи	да	се	осъществява	по	съгласуван	начин	в	съот-
ветствие	 с	 националния	 контекст	и	 капацитет	 (CFS,	 2021).	Не	може	да	 се	 из-
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веде	единен	подход	 за	постигане	на	продоволствена	сигурност	и	подобряване	
на	хранителната	 система.	Това	предизвикателство	привлича	интереса	на	меж-
дународните	изследователи	и	организации	да	търсят	разнообразни	холистични	
и	иновативни	подходи	за	подобряване	на	хранителната	система	и	прехода	ѝ	към	
устойчивост.

В	теорията	и	практиката	съществуват	множество	иновативни	подходи,	които	
повишават	ефективността	на	използваните	ресурси	в	селскостопанското	произ-
водство	и	производството	на	храни	и	подобряват	пазарите	и	управлението.	Екс-
пертната	група	по	продоволствена	сигурност	и	хранене	към	FAO	идентифицира	
две	групи	иновативни	подходи,	насочени	към	насърчаване	на	прехода	към	устой-
чива	хранителна	система	и	подобряващи	хранителната	сигурност	(HLPE,	2019):	
(1) устойчива интензификация и свързани с нея	(вкл.	устойчива	интензификация,	
климатично	интелигентно	земеделие,	прецизно	земеделие,	устойчиви	хранител-
ни	вериги,	чувствително	към	храненето	селско	стопанство	и	др.)	и	(2)	агроеколо-
гичен подход и свързани с него	(вкл.	агроекология,	агролесовъдство,	биологично	
земеделие,	пермакултури,	хранителен	суверенитет	и	др.).	Разнообразието	в	под-
ходи	и	практики	имат	различен	фокус	върху	производството	и	по	различен	начин	
взаимодействат	с	хранителната	система.	

Справянето	с	прехода	към	устойчиви	хранителни	системи	и	устойчиви	про-
изводствени	системи	в	селското	стопанство	предполага	дългосрочна	перспектива	
и	практиките,	въплътени	в	агроекологичния	подход,	все	повече	се	признават	като	
потенциални	за	трансформация	на	производството	на	храни	за	постигане	на	це-
лите	на	устойчивото	развитие	(FAO,	2019)	и	устойчива	хранителна	система	(Hatt,	
et	al.,	2016),	(Méndez,	et	al.,	2016),	(Gliessman,	2016)	(Chappel,	et	al.,	2018),	(HLPE,	
2019),	 (Anderson,	et	al.,	2019),	 (Wezel,	et	al.,	2020)	 (López-García	&	González	de	
Molina,	 2021)	 и	 др.	 Като	 набор	 от	 селскостопански	 практики	 агроекологията	
търси	начини	 за	 подобряване	 на	 селскостопанските	 системи,	 като	 се	 емитират	
естествените	процеси	и	по	този	начин	се	създават	полезни	биологични	взаимо-
действия	и	синергия	между	компонентите	на	агроекосистемата.	

Същност, елементи и принципи на агроекологичния подход

В	съвременното	разбиране	на	агроекологията	Организацията	по	прехрана	и	
земеделие	(FAO)	я	разглежда	като	холистичен	и	интегриран	подход,	който	едно-
временно	прилага	екологични	и	социални	концепции	и	принципи	към	проектира-
нето	и	управлението	на	устойчиво	земеделие	и	хранителни	системи	(FAO,	n.d.).	
Агроекологичният	 подход	 се	 стреми	 да	 оптимизира	 взаимодействията	 между	
растенията,	животните,	хората	и	околната	среда,	като	същевременно	се	обръща	
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към	необходимостта	от	социално	справедливи	хранителни	системи,	в	рамките	на	
които	хората	могат	да	избират	какво	да	ядат	и	как	и	къде	се	произвежда.	Агро-
екологията	е	едновременно	наука,	набор	от	практики	и	социално	движение	и	се	е	
развила	като	концепция	през	последните	десетилетия,	за	да	разшири	обхвата	си	
и	да	обхване	цялата	селскостопанска	и	хранителна	система.	Агроекологичният	
подход	представлява	трансдисциплинарна	област,	включваща	екологичните,	со-
циално-културните,	 технологичните,	 икономическите	 и	 политическите	 измере-
ния	на	хранителните	системи,	от	производството	до	потреблението.	

Агроекологията	се	разглежда	като	ефективен	и	устойчив	модел	на	производ-
ство	на	храни,	отговарящ	на	съвременните	предизвикателства	за	производство	по	
начин,	щадящ	околната	среда.	В	последните	години	съществуват	редица	изслед-
вания,	определящи	агроекологията	като	наука,	практика	и	обществено	движение	
(Altieri,	1995),	(Wezel	&	Soldat,	2009),	(Wezel,	et	al.,	2009),	(George	&	A.,	2014),	
(Ching,	2018),	 (Gliessman,	2015),	 (Gliessman,	2018),	 (A	European	Association	For	
Agroecology,	 n.d.).	Агроекологията	може	 да	 се	 разглежда	 като	 интердисципли-
нарен	подход,	ориентиран	към	действие	(Mendez,	Bacon	&	Cohen,	2013).	Агро-
екологията	е	съвременна	политика,	интегрирана	в	политиката	за	развитието	на	
земеделието	и	селските	райони	в	редица	държави.	Тя	е	ключов	елемент	за	интег-
риране	на	концепцията	за	опазване	на	околната	среда	с	Общата	селскостопанска	
политика	(ОСП)	на	Европейския	съюз.

Агроекологията	прилага	екологични	принципи	към	дизайна	и	управлението	
на	аграрните	екосистеми	(Ching,	2018).	Тя	изследва	живите	организми	и	техни-
те	взаимовръзки	в	контекста	на	земеделието	и	земеползването	(George	&	Jafry,	
2014).	Агроекологията	 е	 научна	 база	 за	 устойчиво	 земеделие	и	прилага	 еколо-
гични	 концепции	 и	 принципи	 за	 проектирането	 и	 управлението	 на	 аграрните	
екосистеми.	Макар	редица	земеделски	практики,	щадящи	околната	среда,	да	са	
известни	от	дълго	време	и	терминът	„агроекологични	практики“	да	се	появява	
още	през	80-те	години	на	ХХ-ти	век	(Wezel,	et	al.,	2009),	(Wezel,	et	al.,	2020),	в	
последното	десетилетие	агроекологията	се	развива	като	научна	дисциплина,	ос-
нована	на	сериозна	практика	и	намираща	обществено	присъствие	в	земеделието	
из	почти	целия	свят.

Понастоящем	 агроекологията	 се	 основава	 на	 социалните,	 биологичните	 и	
аграрните	науки	и	интегрира	традиционни	научни	знания	със	знанията	на	земе-
делските	производители.	Агроекологичните	технологии,	иновации	и	практики	са	
по-скоро	интензивни,	отколкото	капиталоемки	и	се	базират	на	знанията	и	техни-
ките,	разработени	от	експериментите	на	самите	земеделски	производители.	Те	са	
насочени	към	разнообразяване	на	земеделските	стопанства	и	земеделския	ланд-
шафт,	увеличаване	на	биоразнообразието,	подхранването	на	почвата,	подобрява-
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нето	на	оползотворяването	на	отпадъците	в	почвата,	насърчаването	и	разумното	
използване	на	екосистемните	услуги,	така	че	 земеделските	стопанства	сами	да	
увеличават	хранителните	вещества	в	почвата	и	да	регулират	вредителите,	без	да	
се	прибягва	до	използването	на	външни	ресурси.	Агроекологичните	технологии	
имат	доказана	способност	за	устойчиво	увеличаване	на	производителността,	въз-
становяване	 на	 почвеното	 плодородие	 и	 поддържане	 на	 добивите	 във	 времето	
(Ching,	2018).	Те	могат	да	се	разглеждат	и	като	основа	 за	 сигурен	поминък	на	
земеделските	стопанства,	особено	за	тези	с	по-малък	размер.	Агроекологичните	
технологии		притежават	и	висока	степен	на	климатична	устойчивост,	като	могат	
да	допринесат	за	смекчаване	на	промените	в	климата	в	следствие	на	селскосто-
панския	сектор.

Аналитичната	рамка	на	изучаването	на	агроекологичните	практики	предпо-
лага	изясняването	на	тяхната	същност.	Възприема	се	разбирането	на	Wezel	et	al.,	
(2014),	агроекологичните	практики	да	се	разглеждат	като	селскостопански	прак-
тики,	които	имат	за	цел	да	се	произвеждат	значителни	количества	храна,	които	по	
най-добрия	начин	оценяват	екологичните	процеси	и	екосистемните	услуги,	като	
ги	интегрират	като	основни	елементи	в	развитието	на	практиките,	а	не	просто	
да	 разчитат	 на	 обикновените	 техники,	 като	 химическото	 прилагане	 на	 изкуст-
вени	торове	и	пестициди,	или	технологични	решения,	като	генетично	модифи-
цирани	организми.	Те	имат	 сериозен	потенциал	да	допринесат	 за	подобряване	
на	устойчивостта	на	агроекосистемите	и	се	основават	на	екологични	процеси	и	
екосистемни	 услуги,	 биологична	фиксация	 на	 азота,	 естествено	 регулиране	 на	
почвените	процеси	и	опазване	на	почвите	и	водите,	опазване	на	биоразнообрази-
ето,	улавяне	на	въглерода	и	др.	Някои	от	тези	практики	са	прилагани	като	тради-
ционни	от	дълго	време,	докато	други	са	с	иновационен	потенциал	и	разширяват	
приложението	си	в	последните	десетилетия.	

Агроекологията	 е	 коренно	 различна	 от	 другите	 подходи	 към	 устойчивото	
развитие	и	се	основава	на	постигането	на	резултати,	основани	на	решението	на	
местни	проблеми.	Агроекологичните	иновации	се	основават	на	съвместното	съз-
даване	на	знанието,	съчетаващо	науката	с	традиционното,	практическото	и	мест-
ните	познания	на	производителите	на	храни.	Вместо	да	променят	практиките	на	
неустойчивите	селскостопански	системи,	агроекологията	се	стреми	да	трансфор-
мира	хранителните	и	селскостопанските	системи,	насочвайки	ги	към	причините	
за	проблемите	по	интегриран	начин	и	да	осигури	цялостно	и	дългосрочно	реше-
ние.	Като	поставя	 силен	 акцент	 върху	правата	на	жените,	младите	и	местните	
общности,	 агроекологията	 добавя	 акцент	 върху	 социалните	 и	 икономическите	
измерения	на	хранителни	системи.	

Може	да	се	обобщи,	че	агроекологичният	подход	представлява	всеобхватна	
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и	системна	рамка	за	насочване	на	публичните	политики	към	устойчиво	земеделие	
и	хранителни	системи.	Той	повишава	обществената	ефективност,	като	обединява	
селскостопански	и	хранителни	сектори,	които	често	са	разпределени,	и	активно	
ангажира	 различни	 заинтересовани	 страни	 чрез	 интердисциплинарни	 механи-
зми,	които	благоприятстват	отговорното	и	прозрачно	управление	на	ресурсите.	
В	резултат	на	това	агроекологичният	преход	може	да	подкрепи	едновременното	
постигане	на	множество	цели	за	устойчивост	–	икономически,	екологични,	со-
циални,	хранителни,	здравни	и	културни	–	цялостно	и	интегрирано	на	различни	
нива	и	мащаби,	като	същевременно	са	адаптирани	за	различни	екологични	и	кул-
турни	контексти.

Няма	 единен	 начин	 за	 прилагане	 на	 агроекологичния	 подход	 –	 зависи	 от	
местния	контекст,	ограниченията	и	възможностите,	но	има	общи	принципи,	кои-
то	са	формулирани	в	рамките	на	10-те	елемента	на	агроекологията.	Рамката	от	10	
елемента	на	агроекологията	беше	лансирана	на	Втория	международен	симпозиум	
на	ФАО	по	агроекология,	проведен	през	април	2018	г.,	и	продължава	да	се	разви-
ва.	През	октомври	2018	г.	10-те	елемента	на	агроекологията	бяха	подкрепени	от	
Комитета	по	земеделие	на	ФАО	(COAG)	като	ръководство	за	един	от	начините	
за	насърчаване	на	устойчиво	земеделие	и	хранителни	системи.	След	процеса	на	
преглед	и	преразглеждане,	десетте	елемента	на	агроекологията	бяха	одобрени,	за	
да	ръководят	визията	на	ФАО	за	агроекологията	през	декември	2019	г.	

Десетте	елемента	на	агроекологията	са	разработени	чрез	процес	на	синтез	
и	се	основават	на	задълбочен	преглед	на	литературата,	и	по	специално	на	петте	
принципа	на	агроекологията,	посочени	от	Altieri	 (Altieri,	1995)	и	петте	нива	на	
агроекологични	подходи,	посочени	от	Gliessman	 (Gliessman,	 2015).	Принципна	
схема,	разкриваща	взаимовръзките	между	отделните	елементи	на	агроекология-
та,	е	представена	на	фигура	1:

1) Разнообразие:	диверсификацията	е	от	ключово	значение	за	агроекологич-
ните	преходи,	за	да	се	гарантира	продоволствена	сигурност	и	хранене,	като	съще-
временно	се	опазват,	опазват	и	подобряват	природните	ресурси.

2)	Съвместно създаване на знания и трансдисциплинарни подходи за ино-
вации:	селскостопанските	иновации	отговарят	по-добре	на	местните	предизвика-
телства,	когато	се	създават	съвместно	чрез	процеси	на	участие.

3) Синергии:	изграждането	на	синергии	подобрява	ключови	функции	в	хра-
нителните	системи,	поддържайки	производството	и	множество	екосистемни	ус-
луги.

4) Ефективност:	иновативните	агроекологични	практики	произвеждат	по-
вече,	използвайки	по-малко	външни	ресурси.

5)	Рециклиране:	 повече	 рециклиране	 означава	 селскостопанско	 производ-
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ство	с	по-ниски	икономически	и	екологични	разходи.
6) Баланс и устойчивост:	повишената	устойчивост	на	хората,	общностите	и	

екосистемите	е	от	ключово	значение	за	устойчивите	хранителни	и	селскостопан-
ски	системи.

7) Човешка и социална ценност:	 защитата	 и	 подобряването	 на	 поминъка,	
справедливостта	и	социалното	благосъстояние	в	селските	райони	е	от	съществе-
но	значение	за	устойчивите	хранителни	и	селскостопански	системи.

8)	Култура и хранителни традиции:	 като	подкрепя	 здравословни,	 разноо-
бразни	и	културно	подходящи	диети,	агроекологията	допринася	за	продоволстве-
ната	сигурност	и	храненето,	като	същевременно	поддържа	здравето	на	екосисте-
мите.

9) Отговорно управление на земята и природните ресурси:	 устойчивите	
храни	и	селското	стопанство	изискват	отговорни	и	ефективни	механизми	за	упра-
вление	в	различни	мащаби	–	от	местен	през	национален	до	глобален.

10) Кръгова и солидарна икономика:	кръговите	и	солидарни	икономики,	кои-
то	 свързват	отново	производителите	и	потребителите,	предоставят	иновативни	
решения	за	живот	в	рамките	на	планетарните	граници,	като	същевременно	оси-
гуряват	социална	основа	за	приобщаващо	и	устойчиво	развитие.

1

АГРОЕКОЛОГИЧНИЯТ ПОДХОД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВОСТ НА ХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Фигура 1:

Източник: Адаптирано по FAO (FAO, 2018)
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Обследвайки	елементите	на	агроекологията	може	да	се	обобщи,	че	прилага-
нето	на	агроекологичния	подход	насърчава	внедряването	на	затворен	цикъл	с	ми-
нимални	отрицателни	въздействия	върху	околната	среда	и	подчертава	важността	
на	местните	 знания	и	практики.	Според	Експертната	 група	по	продоволствена	
сигурност	и	хранене	към	FAO	(HLPE,	2019),	агроекологичният	подход	призна-
ва,	че	агрохранителните	системи	са	свързани	социално-икономически	системи	от	
производството	на	храна	до	потреблението	и	включват	наука,	практика	и	общест-
вени	движения,	както	и	тяхната	цялостна	интеграция,	за	да	се	справят	с	храни-
телната	сигурност	и	здравословното	хранене.	На	тази	основа	Експертната	група	
по	продоволствена	сигурност	и	хранене	към	FAO	формулира	13	основополагащи	
принципа	на	агроекологията,	основани	на	елементите	на	агроекологията,	опреде-
лени	от	FAO	(FAO,	2018),	принципите	за	преобразуване	и	редизайн	на	фермер-
ската	система	(проектиране	и	управление	на	агроекосистемите),	определени	от	
Nicholls,	Altieri	и	Vazquez	(Nicholls,	et	al.,	2016)	и	определените	от	Организацията	
за	международно	сътрудничество,	развитие	и	солидарност	(CIDSE	(Coopération	
Internationale	pour	 le	Développement	 et	 la	Solidarité),	 2018).	Принципите	 се	раз-
глеждат	като	градивни	елементи	на	агроекологията	за	нейното	прилагане.	Прила-
гането	на	отделните	принципи	в	практиката	съдейства	за	подобряване	на	агроеко-
системите	на	място,	на	ниво	ферма	или	за	хранителната	система	като	цяло.	Като	
определящи	принципи	на	агроекологията	могат	да	се	определят:

А. Принципи, водещи до подобрения на ресурсната ефективност:
1) Рециклиране:	 за	 предпочитане	 е	 използването	 на	 местни	 възобновяеми	

ресурси	и	затваряне,	доколкото	е	възможно,	ресурсните	цикли	на	хранителни	ве-
щества	и	биомаса.	Принципът	е	свързан	с	елемента	„рециклиране“	и	може	да	се	
прилага	на	ниво	поле	или	на	ниво	ферма.

2) Намаляване на разходите.	Свързан	е	с	осигуряване	на	възможности	за	на-
маляване	на	разходите	или	премахване	на	зависимостта	от	закупуване	материали	
отвън.	Принципът	е	свързан	с	елемента	„ефективност“	и	може	да	се	прилага	на	
ниво	ферма	или	на	ниво	хранителна	система.

Б. Принципи, водещи до укрепване на устойчивостта:
1) Здраве на почвата.	Осигуряване	и	подобряване	здравето	и	функционира-

нето	на	почвата	за	подобрен	растеж	на	растенията	чрез	управление	на	органична-
та	материя	и	чрез	повишаване	на	биологичната	активност	на	почвата.	Принципът	
може	да	се	прилага	на	ниво	поле.

2) Здраве на животните.	Осигуряване	на	здравето	и	благосъстоянието	на	
животните.	Принципът	може	да	се	прилага		на	ниво	животни	или	на	ниво	ферма.

3) Биоразнообразие.	Поддържане	и	подобряване	на	разнообразието	от	видо-
ве,	функционалното	разнообразие	и	генетичните	ресурси,	както	и	поддържане	на	



52

Известия 
2022  •  том 66  •  №1

биоразнообразието	в	агроекосистемата	във	времето	и	пространството	на	полето,	
фермата	или	на	ландшафта	в	района.	Принципът	е	свързан	с	елемента	„разноо-
бразие“	и	може	да	се	прилага	на	ниво	поле	или	на	ниво	ферма.

4) Синергия.	Засилване	на	положителното	екологично	взаимодействие,	си-
нергия,	интеграция	и	допълване	между	елементите	на	агроекосистемите	(расте-
ния,	животни,	дървета,	почва,	вода).	Принципът	е	свързан	с	елемента	„синергия“	
и	може	да	се	прилага	на	ниво	поле	или	на	ниво	ферма.

5)	Икономическа диверсификация.	Диверсификация	на	доходите	във	ферма-
та,	като	се	създават	условия	за	осигуряване	на	дребните	фермери	на	по-голяма	
финансова	независимост	и	възможности	за	добавяне	на	стойност,	като	същевре-
менно	им	се	даде	възможност	да	отговорят	на	търсенето	от	страна	на	потребите-
лите.	Принципът	е	свързан	с	елемента	„разнообразие“	и	може	да	се	прилага	на	
ниво	ферма	или	на	ниво	хранителна	система.

В. Принципи, осигуряващи социална справедливост/отговорност:
6) Съвместно създаване на знания.	Засилване	на	съвместното	създаване	и	

хоризонтално	споделяне	на	знания,	включително	местни	и	научни	иновации,	осо-
бено	чрез	обмен	на	знания	между	фермери.	Принципът	се	основава	на	елемента	
„съвместно	създаване	и	споделяне	на	знания“	и	може	да	се	прилага	на	ниво	ферма	
или	хранителна	система.

7) Социални ценности и диети.	Изграждане	на	хранителни	системи,	бази-
рани	на	културата,	идентичността,	традицията,	социалното	и	половото	равенство	
на	местните	общности,	които	осигуряват	здравословни,	разнообразни,	сезонни	
и	културно	подходящи	диети.	Принципът	се	основава	на	елементите	„човешка	и	
социална	дейност“	и	„култура	и	хранителни	традиции“	и	може	да	се	прилага	на	
ниво	ферма	или	на	ниво	хранителна	система.

8)	Справедливост.	Подкрепа	на	достоен	и	стабилен	поминък	за	всички	учас-
тници	в	хранителните	системи,	особено	дребните	производители	на	храни,	въз	
основа	на	справедлива	търговия,	справедлива	заетост	и	справедливо	третиране	
на	правата	върху	интелектуална	собственост.	Принципът	може	да	се	прилага	на	
ниво	ферма	или	на	ниво	хранителна	система.

9) Свързаност.	 Осигуряване	 на	 близост	 и	 доверие	 между	 производители	
и	потребители	чрез	насърчаване	на	справедливи	и	къси	дистрибуторски	мрежи	
и	чрез	повторно	интегриране	на	хранителните	системи	в	местните	икономики.	
Принципът	се	основава	на	елемента	„кръгова	и	солидарна	икономика“	и	може	да	
се	прилага	на	ниво	ферма.

10) Управление на земята и природните ресурси.	Признаване	и	подкрепа	на	
нуждите	и	интересите	на	семейните	фермери,	дребните	стопани	и	селските	про-
изводители	на	храни	като	устойчиви	мениджъри	и	пазители	на	природните	и	ге-
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нетичните	ресурси.	Принципът	се	основава	на	елемента	„отговорно	управление“	
и	може	да	се	прилага	на	ниво	ферма	или	на	ниво	хранителна	система.

11) Участие.	Насърчаване	на	социалната	организация	и	по-голямо	участие	
във	вземането	на	решения	от	производителите	и	потребителите	на	храни,	както	и	
подкрепа	на	децентрализираното	управление	и	местните	адаптивно	управление	
на	 земеделски	и	 хранителни	 системи.	Принципът	може	да	 се	 прилага	на	ниво	
хранителна	система.

Прилагането	на	принципите	на	агроекологията	се	основана	на	няколко	ха-
рактеристики:	(1)	агроекологията	насърчава	прилагането	на	принципи,	а	не	пра-
вила;	(2)	промяната	на	земеделските	и	хранителните	системи	следва	да	е	резул-
тат	 от	 съвместното	 прилагане	 на	 нейните	 принципи;	 (3)	 принципите	 могат	 да	
се	прилагат	на	различни	места	и	в	различен	контекст,	което	води	до	внедряване	
на	различни	практики;	(4)	агроекологичните	принципи	трябва	да	се	разбират	в	
контекста	на	интеграцията	с	околната	среда	и	съблюдаването	на	отговорност	и	
справедливост	към	хората.	Може	да	се	приеме,	че	съблюдаването	на	принципите	
на	агроекологията	може	да	съдейства	в	голяма	степен	за	постигане	на	по-голяма	
продоволствена	сигурност	и	здравословно	хранене,	да	съдейства	за	ограничава-
нето	на	въздействията	върху	околната	среда,	както	и	решаването	на	социални	и	
икономически	проблеми	на	фермерите,	агроекосистемите	и	хранителната	систе-
ма	като	цяло.	

Внедряването	на	агроекологичните	принципи	в	практиката	може	не	само	да	
подпомогне	хранителната	сигурност	и	здравословното	хранене,	но	и	да	допри-
несе	за	постигането	на	10	от	17-те	Цели	на	устойчивото	развитие,	определени	от	
ООН,	чрез	внедряването	на	интегрирани	практики,	подпомагащи	борбата	с	глада	
и	бедността,	образованието,	равенството	между	половете,	постигането	на	досто-
ен	труд	и	икономически	растеж,	намаляване	на	неравенството,	устойчивото	про-
изводство	и	потребление,	действия	в	областта	на	климата	и	постигането	на	спра-
ведливост	 (HLPE,	 2019).	 Агроекологията	 може	 да	 има	 нарастваща	 актуалност	
в	 условията	 на	 кризата	 с	COVID-19,	 като	 предоставя	 начин	 за	 възстановяване	
на	селското	стопанство	(Altieri	&	Nicholls,	2020)	чрез	няколко	основни	области:	
спиране	на	зависимостта	от	агрохимични	суровини,	което	да	позволи	възстано-
вяването	на	агроекосистемите	и	разширяване	на	биологичния	контрол	върху	вре-
дителите;	подобряването	на	биоразнообразието	би	подобрило	възстановителната	
функция	на	екосистемите	и	така	фермерите	ще	подобрят	плодородието	на	поч-
вата,	здравето	на	растенията	и	добивите;	практиката	показва,	че	агроекологията	
възстановява	и	подобрява	производствения	капацитет	на	по-дребните	произво-
дители,	които	имат	по-добри	възможности	за	генериране	на	доходи;	развитие	на	
градското	земеделие	и	др.	За	да	се	развие	устойчиво	селско	стопанство	и	храни-
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телна	система	са	необходими	съществени	промени,	за	които	агроекологията	може	
да	предложи	голям	брой	приноси,	ако	се	развива	в	практиката	(Wezel	et.	al.,	2018).	
Това	предполага	подобрения	в	разбирането	на	характера	на	агрокологията,	раз-
ширяване	на	научната	и	практическата	основа	за	изследвания	и	разпространение	
на	знания,	ангажиране	на	по-голям	брой	фермери	да	внедряват	агроекологичния	
подход	в	практиката	и	развитие	на	политиката	в	посока	преход	към	агроекологич-
ни	системи	на	земеделие.

Агроекологичният подход в политиката по отношение  
на хранителната система на Европейския съюз

Европейският	 комитет	 по	 регионите	 на	 заседание	 през	 февруари	 2021	 г.	
(European	Committe	of	 the	Regions,	2021)	признава	напълно	необходимостта	от	
трансформация	на	методите	на	селскостопанско	производство	в	посока	на	агро-
екологията,	подчертава	максималното	използване	на	екосистемите	като	природ-
ния	фактор,	като	същевременно	запазва	капацитета	им	за	обновяване.	Възприема	
се	тезата,	че	агроекологията	намалява	въглеродния	отпечатък	на	селското	стопан-
ство,	благоприятства	възстановяването	на	биологичното	разнообразие,	осигурява	
или	възстановява	плодородието	на	почвите,	предотвратява	замърсяването	на	въз-
духа	и	водата,	увеличава	икономическата	устойчивост	на	стопанствата	и	гаран-
тира	здравословно	и	достъпно	хранене.	По	този	начин	агроекологията	комбинира	
екологични,	икономически	и	социални	характеристики,	както	и	агрономически	
и	социални	практики,	резултат	от	иновационни	експерименти,	ноу-хау	и	публич-
ни	научни	изследвания.	В	социално-икономически	план	агроекологията	включва	
повече:	малки	и	средни	стопанства,	мрежи	за	взаимопомощ,	включване	на	мла-
дите	фермери	и	жените	в	селскостопанското	производство,	подобрява	пазарния	
достъп	на	храните	чрез	къси	вериги	на	доставки	и	повече	преработка	на	местни	
продукти.	

В	 сърцевината	 на	 Зеления	 пакт	 на	 Европейския	 съюз	 са	 стратегията	 „От	
фермата	до	трапезата“	(European	Commision,	2020)	и	„Стратегията	за	биологично	
разнообразие“	(European	Commission,	2020),	които	дават	комплексен	отговор	на	
предизвикателствата	пред	устойчивите	продоволствени	системи	и	признават	не-
разривните	връзки	между	здравето	на	хората,	здравето	на	обществата	и	здравето	
на	планетата.	Стратегията	„От	фермата	до	трапезата“	заема	централно	място	и	в	
Програмата	на	Европейската	комисията	за	осъществяване	на	целите	на	ООН	за	
устойчиво	развитие.	Възприема	се	становището,	че	всички	европейски	политики	
(селскостопанска,	търговска,	климат,	почви,	научни	изследвания	и	др.)	трябва	да	
бъдат	приведени	в	съответствие	с	агроекологичния	подход,	което	определя	значи-
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мостта	на	този	подход	за	разрешаване	на	задачите,	свързани	с	устойчивостта.	В	
доклад	на	Европейския	парламент	относно	стратегията	„От	фермата	до	трапеза-
та“	от	септември	2021	г.	(European	Parlament,	2021)	се	подчертава,	че	в	интерес	на	
европейските	потребители,	земеделски	стопанства	и	предприятия	е	да	се	извърши	
успешен	преход	към	устойчива	хранителна	система,	като	агроекологията	може	да	
бъде	ключов	фактор	за	по-устойчивото	производство	на	храни	(при	запазване	на	
селскостопанската	производителност	и	конкурентоспособност	на	 европейското	
селско	стопанство	на	международните	пазари).

В	отговор	на	проектостановището	на	Европейския	комитет	по	регионите	е	
предложението	 в	 бъдещата	Обща	 селскостопанска	 политика	 да	 се	 насърчава	 в	
по-голяма	степен	предлагането	на	агроекологични	практики,	като:	диверсифика-
ция	на	културите;	дългосрочни	сеитбообращения;	агролесовъдство;	отглеждане	
на	азотофиксиращи	култури;	пасторализъм;	поддържане	на	постоянно	затревени	
площи	срещу	ерозия;	 развитие	на	 смесените	 стопанства;	 внедряване	на	интег-
рирано	управление	на	вредителите	и	др.	В	светлината	на	тези	предложения	се	
създават	условия	агроекологичните	разпоредби	в	новата	Обща	селскостопанска	
политика	да	включват	количествено	измеримите	цели	на	стратегията	„От	фер-
мата	до	трапезата“,	а	именно:	намаляване	на	загубите	на	хранителни	вещества	с	
поне	50%	и	на	използването	на	торове	с	поне	20%,	използването	и	риска	от	хими-
чески	пестициди	–	с	50%	и	антимикробните	средства	–	с	50%,	с	10%	екологично	
насочените	площи	и	25%	от	земята	за	биологично	земеделие.	С	цел	насърчаване	
на	агроекологичния	преход,	се	препоръчва	на	страните	членки	да	въведат	систе-
мата	„бонус-малус“	по	отношение	на	агроекологичните	мерки.	В	рамките	на	мер-
ките	по	втория	стълб	на	ОСП	се	дава	приоритет	на:	агроекологичните	методи	за	
производство,	включително	агролесовъдство,	и	на	техните	колективни	подходи	
(сътрудничество),	мерките	за	агроекология	и	климат,	късите	вериги	на	доставки,	
биологичното	и	местно	обществено	хранене,	обучението	и	консултациите	в	об-
ластта	на	агроекологията,	агролесовъдството	и	агро-лесо-пасторализма,	а	10%	от	
средствата	по	Стълб	II	да	се	обвържат	с	екологичен	одит.	

В	рамките	на	 хранителната	 система	на	Европейския	 съюз,	 в	 контекста	на	
стратегията	 „От	 фермата	 до	 трапезата“,	 агроекологичният	 подход	 предполага	
промени	в	законодателството	в	посока	насочване	на	търсенето	на	хранителни	про-
дукти	чрез	среда,	благоприятстваща	промяната	на	хранителните	режими,	ограни-
чава	 нарастването	 на	 затлъстяването,	 намалява	 консумацията	 на	месо,	 скъсява	
веригите	на	доставки,	увеличава	консумацията	на	сезонни	продукти	и	намалява	
драстично	разхищаването	на	храни.	Агроекологичният	подход	ще	се	овърже	и	с	
други	политики	на	Европейския	съюз	–	политиката,	свързана	с	почвите	(за	запаз-
ване	на	органичната	материя	и	поддържане	на	разнообразието),	биоразнообрази-
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ето	(поддържане	на	биологичното	разнообразие	и	изключване	на	генно	модифи-
цираните	организми	от	производство),	водите	(опазване	на	водите	от	замърсяване	
и	рационално	използване),	кръговата	икономика	(употреба	на	отпадъци	от	расте-
ниевъдството	и	животновъдството	за	производство	на	торове	и	енергия),	търго-
вията	(развитие	на	късите	вериги),	създаване	на	търговски	отношения,	основани	
на	спазването	на	принципите	на	агроекологията,	подобряване	на	достъпа	до	хра-
ни,	създадени	с	агроекологични	технологии	(чрез	данъчни	облекчения,	ваучери,	
публични	доставки),	развитие	на	науката	и	изследванията	(чрез	публични	науч-
ни	изследвания	и	съвместни	със	земеделските	стопани	изследвания	и	практики)	
и	др.	Становището	на	Европейския	икономически	и	 социален	 съвет	от	 януари	
2022	година	(European	Economic	and	Social	Committee,	2022)	се	подчертава	не-
обходимостта	от	максимално	увеличаване	на	агроекологичната	инфраструктура	
в	продуктивните	екосистеми,	за	да	могат	европейските	производители	на	храни	
да	се	възползват	максимално	от	ползите	на	екосистемните	услуги.	Изключително	
призвание	за	необходимостта	от	внедряването	на	агроекологичния	подход	е	до-
бавената	стойност	за	обществото	и	положителните	външни	ефекти,	осигурени	от	
агроекологията,	да	намерят	икономическо	изражение	за	производителите,	за	да	
могат	те	да	бъдат	действащите	лица	на	този	преход.

Заключение

Обективна	е	необходимостта	от	трансформация	на	съвременната	хранител-
на	система,	но	преходът	към	устойчива	хранителна	система	няма	как	да	се	случи	
без	промени	в	политиката	на	международно,	регионално,	национално	и	местно	
равнище.	В	същото	време	съществуват	достатъчно	доказателства,	че	агроеколо-
гичният	подход	може	да	допринесе	до	голяма	степен	за	трансформация	на	хра-
нителните	системи	и	по-доброто	представяне	на	селското	стопанство,	което	е	из-
точник	на	възобновяеми	ресурси	и	екосистемни	услуги.	Европейският	съюз	като	
обединение	на	страни	с	амбиции	за	постигането	на	устойчивост	и	преодоляване	
на	проблемите,	свързани	с	околната	среда,	още	повече	възприема	важността	на	
агроекологичния	подход	за	постигане	на	целите	на	устойчивото	развитие	и	устой-
чива	хранителна	система.	Това	дава	основание	в	заключение	да	се	направят	след-
ните	препоръки	и	предложения:

1) Разширяване	на	внедряSAването	на	агроекологията	в	практиките	за	про-
изводството	и	доставката	на	храни,	за	да	се	максимизира	нейното	положително	
въздействие	върху	доходите	на	земеделските	производители,	върху	здравослов-
ното	състояние	на	потребители,	върху	околната	среда	и	др.

2) Внедряването	на	агроекологичните	практики	изисква	доставка	на	общест-
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вени	блага	(публични	услуги,	селска	инфраструктура),	достъп	на	регионални	и	
местни	пазари,	достъп	до	кредит	и	застраховане,	защита	от	рискове,	свързани	с	
природата,	достъп	до	селскостопански	изследвания	и	образование,	подкрепа	на	
земеделски	сдружения	и	коопериране	и	др.	Този	широк	кръг	от	дейности	изисква	
финансиране,	което	трябва	да	се	подкрепи	с	публични	средства,	но	ефектът	от	тях	
би	бил	много	по-устойчив.

3) Разширяване	на	инвестициите	в	наука	и	разпространението	на	знания	е	
определящо	за	ефективното	внедряване	на	агроекологичния	подход	в	практика-
та.	Разходите	за	наука	и	изследвания	в	областта	на	агроекологията	могат	да	са	
значителни,	но	ползите	от	положителното	влияние	върху	развитието	на	селските	
райони	 (намаляване	на	бедността,	подобряване	на	храненето	и	здравословното	
състояние	и	др.)	и	околната	среда	(подобряване	на	функционирането	на	екосисте-
мите,	подобряване	на	биоразнообразието,	намаляване	на	въглеродния	отпечатък,	
подобряване	на	използването	на	природните	ресурси	и	др.)	могат	да	бъдат	много	
по-големи	от	разходите.	

4) Премахване	на	бариерите	при	преходите	към	устойчивост,	основани	на	
агроекологичния	подход	от	едромащабно	и	капиталоемко	земеделие	към	семейно	
земеделие,	което	би	могло	да	се	разглежда	като	основна	целева	група	за	агроеко-
логично	земеделие.

5)	Разширяване	и	подкрепа	на	сътрудничеството	между	фермерите	–	осно-
вава	се	на	предположението,	че	агроекологичните	практики	ще	се	приемат	по-
добре,	ако	не	се	налагат	отгоре	надолу,	а	се	споделят	от	фермер	на	фермер	чрез	
хоризонтални	връзка,		мрежи	и	съюзи.

6) Внедряване	 на	 научно-обосновани	 показатели	 за	 отчитане	 на	 ефектив-
ността	от	внедряването	на	агроекологичните	иновации,	които	да	отразят	най-до-
бре	приноса	за	постигането	на	ефективност	в	производството	на	храни.
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THE AGROECOLOGICAL APPROACH TO ENSURE THE SUSTAINABILITY  
OF THE FOOD SYSTEM

Damyan KIRECHEV

Abstract

The	modern	food	system	is	dynamic	and	faces	a	number	of	challenges	-	on	the	one	hand	
it	does	not	provide	enough	good	nutrition	for	all	people	and	at	 the	same	time	it	puts	serious	
pressure	on	the	environment.	The	world’s	sustainable	development	policies	have	identified	a	
crucial	role	for	agriculture	and	the	food	system	in	achieving	the	UN	Sustainable	Development	
Goals.	Taking	a	holistic	approach	to	sustainability	allows	synergies	and	trade-offs	to	be	sought	to	
ensure	that	the	overall	impact	of	food	production,	processing,	distribution	and	supply	is	positive	
for	 the	whole	 system.	Addressing	 the	 transition	 to	 sustainable	 food	 systems	 and	 sustainable	
production	systems	in	agriculture	involves	a	long-term	perspective	and	the	practices	embodied	
in	the	agroecological	approach	are	increasingly	recognised	as	having	the	potential	to	transform	
food	production	to	achieve	the	goals	of	sustainable	development	and	a	sustainable	food	system.	
Adopting	 an	 agroecological	 approach	 has	 a	 number	 of	 benefits,	 including:	 increasing	 the	
productivity	and	efficiency	of	farming	systems;	reducing	rural	poverty;	contributing	to	improve	
food	security	and	safe	diets;	and	contributing	to	adaptation	to	climate	change.	The	agroecological	
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approach	 comprises	 ten	 elements	 and	 thirteen	 principles,	 compliance	 with	 which	 helps	 to	
overcome	the	economic,	social	and	environmental	problems	of	farmers,	agroecosystems	and	the	
food	system	as	a	whole.	The	European	Union	has	given	a	special	vocation	to	the	agroecological	
approach,	which	is	at	the	heart	of	the	European	Green	Pact	and	of	agriculture	and	food	policy	
and	is	increasingly	being	integrated	with	other	policies.

Keywords: food	 system;	 food	 security;	 agroecology;	 agroecological	 approach;	
sustainability.
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С	оглед	на	последните	предизвикателства,	пред	които	е	изправена	
веригата	за	доставка	на	храни,	сега	повече	от	всякога	съществуват	
големи	опасения	относно	безопасността	на	храните	в	логистична-
та	верига.	Целта	на	изследването	е	да	се	оцени	въздействието	на	
COVID-19	върху	логистиката	на	хранителни	стоки,	като	се	акцен-
тира	на	необходимостта	от	приоритетни	действия	за	осъвременя-
ване	на	управлението	на	безопасността	на	храните	и	актуализация	
на	необходимите	контролни	мерки,	за	да	се	гарантира,	че		проду-
ктите,	достигнали	до	крайния	потребител,	са	подходящи	и	годни	
за	консумация	от	човека.	Методологията	на	изследването	включва	
комплексно	прилагане	на	традиционни	научни	методи	с	преиму-
ществено	ползване	на	нормативен	анализ.	Акцентирано	е	върху	
европейското	 законодателството	 в	 областта	 на	 храните,	 като	 са	
направени	препоръки	за	допълване	и	надграждане	на	въведените	
норми	и	добри	практики,	като	се	спазват	основните	принципи	за	
предпазливост	и	превенция	за	защита	на	безопасността	на	храни-
те.	Резултатите	показват,	че	предприетите	мерки	имат	потенциала	
да	минимизират	риска	за	безопасността	на	храните	при	логистич-
ните	процеси,	но	съществуващите	рискове	изискват	по-задълбо-
чен	анализ	и	предприемане	на	нови	по-значими	мерки,	 за	да	се	
минимизира	въздействието	от	 задълбочаването	на	проблемите	в	
логистичните	операции.	
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Въведение

За	разлика	от	биологичните	опасности,	които	съществуват	в	храните,	като	
Listeria	и	E.	Coli,	SARS-CoV-2	не	засяга	пряко	производството	на	хранителни	про-
дукти,	тъй	като	вирусът	не	се	разпространява	директно1.	Следвайки	препоръките	
на	Световната	здравна	организация2	за	дистанциране,	много	държави	по	света	въ-
ведоха	безпрецедентни	ограничения,	ограничаващи	транспортирането	на	стоки	
(Nakat	&	Bou-Mitri,	2021;	Gray,	2020;	Hobbs,	2021;	Zhang,	et	al.,	2021)	и	доведоха	
до	забавянето	при	доставката	на	стоки	с	ограничен	срок	на	минимална	трайност	
или	годност	(Hobbs,	2020;	Galanakis,	2021).	Към	настоящия	момент	няма	данни,	
потвърждаващи	предаването	на	вируса	чрез	хранителни	продукти	(Yekta,	et	al.,	
2021;	Rizou,	et	al.,	2020),	но	е	възможно	вирусът	да	бъде	разпространен	при	ки-
хане	на	заразен	човек	и	респираторните	капчици	да	попаднат	върху	предмети	и	
повърхности,	 заобикалящи	 заразеното	лице	 (Zuber	&	Brüssow,	2020;	Alikord	&	
Molaee-aghaee,	2021).	В	тези	случаи	е	възможно	разпространението	на	заразата	
да	бъде	осъществено	чрез	допир	до	заразената	повърхности	и	непосредствено	до-
косване	до	уста,	нос	или	очи	(Bakar	&	Rosbi,	2020).	Това	създава	предпоставки	за	
влошаване	на	необходимите	условията	за	безопасна	среда	при	доставката	на	хра-
ни	по	целия	свят	(Barman,	et	al.,	2021;	Mangano,	et	al.,	2022;	Vittuari,	et	al.,	2021;	
Zafirova,	2021).	Поддържането	на	непрекъснатостта	на	доставки	на	хранителни	
продукти	 от	 първа	 необходимост	 е	 съществена	функция,	 която	 следва	 да	 бъде	
приоритет	на	всички	заинтересовани	страни	по	хранителната	верига	(Brodeur,	et	
al.,	2021;	Griffith,	2006;	Abid	&	Jie,	2021;	Asim	&	Yasmeen,	2021;	Pashova,	2021;	
Zafirova,	2020;	Stoilov,	2021).	Нещо	повече,	влошените	условия	за	доставка	до-
принасят	за	занижаване	на	доверието	на	потребителите	в	безопасността	на	хра-
ните	 (Aday	&	Aday,	2020;	Cerroni,	 et	 al.,	 2021;	Ma,	 et	 al.,	 2021;	Lacombe,	 et	 al.,	
2021;	Stoykova,	et	al.,	2020;	Marinova,	et	al.,	2020).	Ръководството	на	FAO	(Food	
and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations)	настоятелно	призовава	страните	
от	Г-20	да	гарантират,	че	веригите	на	доставки	на	хранителни	продукти	няма	да	
бъдат	нарушени3.	В	свой	ръководен	документ	FAO	установява,	че	отрицателното	
влияние	на	COVID-19	застрашава	както	търсенето,	така	и	предлагането	на	храни,	
следователно	и	продоволствената	сигурност	е	застрашена4.	Тези	фактори	от	своя	
страна	създадоха	условия	за	занижаване	на	критериите	за	управление	на	систе-
мите	за	безопасност	на	храните	(Pashova,	2021)	поради	недостатъчност	на	суро-
вини	за	производство,		отговарящи	на	критериите	за	производство	на	безопасни	
храни	и	 необходимите	 човешки	 ресурси	 за	 спазването	на	 хигиенните	 норми	и	
изискванията	поради	заболеваемост	на	персонала.	За	разлика	от	много	други	биз-
неси,	които	бързо	се	преориентираха	към	работа	от	вкъщи,	хранителният	бизнес	



64

Известия 
2022  •  том 66  •  №1

няма	необходимите	условия	за	реализиране	на	такава	преориентация.		Отсъстви-
ето	поради	заболяване	на	квалифицирани	кадри	и	изискването	за	спазване	на	дис-
танция	от	своя	страна	доведе	до	занижаване	на	контрола	(Marti,	et	al.,	2021;	Nakat	
&	Bou-Mitri,	2021)	от	изпълнителната	власт	поради	невъзможност	за	изпълнение	
на	планираните	одити	и	извънредни	проверки.	Направени	са	проучвания	за	ро-
лята	на	връзката	между	екологичната	отговорност	на	доставчика	на	логистични	
услуги	и	рисковете	при	доставката	на	хранителни	продукти	(Pashova,	et	al.,	2018;	
Marinova,	et	al.,	2020).	Неочакваните	затруднения,	свързани	с	разпространението	
на	Пандемията,	оказват	негативно	влияние	върху	снабдяването	не	само	на	храни-
телни	стоки,	а	на	логистиката	като	цяло	(Stoyanova	&	Kirechev,	2020;	Stoyanova,	
2020).	Тези	фактори	създадоха	условия	за	влошаване	на	показателите	за	безопас-
ност	и	открояване	на	няколко	значителни	проблема,	изискващи	бърза	намеса	и	
разрешаване,	за	да	не	се	задълбочат	празнините	при	управление	на	безопасността	
на	хранителната	логистична	верига.	

Целта на изследването е	да	се	оцени	въздействието	на	COVID-19	върху	ло-
гистиката	на	хранителни	стоки,	като	се	акцентира	на	необходимостта	от	приори-
тетни	действия	за	осъвременяване	на	управлението	на	безопасността	на	храните	
и	актуализация	на	необходимите	контролни	мерки,	за	да	се	гарантира,	че	проду-
ктите,	достигнали	до	крайния	потребител,	са	подходящи	и	годни	за	консумация	
от	човека.

Предметът на	изследване	са	изискванията	и	регламентираните	правила	на	
европейско	ниво,	насочени	към	реформа	в	управлението	на	безопасността	на	хра-
ните	в	резултат	на	въздействието	на.

Постигането	на	изследователската	цел	е	реализирана	посредством	следните 
задачи: 

1)	да	се	представят	насоки,	свързани	с	подобряване	на	безопасността	и	на-
деждността	на	доставките	на	храни;	

2)	да	се	представят	насоки,	свързани	с	подобряване	на	управлението	на	от-
падъците	по	логистичната	верига	при	доставката	на	хранителни	продукти	и	упра-
влението	на	тяхната	безопасност	при	консумация	от	страна	от	потребителите;

3)	да	се	представят	насоки,	свързани	с	подобряване	на	въведените	ограничи-
телни	мерки	за	дистанция	между	служителите	при	логистичните	операции	и	за	
осигуряване	на	тяхната	безопасност;

4)	да	се	анализират	добрите	логистични	практики	за	осигуряване	на	безопас-
ността	на	служителите,	ангажирани	с	логистични	операции	с	хранителни	стоки.		

Методологията	на	изследването	включва	комплексно	прилагане	на	тради-
ционни	научни	методи	с	преимуществено	ползване	на	нормативен	анализ.	На-
учни	източници,	които	не	са	били	рецензирани	или	редактирани	преди	да	бъдат	
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публикувани,	не	са	включени	в	проучването.	В	проучването	са	включени	препо-
ръки	на	международно	признати	организации	в	областта	на	храните	като	FAO,	
Европейската	комисия,	ISO	(International	Organization	for	Standardization)	и	други.	
Акцентирано	е	върху	европейското	законодателството	в	областта	на	храните,	като	
са	направени	препоръки	за	допълване	и	надграждане	на	въведените	норми	от	въ-
ведените	добри	практики,	като	се	спазват	основните	принципи	за	предпазливост	
и	превенция	за	защита	на	безопасността	на	храните.	

Резултати и изводи
Рисковете,	 породени	 от	 въздействието	 на	COVID-19,	 застрашават	 способ-

ността	на	логистичните	организации	да	поддържат	нормалния	ход	на	оперативна-
та	си	дейност	и	могат	да	се	отразят	негативно	върху	качеството	и	безопасността	
на	храните,	както	и	да	възпрепятстват	поддържането	на	нормалния	стокооборот	
на	хранителните	продукти.	Хранително-вкусовата	промишленост	е	част	от	кри-
тичната	инфраструктура	(Galanakis,	2020),	следователно		прекъсването	на	вери-
гата	за	доставки	би	довело	до	негативни	последици	върху	продоволствената	си-
гурност	като	цяло	и	защита	на	заетите	в	хранителния	сектор	на	икономката	при	
поддържане	на	високо	ниво	на	безопасност	на	храните	и	доверието	на	потребите-
лите	(Laborde,	et	al.,	2020).

Частният	и	публичният	хранителен	сектор	разработиха	редица	насоки	и	до-
бри	хигиенни	и	производствени	практики	в	подкрепа	на	бизнеса	в	този	труден	
период,	които	непрекъснато	се	актуализират.	Основните	насоки,	в	които	следва	
да	се	търсят	мерки	за	минимизиране	на	влиянието	COVID-19	върху	хранителния	
сектор,	могат	да	бъдат	обобщени	в	следните	направления:

1. Насоки, свързани с подобряване на безопасността и 
надеждността на доставките на храни 

Въведените	ограничения	промениха	потребителското	поведение	като	нама-
лиха	консумацията	на	храни	в	заведенията	за	бързо	хранене	и	наложиха	модела	за	
приготвяне	на	храни	в	домакинствата.	Нещо	повече,	поради	опасност	от	заразява-
не	потребителите	ограничиха	покупките	си	от	пазари,	големи	търговски	центрове	
и	супермаркети	и	завишиха	пазаруването	онлайн	и	общият	обем	на	доставка	в	
една	 покупка	 с	 цел	 по-малко	 контакти	 с	 доставчици.	 Това,	 от	 своя	 страна,	 за-
дълбочи	икономическия	хаос,	достъпа	и	физическата	наличност	на	хранителните	
продукти,	които	са	с	определен	срок	на	минимална	трайност	или	годност.	Про-
мяната	в	потребителското	поведение	в	резултат	на	недостига	на	основни	ресурси	
е	изследвана	от	много	автори	и	преди	пандемията	(Arnaudova,	et	al.,	2015;	Kanev,	
2016;	Stanimirov	&	Jechev,	2013).	
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Предприетите	 мерки	 за	 минимизиране	 на	 отрицателното	 въздействие	 	 на	
COVID-19	и	осигуряването	на	непрекъснатостта	на	хранителния	логистичен	по-
ток	с	пряко	отражение	върху	безопасността	на	храните	са	свързани	с	преодолява-
нето	на	здравословните	проблеми	на	заетите	в	сектора,	подобряването	на	тяхна-
та	лична	хигиена,	по-честата	смяна	на	използваните	лични	предпазни	средства.	
Други	прилагани	мерки	с	положителен	ефект	са	свързани	с	по-ефективен	контрол	
върху	прилаганите	дезинфекционни	мероприятия	на	повърхности	и	работна	сре-
да	и	по-ефективни	процеси	на	приготвянето	и	доставката	на	хранителните	про-
дукти	при	поддържане	на	безопасно	ниво	на	социално	дистанциране.	Осигурява-
нето	на	безопасността	на	храните	и	подобряването	на	конкурентоспособността	
на	бизнеса	може	да	бъде	постигнато	чрез	контрол	на	наличните	човешки	ресурси	
или	дейности	за	създаване	на	стойност	(Pauliková,	et	al.,	2021).

Управлението	на	последния	етап,	свързан	с	доставката	на	храни	до	дома	на	
потребителя,	изисква	организациите	по	цялата	логистична	верига	да	поддържат	
строга	система	за	оптимизация	на	буферни	количества	от	входящи	и	изходни	ре-
сурси,	които	могат	да	се	използват	в	периоди	на	недостиг.	От	особена	важност	за	
поддържането	на	необходимото	ниво	на	хигиенни	практики	е	буферните	коли-
чества	от	лични	предпазни	средства	и	дезинфектанти	да	бъдат	оптимизирани	и	
завишени	спрямо	предходни	периоди	преди	възникването	на	пандемията.		Това	
налага	преразглеждане	на	мерките	за	контрол	по	управление	на	личната	хигиена	
на	всеки	етап	в	логистичната	верига.	

2. Насоки, свързани с подобряване на управлението на отпадъците 
по логистичната верига при доставката на хранителни продукти 
и управлението на тяхната безопасност при консумация от 
страна от потребителите

Въпреки	предприетите	мерки	от	търговците	на	дребно	за	безплатни	достав-
ки	на	продукти	до	дома	на	клиента	и	мерките	на	държавно	ниво	за	стимулиране	
на	търговците,	пряко	засегнати	от	въведените	ограничения,	паническото	презапа-
сяване	с	малотрайни	продукти	не	беше	повлияно	в	първите	няколко	месеца	след	
обявяването	на	пандемията.	Поради	очаквания	недостиг	на	хранителни	продукти	
презапасяването	 доведе	 до	 разхищаване	 както	 на	 суровини	 за	 производството	
(Kirechev,	2021),	така	и	като	резултат	изхвърляне	на	вече	негодните	за	човешка	
консумация	продукти	с	изтекъл	срок	на	годност.	Промените	в	потребителското	
поведение	и	влиянието,	което	е	оказало	върху	хранителните	отпадъци,	генерира-
ни	от	домакинствата,	са	били	проучени	от	различни	научни	изследователи	(Ben	
Hassen,	et	al.,	2020;	Beard-Knowland,	2020;	Aldaco,	et	al.,	2020;	Rodgers,	et	al.,	2021;	
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Carroll,	et	al.,	2020;	Marinova	&	Stoyanova,	2020;	Amicarelli	&	Bux,	2021).	
Според	проучване	проведено	от	Aldaco	(Aldaco,	et	al.,	2020)	в	домакинства-

та	с	членове	на	семейства,	останали	вкъщи	в	резултат	на	ограничителните	мерки	
(дистанционно	работещи	или	учещи),	 	 консумацията	на	хранителни	продукти	
е	довела	до	завишаване	на	количеството	на	генерираните	отпадъци	в	домакин-
ствата	в	краткосрочен	период.	В	същото	проучване	(Aldaco,	et	al.,	2020)	е	изведен	
изводът,	че	в	по-дългосрочен	период	пандемията	е	подобрила	отношението	на	
членовете	на	домакинствата	към	намаляването	на	хранителните	отпадъци	и	по-
устойчивите	модели	на	потребление	в	резултат	на	подобряването	на	дейностите	
по	планиране	и	съхранение	на	храна	и	по-добрия	избор	на	хранителни	диети,	
избягвайки	паника	относно	наличността	на	храна.	За	разлика	от	домакинствата,	
при	въвеждането	на	внезапни	по	своя	характер	ограничителни	мерки,	предиз-
викали		затварянето	на	ресторанти	и	заведения	за		бързо	хранене,	които	нямат	
потенциала	да	продават	храна	за	вкъщи,	е	наблюдавано	многократно	завишава-
не	на	генерираните	отпадъци	в	краткосрочен	период.	Други	бизнес	оператори	
се	 възползваха	 от	 ситуацията	 и	 бързо	 преструктурираха	 бизнеса	 си	 (Zafirova,	
2021),	без	да	обмислят	всички	подходящи	мерки	за	контрол	за	безопасността	на	
храните	при	тази	реорганизация	и	започнаха	да	предлагат	доставка	на	храни	по	
домовете.	Проучване	(Qian,	et	al.,	2020),	проведено	в	японските	домакинства	по	
време	на	COVID-19,	установява,	че	това	е		насърчило	някои	подобрения	в	пове-
дението	и	мислите	на	хората	по	отношение	на	консумацията	на	хранителни	сто-
ки,	като	например	обръщане	на	внимание	на	хранителните	отпадъци,	полагане	
на	усилия	за	намаляване	на	разхищаването	на	храна	и	приготвянето	ѝ	в	самите	
домакинства.	

3. Насоки, свързани с подобряване на въведените ограничителни 
мерки за дистанция между служителите при логистичните 
операции и осигуряване на тяхната безопасност

Много	изследователи	подкрепят	становището,	че	неспазването	на	правилата	
за	необходимата	дистанция	могат	да	се	окажат	основен	катализатор	за	разпрос-
транението	на	COVID-19	(Rajan	&	Cherian,	2021;	WHO,	2021).	Това	наложи	пред-
приятията	от	хранителния	 сектор	да	 въведат	 спешно	правила	 за	 спазването	на	
дистанция	между	служителите,		като	изграждане	на	разделителни	прегради	или	
бариери	или	шахматно	подреждане	на	 служителите.	Роботизирането	на	 логис-
тичните	операции	би	могло	да	спомогне	много	за	преодоляването	на	недостига	
на	човешки	ресурси,	но	за	съжаление	този	процес	не	може	да	бъде	изпълнен	в	
краткосрочен	период	и	в	някои	случаи	въобще	не	може	да	бъде	реализиран	по-
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ради	недостатъчно	работно	пространство,	изисквано	за	роботизирани	операции.	
Голям	напредък	е	отбелязан	във	въвеждането	на	различни	ERP	и	CRM	системи,	
които	позволяват	бързия	обмена	на	информация	между	доставчиците,	логистич-
ните	складове	и	търговци	на	дребно	без	присъствието	на	човешки	ресурси	в	офис	
центровете	(Zubieta-Calleja,	et	al.,	2020).	Разходите	за	закупуване	на	скъпострува-
щите	ERP,	разбира	се,	са	непосилни	за	икономики	с	нисък	икономически	растеж,	
но	въпреки	 това	логистичната	хранителна	верига	 трябва	да	бъде	осъществена.	
Това	е	основната	причина	да	се	търсят	други	подходи	за	решаване	на	възникна-
лите	проблеми,	без	безопасността	на	храните	да	бъде	компрометирана.	Следва	
да	бъде	предвидено,	че	дори	когато	работната	среда	е	организирана	оптимално	
за	 спазването	 на	 всички	мерки	 за	 социална	 дистанция,	 обичайно	 работниците	
се	придвижват	до	работните	си	места	и	обратно	до	дома	със	служебни	автобуси,	
където	спазването	на	необходимата	дистанция	между	тях	е	по-скоро	невъзможна.	
Това	е	особено	валидно	за	отдалечените	от	урбанизираните	територии	логистич-
ни	складове,	където	е	необходимо	транспортно	време	за	достигане	до	желаната	
дестинация	 	повече	от	час.	В	тези	случаи	не	е	по-добро	решение	да	се	ползва	
общественият	транспорт	за	целта,	защото	рисковете	за	разпространението	на	ви-
руса	стават	още	по-големи.	

Друг	 съществен	фактор,	допринесъл	в	 голяма	степен	 за	разпространение-
то	на	вируса,	е,	че	в	логистичните	складове	наетите	работници	за	изпълнението	
на	товаро-разтоварните	операции	са	с	ниски	доходи	и	често	–	единствените	ра-
ботещи	членове	на	семейството.	Това	създава	предпоставки	наетите	да	укриват	
симптомите	на	заболяването	си		дори	ако	се	чувстват	неразположени	и	са	били	в	
контакт	с	болен,	за	да	не	загубят	източника	на	доходите	си.	

Правителството	на	Великобритания	реализира	добра	логистична		практика,	
призовавайки	работодателите	в	нефтената	и	газовата	индустрия	и	доставчиците	
на	логистични	услуги,	свързани	с	тях,	да	извършат	незабавна		оценка	на	риска	от	
разпространение	на	вируса	в	техните	обекти.	Стремежът	на	правителството	е	на	
базата	на	оценка	на	риска	да	се	намалят	заетите	с	дейността	до	възможния	ми-
нимум,	който	е	необходим	за	поддържане	на	безопасни	логистични	операции	на	
стоки	от	първа	необходимост	и	да	елиминират	всички	второстепенни	по	важност	
операции,	прилагайки	социално	дистанциране	в	помещенията	за	отдих	и	почивка	
на		работниците	и	тяхното	транспортиране	от	и	до	дома	след	работа.	
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4. Насоки, свързани с въведените добри логистични практики за 
осигуряване на безопасността на служителите, ангажирани с 
логистични операции на хранителни стоки

Част	от	въведените	добри	практики	в	световен	мащаб,	без	да	има	претенци-
ите	за	изчерпателен	списък	от	мерки,	в	логистичните	складове	за	подобряване	на	
безопасността	на	храните	са	свързани	с:

 �Поставяне	на	визуални	привлекателни	указателни	табели,	които	да	призо-
вават	за	спазването	на	социално	дистанциране	(Fazio,	et	al.,	2021;	Naweed,	et	al.,	
2021).

 �Маркиране	на	зони	с	подходящи	визуални	средства	за	достъп	(van	Geffen,	
et	al.,	2021)	и	спазване	на	дистанция	на	разстояние,	по-голямо	от	2	метра	(Rojas-
Rueda	&	Morales-Zamora,	2021;	Vickerman,	2021).	

 �Абсолютна	забрана	за	посещение	от	посетители	и	стажанти	за	обучение	
(Bilsland,	et	al.,	2020)	до	работните	процеси	на	товарене	и	разтоварване	(Drljača	
&	Repnjak,	2021).

 �Ограничаване	до	минимум	достъпа	на	куриерските	оператори	до	работни-
те	зони	и	осигуряването	на	буферни	помещения	за	получаване	на	кореспонден-
цията	с	външни	фирми.

 �Ограничаване	 на	 достъпа	 на	 външни	 изпълнители	 	 на	 основни	 услуги	
(Russell,	et	al.,	2020),	а	там,	където	това	е	практически	невъзможно,	създаване	на	
графици	за	достъп,	за	да	се	осъществи	по-голям	контрол	и	да	се	намали	рискът	от	
контакт	между	изпълнителите	(Afonso,	et	al.,	2020).

 �Добра	практика	е	организирането	на	маршрути	за	подизпълнители	и	дос-
тавчици	на	услуги,	които	да	са	различни	от	маршрутите	за	достъп	на	персонала	
в	логистичните	зони.	При	невъзможност	за	постигане	на	това	ограничение,	ор-
ганизиране	на	достъпа	в	часови	диапазон,	когато	има	минимално	присъствие	на	
персонал.	 В	 задълбочено	 проучване	 на	Gunnar	 Stefansson	 (Stefansson,	 2006)	 за	
подобряване	на	ефективността	на	процесите,	свързани	с	доставка	на	услуги	от	
трети	страни,		се	установява	разграничаването	на	три	различни	групи	участници:	
превозвачи,	доставчици	на	логистични	услуги	и	посредници	на	логистични	услу-
ги.	Stefansson	установява,	че	и	трите	групи	имат	своята	роля	и	място	за	осигуря-
ването	на	нормалния	ход	на	логистичните	дейности	(Stefansson,	2006).	Необходи-
мо	условие	за	подобряването	на	процесите,	свързани	с	трети	страни,	е	по-бързата	
адаптация	между	дейностите	на	всички	участници	в	процесите	и	създаване	на	
планове	за	действие	за	всяка	по-специфична	логистична	задача	за	изпълнение.	

 �Изпращане	на	сканирани	с	таблети	документи,	вместо	предаване	на	копия	
на	хартиен	носител,	за	да	се	минимизира	контактът	между	персонала.
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 �Използване	единствено	на	пишещи	средства	за	лична	употреба,	за	да	се	
предотврати	докосването	от	няколко	лица.

 �Ограничаване	до	минимум	престоя	на	работниците	в	затворени	помеще-
ния	за	преобличане,	хранене	и	отдих,	сервизни	помещения	и	др.	през	цялото	ра-
ботно	време	чрез	създаване	на	графици	и	светлинна	сигнализация,	когато	зоните	
са	вече	използвани.

 � Там,	където	е	практически	осъществимо,	осигуряване	на	пакетирани	в	ед-
нократна	опаковка	порциони	за	консумация	от	персонала	и	ограничаване	на	вен-
динг	машините,	за	да	се	предотврати	досегът	до	една	и	съща	работна	повърхност	
в	зоните	за	отдих	на	персонала.	

 �Използване	на	телефони	и	таблети	за	провеждане	на	разговори	между	чле-
новете	на	персонала	вместо	директен	контакт.

 �Увеличаване	на	честотата,	с	която	се	почистват	и	дезинфекцират	повърх-
ности,	които	са	в	постоянен	досег	на	няколко	членове	на	персонала,	като	напри-
мер	дръжки	на	врати,	бутони	на	копирна	техника,	бутони	на		елеваторни	съоръ-
жения	и	други.	

 �Стимулиране	на	използването	на	еднопосочни	системи,	за	да	се	избегне	
нарушаването	на	дистанцията	между	членовете	на	персонала	(Mańkowska,	et	al.,	
2021). 

 �Дезинфекциране	на	волана,	скоростния	лост	и	на	всички	работни	повърх-
ности	на	транспортните	средства	при	приключване	на	работната	смяна.

 � Зареждането	с	гориво	да	се	осъществява	само	и	единствено	с	ръкавици	за	
еднократна	употреба.

 �Приоритет	 на	 операциите	 по	 консолидиране	 на	 товари	 и	 оптимално	 из-
ползване	на	капацитета	на	превозните	средства,	вместо	приоритет	на	времето	на	
доставка.	

За	осъществяването	на	тези	мерки	подходящо	условие	е	логистичните	ор-
ганизации	 на	 базата	 на	 извършен	 анализ	 на	 риска	 да	 предприемат	 всички	 ра-
зумни	стъпки	и	да	създадат	подходящите	условия	и	там,	където	е	практически	
възможно,	служителите	да	работят	от	вкъщи.	Това	може	да	бъде	осъществено	с	
допълнително	възнаграждение	на	служителите,	осигуряването	на	необходимите	
компютърни	конфигурации	и	пакетни	комуникационни	услуги	за	интернет	дос-
тъп	до	логистичната	система	и	не	на	последно	място	–	необходимата	грижа	за	
физическото	и	психическото	благополучие.	Въведените	ограничения,	наложени	
върху	ежедневните	логистични	дейности	и	процеси	като	част	от	нормите	за	соци-
ално	дистанциране	за	предотвратяване	на	разпространението	на	вируса,	могат	да	
бъдат	преодолени	чрез	реорганизация	на	процесите	и	въвеждане	на	по-ефективен	
и	с	 завишена	честота	контрол	върху	спазването	на	новите	изисквания	и	добри	
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практики.
За	да	се	справят	с	отрицателното	въздействие	на	пандемията	логистичните	

фирми	трябва	да	инвестират	в	подобрения	на	инфраструктурата,	осигуряваща	по-
голяма	дистанция	между	работещите,	и	да	се	развият	наличните	комуникационни	
технологии	за	осигуряването	на	по-добра	комуникация	от	дистанция.	Обсъдени-
те	в	проучването	нововъведения	и	добри		практики	за		осигуряването	на	безопас-
ността	на	храните	и	работните	места	в	логистиката	следва	да	получат	по-голямо	
практическо	приложение.	Пандемията	оказва	най-силно	отрицателно	въздейст-
вие	върху	логистичните	процеси,	свързани	с	транспортирането	на	служителите	
от	и	до	дома	им.	Тъй	като	и	към	настоящия	момент	вирусът	все	още	се	разпрос-
транява	в	големи	мащаби,	дори	и	след	значително	покачване	на	ваксинираните	
лица	в	световен	мащаб,		логистичните	организации	трябва	да	бъдат	в	постоянна	
готовност	от	влошаване	на	епидемичната	обстановка	и	въвеждането	на	по-строги	
ограничителни	мерки.	

Служителите,	 ангажирани	 с	 логистични	 процеси,	 свързани	 с	 хранителни	
продукти	 трябва	да	бъдат	 обучени	 за	 спазването	на	мерките	 за	предотвратява-
не	разпространението	на	COVID-19.	Добра	практика	е	на	местата	за	хранене	на	
персонала	да	бъдат	поставени	подходящи	нагледни	инструкции.	Установено	 е,	
че	 вече	 въведените	рутинни	процедури	 за	 	 хигиена	на	персонала,	 които	 се	из-
пълняват	като	част	от	програмите	за	осигуряването	на	безопасност	на	храните,	
не	са	достатъчно	надежден	инструмент	за	минимизирането	на	този	риск.	Разпо-
редбите	на	действащото	законодателство	на	ниво	Европейски	съюз,	определящо	
специфичните		мерки,	които	трябва	да	въведат,	за	да	се	спазват	изискванията	за	
хигиената	на	храните,	регламентират	че	всички	работници,	които	могат	да	прене-
сат	зараза	и/или	са	били	в	контакт	със	заразено	лице,	трябва	да	не	се	допускат	до	
работа.	Необходимо	условие	за	предпазването	както	на	работещите	в	логистич-
ните	складове,	така	и	на	консуматорите	на	хранителни	стоки,	е		всеки	потенци-
ално	заразен	работник	да	няма	възможност	чрез	кашляне,	кихане	или	чрез	ръчен	
контакт	да	допринесе	за	разпространението	на	вируса	и	да	пренесе	опасността.	
Трябва	да	се	имат	предвид	и	насоките,	дадени	от	WTO,	според	които	много	за-
разени	 с	 вируса	могат	 да	 бъдат	 асимптоматични	или	предсимптоматични	и	 да	
не	показват	никакви	явни	признаци	на	заболяване,	следователно	е	възможно	да	
бъдат	пренебрегнати.	Служителите	трябва	да	бъдат	обучени	за	спазването	на	тези	
указния	и	за	незабавно	докладване	при	контакт	със	заразени,	както	и	за		внезапни	
промени	в	здравословното	им	състояние,	за	се	предотврати	разпространението	на	
COVID-19	в	логистичния	обект.	Прилагането	на	HACCP	принципите	и	добрите	
практики	са	еднакво	важни	както	 за	входящата,	 така	и	 за	изходящата	логисти-
ка	 при	 спазването	 на	 принципа	 за	 доставка	 точно	 навреме	 на	 бързоразвалящи	
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се	хранителни	продукти.	Базираната	на	HACCP	принципите	система	 за	предо-
твратяване	или	смекчаване	на	рисковете	за	безопасност	на	храните	в	логистиката	
може	да	бъде		ефективна	бариера	за	по-нататъшното	разпространение.

За	 обезпечаването	 на	 безопасността	 на	 храните	 в	 логистичната	 верига	 в	
„среда	на	непрекъсната	готовност“	при	нормалния	ход	на	оперативната	работа	
следва	да	бъдат	задълбочени	информационните	връзки	между	всички	бизнес	опе-
ратори	в	логистичната	верига	с	цел	подобряване	на	тяхната	комуникация.	Преза-
пасяването	с	хранителни	стоки	с	нисък	срок	на	годност	или	минимална	трайност	
в	 логистичните	 складове	 създава	предпоставки	 за	понижаване	на	 ефективното	
използване	на	складовите	площи	и	оборудването	и	генерирането	на	повече	отпа-
дъци.

Заключение

Поради	факта,	 че	продължителността	на	разпространение	на	COVID-19	 е	
несигурно,	логистичните	фирми	се	налага	да	променят	своите	бизнес	практики	
и	да	търсят	алтернативни	възможности	за	доставчици	на	ресурси	с	повишен	фо-
кус	върху	управлението	на	запасите.	Пандемията	наложи	промени	в	утвърдените	
добри	логистични	практики	за	управлението	на	персонала	и	акцентиране	върху	
запазване	 здравето	на	 служителите	и	практиките	 за	 безопасност,	 като	 се	 сведе	
до	 минимум	физическият	 контакт	 между	 работниците	 и	 се	 увеличи	 честотата	
на	 дезинфекционните	мерки,	 прилагани	 към	 споделено	между	няколко	 служи-
тели	 оборудване.	След	 анализ	 на	 приложимите	 законодателни	 изисквания	 към	
логистичните	оператори,	свързани	с	предотвратяването	на	разпространението	на		
COVID-19,	не	е	установена	причината,	поради	която	регламентираните	правила	
не	 са	 по-конкретни	 –	 дали	 поради	 липсата	 на	 документирани	 добри	 практики	
за	прилагане,	или	поради	това,	че	не	са	разработени	и	внедрени	документирани	
практики,	защото	не	се	изисква	от	съществуващата	законодателна	рамка.	

Установено	е,	че	потенциалните	въздействия	върху	логистичните	процеси	
на	COVID-19	са	значими.	От	една	страна,	силното	въздействие	произтича	не	само	
от	самата	заплаха	от	заразяване,	но	и	от	нейните	косвени	последици	върху	безо-
пасността	на	засегнатите	в	логистиката	хранителни	стоки.

Бележки
1	Още	на	7	април	2020	година	Световната	здравна	организация	издаде	пре-

поръки	и	основни	насоки	за	преодоляване	на	кризата	с		COVID-19	за	хранителна-
та	индустрия	„COVID-19	and	Food	Safety:	Guidance	for	Food	Businesses“	(WHO,	
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2020).
2 На	22	април	2020	година	Световната	здравна	организация		публиква	препо-

ръки		за	компетентните	органи,	отговорни	за	националните	системи	за	контрол	
на	безопасността	на	храните	„COVID-19	and	Food	Safety:	Guidance	for	competent	
authorities	responsible	for	national	food	safety	control	systems“	(WHO,	2020).

3 Генералният	директор	на	ФАО	настоятелно	призовава	Г-20	да	гарантира,	че	
веригите	на	доставки	на	храните	няма	да	бъдат	нарушени	по	време	на	пандемията	
от	COVID-19.	Източникът	е	наличен	на	следния	линк:	https://www.fao.org/news/
story/en/item/1268254/icode/.

4	FAO	–	Организацията	 на	ООН	по	прехрана	и	 земеделие.	Пандемията	 от	
COVID-19	–	въздействие	върху	храните	и	селското	стопанство.	Източникът	е	на-
личен	на	следния	линк:	https://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
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IMPACT OF COVID 19 ON FOOD SAFETY  
AND THE LOGISTICS WORKING ENVIRONMENT

Marieta STEFANOVA 

Abstract

In	view	of	the	recent	challenges	facing	the	food	supply	chain,	there	are	now	more	concerns	
than	ever	about	food	safety	in	the	logistics	chain.	The	aim	of	the	study	is	to	assess	the	impact	of	
COVID-19	on	food	products	logistics,	emphasizing	the	need	for	prioritizing	the	modernization	
of	 the	 food	 safety	management	 and	 updating	 the	 necessary	 control	measures	 to	 ensure	 that	
products	 reaching	 end-users	 are	 appropriate	 and	 fit	 for	 human	 consumption.	 The	 research	
methodology	includes	complex	application	of	traditional	scientific	methods	with	predominant	
use	of	normative	analysis.	The	focus	is	on	the	European	food	legislation,	and	recommendations	
have	been	made	to	supplement	and	upgrade	the	introduced	norms	and	good	practices,	observing	
the	basic	principles	of	precaution	and	preventive	measures	for	the	protection	of	food	safety.	The	
results	show	that	the	measures	taken	have	the	potential	to	minimize	the	risk	to	food	safety	in	
logistics	processes,	but	the	existing	risks	require	more	in-depth	analysis	and	the	implementation	
of	new	more	significant	measures	to	minimize	the	impact	of	increasing	problems	in	logistics	
operations.

Key words:	logistics,	food	safety,	COVID-19.
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В статията се изследва въвеждането на нов подход  при предос-
тавянето на социални услуги за деца в условията на пандемия 
от COVID-19. Целта на статията е търсене на решения, които 
да подобрят качеството, достъпността и ефективността на услу-
гите. След възникването на световната пандемия от  COVID-19 
се наложиха невиждани по размери ограничения на социалния и 
икономическия живот по целия свят. Предоставянето на социални 
услуги е един от най-засегнатите сектори и това налага търсенето 
на нови подходи при предоставянето на социални услуги за деца, 
които да елиминират ограничителните условия и да гарантират 
качеството на приложеното въздействие. Предприеха се стъпки 
към въвеждане на нов подход за работа, който подпомогна слу-
жителите и потребителите на услуги при осъществяване на вза-
имодействие. Анализът показа, че въведеният подход на работа и 
взетите мерки са в достатъчна степен адекватни.
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Въведение

В променящата се динамично вътрешна и външна среда след възникването 
на световната пандемия от  COVID-19 (Нестик, 2020; Nicola, et al., 2020) се нало-
жиха невиждани по размери ограничения на социалния и икономическия живот 
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по целия свят (Tingley & Vowles, 2021; Bergman, 2020). За последните сто години 
това може да бъде съизмеримо с най- убийствената грипна епидемия от Испански 
грип, която през 1918 година  е засегнала близо половината човечество. Вирусът 
инфектира половин милиард души и убива между 20 и 50 милиона, тогава све-
товното население е наброявало около 1,86 милиарда души, 500 милиона (27%) 
са заразените (Johnson & Mueller, 2002) .

По официални статистически данни броят на заразените от COVID-19 са 270 
милиона, а броят на починалите е около 5 310 000, но се смята че броят на зара-
зените е в пъти по-голям, а косвените жертви в следствие на пандемията са много 
повече (Kastritis, et al., 2020). Факторите, които обуславят това, са много – затруд-
неният достъп до здравни и медицински грижи, отлагането на планови лечения, 
липсата на здравна профилактика и не на последно място страхът на хората да 
посещават лечебни заведения (Bruno & Rose, 2020). На следващо място, но не по 
важност, ограниченията засегнаха всички сектори на икономическия и социалния 
живот както в световен мащаб, така и в страната ни (Petrillo, 2021; Banks, et al., 
2021; Neumayer & Joly, 2021). 

Предоставянето на социални услуги е един от най-засегнатите сектори 
(Петрова-Димитрова, et al., 2020; Илчева, 2021). Нивото на икономически статус 
на населението в нашата страна е едно от най-ниските в Европа (Кондарев, 2020). 
Известна част от населението се ползва от възможностите, които предоставя сис-
темата на социална закрила, свързано с добавена стойност към доходите, както 
и ползването на социални услуги, които се предоставят за хората с доказани по-
требности. 

От направените проучвания в Испания е установено, че работата от дистан-
ция, ако не бъде реформирана, крие известни рискове, които водят до занижаване 
на ефективността от прилаганото въздействие чрез социалните услуги (Morilla-
Luchena, et al., 2021; Redondo-Sama, et al., 2020; Muñoz-Moreno, et al., 2020; Úriz, 
et al., 2021; Roy & Kaur, 2020). Те са предприели действия в три насоки – осигу-
ряване на професионална преквалификация на работещи в сферата, във връзка с 
новите условия за работа в дистанция, осигуряване на средства за телекомуника-
ция и средства за лична защита.

Важен фактор при предоставяне на социални услуги е човешкият фактор, 
като водещи са техните лични и професионални качества (Генчев, 2021). Биту-
ващо е мнението, че социалната работа е не само кауза, но и призвание. Като 
доказателство на това твърдение е създалата се ситуация около пандемията от 
COVID-19. Създалата се масова психоза през месец март 2020 г., както и страхът 
от неизвестността, доведе до преоценка във всички сфери на живот. На първо 
място възникна нуждата от самосъхранение независимо от случващото се. Оцен-
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ката на какво ниво е здравната и социалната система в едно общество е показател 
за икономически растеж и жизнен стандарт в една страна. Здравна и социална 
реформа се правят с наличието на стабилен финансов ресурс. Това изправи пред 
предизвикателство системата как да се справи с наличните ресурси, как да ги пла-
нира и пренасочи правилно, за да се постигне максимална ефективност. 

Препоръките от здравните власти са контактът лице в лице да се прилага 
само в спешни случаи при извършването на социалната работа. Противоречи-
вата информация, паниката и липсата на лични предпазни средства се отразиха 
негативно върху психологическото и психическото състояние на тези ключови 
социални работници. 

В социалната сфера наличният ресурс е основно човешки и на него се раз-
чита да се справи с казусите. Освен личностните качества, с които разполагат 
служителите, от изключителна важност е и тяхната професионална подготовка. 
Уменията, които притежават за справяне с кризата, се оказаха недостатъчни. 

На следващо място груповата работа, полезността на този метод като един 
ефективен и ефикасен метод за работа, бе преустановена, както е описано в на-
учната литература, това е един  от най-успешните методи за работа, тъй като  
участниците в групата, които  изпитват притеснения от споделянето на факти 
и обстоятелства от техния живот, имат възможност при работа в група да чуят 
истории, които са близки до тях и тяхната нужда от подкрепа (Петрова, 2013). 
Индивидуалните консултации, когато се касаят за непълнолетни потребители – 
деца, също са неефективни, дори при осигурена видео връзка, които са рядкост, 
вниманието на детето трудно се задържа на едно място. Когато е в позната об-
становка в своя дом, то често става, разхожда се, занимава се с личните си вещи 
и др., изобщо липсва концентрация и ефективността на разговора се занижава. 
Също така те се чувстват несигурни дали някой друг не проследява срещата и в 
повечето случаи дава подвеждаща информация.

Методът на работа е хората с доказани потребности да търсят форми на за-
крила на място в социалните служби, които да ги насочват към подходящи услуги 
(Векова, 2020). Приетите мерки в COVID пандемията от страна на институциите 
включваха: социалната изолация и намаляване на работния капацитет на служби-
те, спазвайки съответните рестрикции, наложени от държавните органи1, рестри-
кцията за 50 на 50 ограничения на ротационен принцип, както и ограничаване на 
достъпа на лицата до институциите, спазването на мерките влоши допълнително 
положението на хората в нужда, предоставяйки им възможността да получават 
консултации и препоръки само по телефон или чрез интернет.

Оттук последва поставянето пред огромно предизвикателство и трудности 
на работата на социалните центрове, които предоставят услугите си на място или 
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на терен в дома на потребителите. Възникна ситуацията хората, нуждаещи се от 
подкрепа, да търсят помощ, а служителите в центровете да оказват помощ и под-
крепа в една напълно нова и непозната среда.

Негативните следствия от COVID-19 са описани в публикации относно уве-
личаване на случаите на психични разстройства, домашно насилие дори самоу-
бийства и като цяло влошаване на психичното здраве на хората (Heitzman, 2020; 
Sharma & Borah, 2020; Rathakrishnan , et al., 2020). 

Последствията от кризата върху психическото и психологическото здраве на 
хората, наложените ограничения се отразиха негативно и на качеството на пре-
доставяне на социални услуги. Въведените мерки за социална изолация, а по-
късно и въвеждането на зелен сертификат влоши ситуацията допълнително. Като 
отговор социалната система прие дистанционната форма на работа с потребители 
на социални услуги. Нямаше практика и работещ подход до този момент, които да 
гарантират равен достъп до услугите, както и тяхната ефикасност. Пред служите-
лите в системата се явиха множество затруднения при осъществяване на работата 
им с лицата в нужда.

Занижаването на контрола, свързано с намаляване на броя на персонала в 
институциите и множество други.

Като че ли държавата и отговорните институции се фокусираха само и един-
ствено върху ограничаване на разпространението на епидемията и занижиха кон-
трола и качеството на самите услуги. Всичко това съвпадна и с въвеждането в 
изпълнение на новия Закон за социални услуги2, както и придружаващата норма-
тивна уредба към него, която към настоящия момент бе в процес на изработка. 
В един и същи момент се наложи въвеждането на нови изисквания и метод на 
работа,  произхождащ както от въвеждането на новото законодателство, така и с 
безпрецедентната криза, обусловена от пандемията от COVID-19.

Липсваха подготвени хора както в лицето на службите, така и от служите-
лите в центровете. Разработените методики  към този момент не се включва въз-
можността за дистанционна работа. Методът на работа се базира на директния 
контакт и както е формулиран терминът в тази сфера – „работа на терен“.

Направени констатации и изводи на база на литературния обзор  
и извършени наблюдение в етапа на предоставяне на услугите

Най-важният етап в социалната работа е точността на събирането на инфор-
мация в първоначалното проучване на случая, което се извършва от екип на място 
в дома на потребителя, след последваща работна среща на работещия екип по 
съответния случай се взимат решения кой е най-подходящият начин за работа с 
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лицето и какви точно методи за въздействие ще са подходящи за него, целящи 
постигане на най-добри резултати. 

Налагането на социална дистанция и дистанционна форма на работа изпра-
ви пред невъзможност първоначалното проучване на случая. Служителите тряб-
ваше да разчитат на предоставяната информация по телефон (ако има такъв) и да 
се доверят изцяло на лицето, което я предоставя. При непълнолетни лица лицето, 
което се интервюира, е родител, негов близък роднина, настойник или попечител. 
Рискът тази информация да е подвеждаща е голям, както и се установиха такива 
случаи и се предприеха съответните мерки по закрила след разхлабването на про-
тивоепидемичните мерки. 

На следващо място възникна проблемът с изграждането на така наречената 
доверителна връзка между лицето, ползващо услуга, и лицето, което му я предос-
тавя. Такава връзка се изгражда лице в лице, тогава двете страни имат възмож-
ност чрез личен контакт да успеят да достигнат до необходимото ниво и степен 
на доверие. Работата от разстояние, по телефон или видео конферентна връзка 
създава усещане за несигурност и ефективността от работата намалява в пъти. 
Ограниченията за 50 на 50 работещи служители е един от факторите, които оказ-
ват негативно влияние. Провеждането на екипни срещи по случай се оказа невъз-
можно, не всички служители имат съответната техника и интернет връзка в свои-
те домове. Това също оскъпи услугата, опитвайки се да се покрият тия липси. 

Един от подходите, които изпробваха специалистите в социалната сфера, е 
сътрудничеството със здравните медиатори, които да събират на терен необхо-
димата информация и да я предоставят на служителите в социалната услуга за 
ползватели, живеещи в маргинализирани общности. Този подход се оказа недос-
татъчно ефективен поради факта, че лицата, заемащи тази неатрактивна длъж-
ност, нямат нужното образование и ценз да попълват сложните формуляри, чрез 
които се цели събирането на максимална по обем и достоверност информация. 
На следващо място възниква проблемът, свързан с това, че не всички потребители 
са от маргинализирани общности и така известна част от тях остава необхваната 
чрез пряк контакт.

Документацията, по която работят служителите, се оказа неподходяща за 
новите условия и не отговаря на нововъзникналите ситуации. Разработените ме-
тодики  не са пригодени за работа в дистанционна среда, всичко това се прояви 
като сериозна пречка пред служителите при изпълнението на техните служебни 
задължения, тъй като те не са подготвени за работа от разстояние. Търсене на 
решения, така че с минимален финансов  ресурс да се пригоди системата така, че 
да е максимално ефективна. Създаване на условия за предоставяне на услуги 
в ограничителни условия.
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Целта на статията е да се установят предимствата, недостатъците и ефек-
тивността на работа в социални услуги за деца в условията на пандемия. Търсене 
на решения  чрез възможността за въвеждане на нов подход за работа, който да 
гарантира качеството, достъпността на услугите и тяхната максимална ефектив-
ност. На следващо място да се очертаят мерки, които да избегнат строги рестри-
кции и санкции и да защитят във висока степен правата на потребители на услуги 
в общността.

Предмет на статията, оценка на нивото на ефективността на въведения 
подход при предоставяне на социални услуги за деца в условията на COVID-19 
пандемия след направено проучване за идентифициране на проблемните области 
и прилагане на решения за въздействие.

Предмет на първото изследване е да се идентифицират проблемните об-
ласти в предоставянето на социални услуги за деца в условията на пандемия от 
COVID-19.

За постигане на целта се поставят следните изследователски задачи:
1)	анализ на възникналата ситуация; 
2)	очертаване на проблемните области;
3)	формулиране на обобщения, изводи и предприемане на мерки за елими-

ниране на ограничителните условия.
Предмет на второто изследване е да се установи степента на удовлетворе-

ността на всички страни след въвеждането на нов подход за работа и да се напра-
ви съпоставка за ефективността на въведените промени.

Методология 
Методът, който е използван за събиране на данни при първото изследване, е 

чрез лични срещи, работни срещи и  направени интервюта със служители, рабо-
тещи в социални  услуги с конкретен сегмент непълнолетни потребители. Фокус 
на изследването са социални услуги, насочени към деца. За по-голяма достовер-
ност са разгледани две услуги, работещи с непълнолетни потребители – Център 
за обществена подкрепа за деца от 0 до 18 години и Център за социална рехаби-
литация и интеграция за деца в неравностойно положение.

Методът е чрез провеждане на интервюта, използването на анкетен метод 
чрез попълване на въпросник е неподходящ, тъй като се цели събирането на мак-
симална по обем информация, която следва да бъде описана и анализирана под-
робно. Възможността на анкетния метод се ограничава до задаването на ограни-
чени по обем въпроси, дори възможността да се включат и открити въпроси би 
била неподходяща в създалата се ситуация и направения анализ ще е непълен и 
неточен. С този метод се цели извеждането на максимална полза и пригодност на 
направените изводи и препоръки при изработването на подхода за работа в съз-
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далата се ситуация на криза и по голяма достоверност на получените резултати. 
Периодът на изследването е месец април 2020 – месец май 2020 г.

Профил на участниците е представен в таблица 1. Проведени са 28 инди-
видуални интервюта с всеки един от ръководния състав и служител в услугите. 
Проведени са 6  броя интервюта по заемани позиции, проведени са и 10 броя 
интервюта по екипи за работа по случай.

Провеждането на интервютата е по метода лице в лице, спазвайки всички 
мерки за дистанция и защита, за да се избегне предаване на заразата. На всички 
участници в изследването се предостави обобщена информация, чрез която се 
цели да бъдат предварително информирани за целите на изследването. Предос-
тави им се възможност да задават въпроси и ако желаят, да се оттеглят от изслед-
ването, ако то ги притеснява по някакъв начин. Участниците в тях са уведомени, 
че подаваната от тях информация ще се използва единствено за целите на изслед-
ването, което ще подпомогне изработването на нов подход, който да елиминира 
в максимална степен наложените ограничителни условия. На следващо място,  
подадената от тях информация ще е с висока степен на полезност при формули-
рането на препоръка и нововъведения в процеса на изпълняване на техните слу-
жебни задължения. Максимално точно да се определят методите за въздействие, 
които е необходимо да се приложат във връзка с реализирането на услугата за 
непълнолетните потребители. 

Таблица 1
Профил на участниците в изследването 

Заемана позиция Мъж Жена 20-30 г. 31-40 г. 41-50 г. 51 + год. Общ 
брой

Председател на организацията  х    1 жена 1
Членове на управителния съвет  х   1 жена 1 жена 2
Управител  х   2 жени  2
Психолог  х  2 жени  3 жени 5
Социален работник  х  3 жени 1 жена 3 жени 7
Сътрудник социални дейности х     1 мъж 1
Педагог  х    1 жена 1
Шофьор х     1 мъж  1
Арт терапевт  х 1 жена 1 жена   2
Юрист х    1 мъж  1
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Медицинска сестра  х    2 жени 2
Финансово отговорно лице  х  1 жена  1 жена 2
Хигиенист  х   1  1

ОБЩ БРОЙ 3 25 1 7 6 14 28

Периодът на второто изследване е през месец февруари 2021 г. В изследва-
нето участват всички интервюирани  лица в първоначалното проучване. Методът, 
който се използва, е чрез попълване на анкета, целяща да установи ефективност-
та и ефикасността на въведените промени в работата на специалистите и отра-
зили ли са се върху качеството и достъпността на услугите. На следващо място 
предприетите мерки за защита срещу разпространението на COVID-19 дали ли 
са необходимия резултат. В таблица 2 са посочени въпросите от проведеното ан-
кетно проучване. 

Таблица 2
Въпроси в анкетно проучване

Въпроси Да 
напълно

Да 
донякъде Не Не мога 

да преценя
Предприетите мерки за защита от разпростране-
ние на COVID-19 от ръководството достатъчни 
ли са според Вас
Запознати ли сте с новия подход на работа
Смятате, ли че чрез направените промени се по-
добри качеството и ефективността на услугата
Направените промени улесниха ли Вашата работа
Според Вас направените промени улесниха ли 
достъпа на потребителите до услугата

Резултати и изводи

След задълбочено анализиране на получената информация въз основа на 
проведените интервюта се дефинираха следните проблемни области, за разреша-
ването на които организацията предприе съответните действия. 
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1. Констатации
1.1. Ръководен състав: 
- липса на подготовка за адекватна реакция при обявяване на извънредно 

положение във връзка с пандемията от COVID-19;
- трудност при мотивация на служителите да изпълняват служебните си за-

дължения, породена от завишена тревожност и страха от тази непозната болест; 
трудности при осигуряването на лични предпазни средства;

- недостиг на персонал поради наложени рестрикции;
1.2. Служители: 
- липса на защитни предпазни средства, които работодателят към него мо-

мент е в невъзможност да осигури, тъй като имаше сериозен недостиг в цялата 
държава;

- страхът от зараза от тази непозната болест към първия етап, противоре-
чивата информация, която се подаваше от всички информационни източници, са 
довели до това и самите служители да постъпват предпазливо, опитвайки да се 
предпазят;

- тревожност и страх сред потребители на услуги и техните близки
- невъзможност адекватно и качествено предоставяне на услуги във връзка с 

наложените противоепидемични ограничения;
- невъзможност за събиране на първоначална информация и обстойно про-

учване на случая, което води до предлагане на услуги, от които лицето за въз-
действие няма нужда и за него те не се от полза, на следващо място изразходване 
на излишен финансов и човешки ресурс, който, ако се насочи правилно, би бил 
полезен и ефективен в максимална степен;

- създаване на недоверие както в лицата, които изискват информация, така 
и в тези, които я предоставят. Подаването на заблуждаваща информация, съби-
рана по телефон, води до нежелани последствия за непълнолетния потребител, 
той може да е в ситуация на криза, която налага намесата и предприемането на 
кризисни интервенции, защитаващи живота, психичното и физическото здраве на 
детето;

- трудност при изграждане на доверителна връзка, която е водеща за качест-
вото на услугата;

- сложната документация, която трябва да попълнят, за да направят качест-
вен анализ на нуждите по телефон;

- липсата на директен контакт със своите колеги, с които като екип до този 
момент са обсъждали постъпилите случаи;

- натискът на държавните институции в лицето на социалните служби и об-
щинска администрация да изпълняват неприсъщи за тях задължения. Към този 
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етап работниците в социалната сфера се използваха да работят на първа линия 
като единственото средство за събиране на информация за изпаднали лица в нуж-
да;

- подаването на противоречива информация по телефоните, обявени за кон-
такти при кризи, на лица, изпаднали в паника, липса на подготовка на служи-
телите за това как да реагират и как да помогнат, кого следва да уведомят и как 
да реагират в такава ситуация. Изразходване на излишен човешки и финансов 
ресурс;

- невъзможността за провеждане на групови и индивидуални консултации 
лице в лице доведе до допълнителни затруднения в работата;

- работа в група, която е от изключителна полза при работа с деца, не само 
са преустановени и напредъкът, който са постигнали специалистите с децата, ста-
ва неустойчив.

При предоставянето на социални услуги е водещо опазването живота и здра-
вето на потребителите и всички фактори, които способстват това, са еднакво зна-
чими.

Зашитата на човешките права и личното достойнство на изпадналите в нуж-
да са висша ценност, която е водеща в социалната работа. 

1.3. Въведени ограничения при спазване на държавните рестрикции
Въвеждането на дистанционната форма на работа в условията на кризисна 

ситуация изцяло промени модела на работа. Служителите трябва да разчитат на 
достоверността на информацията, която им подават потребителите, без да имат 
възможността да я проверят на място. 

Това води до грешна преценка на нуждите, както и до подаване на подвежда-
ща информация, в резултат на което служителите не могат да констатират всички 
критични точки, които се нуждаят от въздействие, и предлаганите мерки и услуги 
не са в необходимата степен адекватни.

2. Търсене на решения
Всичко това наложи вземането на спешни мерки и търсене на решения, след-

вайки философията на успеха „знания, умения и навици“ в изброената последо-
вателност. 

Повишаването на нивото на знание и откриването на нови възможности по 
конкретно нови умения на база на знанията. Новите умения за справяне в кри-
зисни ситуации са най-ефективни, като се съпостави опитът от предходни кризи, 
при които се налагат кризисни интервенции. Какви умения са придобити от слу-
жителите във връзка със справянето с кризата, биха ли могли част от тях да се 
приложат в настъпилата ситуация от кризисното събитие?

Първоначално се направи проучване чрез научна литература къде в засег-
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натите страни, като например Испания, са срещнати тези проблеми и как са се 
справили с тях, но този подход се оказа неприложим за нашите условия, защото 
в нашето общество доверието в институциите е на ниско ниво. Отношението на 
потребителите, независимо че подкрепата е насочена към тях, също не е на нуж-
ното ниво.

Ползотворен бе в тази ситуация опитът на служителите и ръководните орга-
ни на организацията, който е придобит при наводнението в Аспарухово през 2014 
г., една от изследваните социални услуги е на територията на Аспарухово. Към 
него етап, макар и несравним със сегашните последствия от CОVID 19 пандемия-
та, също се е наложила работа при ограничителни условия, които след отмина-
ването на неблагоприятното събитие и възвръщането към нормалния ритъм са се 
преустановили. Тук целта е изграждане на навици и системен подход на работа, 
който ще се използва при възникване на нова криза, независимо от какво естест-
во, която налага ограничителни условия. 

В тази триада се търси посоката, придобиване на нови знания на база на 
предходен опит, в полето на други кризисни ситуации и на база на опита на пре-
дходни проекти.

3. Предприети действия
Ръководният орган и екипите на организацията предприеха действия за въ-

веждане на нов подход на работа, базиран на опита на предходни изпълнявани 
проекти, които са работили с мобилни екипи. Сформира се работна група от 
различни специалисти, подготвиха се предложения за решения на проблемите, 
констатирани след направеното проучване. Изготви се нова система на работа, 
следвайки ясно разписани процедури и методи за въздействие. Изготви се набор 
от работни формуляри, целящи да съберат максимална по обем и достоверност 
информация при ограничителни условия, елиминирайки големи по обем рискове. 
Целта е с ресурса, с който разполагат, да извлекат ползи за потребителите и за-
вишаване на качеството на услугата.  Максимално точно да се установи от какво 
въздействие се нуждае потребителят, а не хаотично да му се предлагат услуги, от 
които той няма нужда.

Изработен нов подход при работа в условията  на пандемия. Изготвена 
нова процедура и прилежаща документация, която  съответства на норматив-
ната регламентация и е приложима към създалата се ситуация. В процедурата са 
описани няколко етапа за работа.

Първият етап е провеждане на разяснителна кампания сред служителите 
относно спазване на мерките за дистанция и дезинфекция. Ръководството осигу-
ри необходимите лични предпазни средства и средства за дезинфекция, както и  
бързи COVID тестове, чрез които се предостави възможност служителите да се 
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тестват ежедневно и да тестват потребители, с които е наложително да се срещ-
нат.

Последващите действия са свързани с преразглеждането на документаци-
ята и търсенето на възможности за дигитализация на формулярите и улесняване 
на достъпа на служителите до тях, избягвайки личния контакт. 

Относно събирането на информация и определяне на методите за въз-
действие се изготви методика, включваща следните етапи:

- Проучвателен етап чрез въвеждане на система за контрол на данните и 
проверка на достоверността.

- Етап на въздействие чрез създаване на екип на ротационен принцип, кой-
то адекватно да отговаря на нуждите.

- Етап на отчитане на резултатите чрез създаване на точкови критерии, 
елиминирайки в голяма степен ограничителните условия и правилно планиране 
на разходите.

Закупи се софтуерен продукт – електронна платформа с висока степен на 
защита, в която се публикуват новите онлайн формуляри.  Служителите имат въз-
можност да отварят платформата както от офиса, така и от домовете си. Създаде-
на възможност да нанасят промени и да се запознават с попълнената информация 
в тях. Това подпомогна работата, засили експедитивността и ефективността ѝ.  
По този начин се съкрати времето за вземане на решения и избягването на личния 
контакт, при който се четат хартиени формуляри от досието на потребителя на 
място в центъра. 

Изработените онлайн формуляри по точкова система със степенуване, по 
създадена методика се определят съответните нужди на детето за въздействие 
според потребностите му. Въвеждането им увеличи възможността за анализиране 
на получените данни.

Въведената система за проверка и контрол на постъпилата информация пре-
достави възможност да се преодолеят рисковете в две насоки: първата е свързана 
с достоверността на данните, а втората – с възможността да се предприемат адек-
ватни мерки за въздействие.

Изработения комуникационен механизъм, чрез който служителите обменят 
данни както по между си, така и с потребителите и с представителите на институ-
циите, позволи да се ускори процесът на работа и завиши ефективността.

На фигура 1 са показани резултатите от направеното проучване, след въвеж-
дането на новия подход за работа. 
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Участниците в изследването се обединяват около мнението, че предприети-
те действия и направените промени, касаещи разпространението на COVID-19 и 
действията, свързани с тяхната защита, са дали своя резултат, но около една трета 
от тях изпитват все още леко безпокойство. В тази връзка ръководството осигури 
възможност на всеки желаещ да се ваксинира. На следващо място почти всич-
ки анкетирани се обединяват около мнението, че с въвеждането на новия подход 
за работа с изработените процедури и документация категорично се подобрява 
качеството и ефективността на услугите. Не така стои въпросът за достъпа до 
услугите на потребителите, когато се касае за групова работа. Две трети от слу-
жителите са на мнение, че този метод за въздействие е трудно осъществим и то е 
свързано с рестрикциите, които се налагат на държавно ниво.

Анализът показа, че въведеният подход на работа и взетите мерки са доста-
тъчна степен адекватни.  Изводът, който се направи след направеното проучване, 
е, че организацията не е готова да реагира адекватно към етапа на възникналата 
криза, свързана с пандемията от COVID-19, но се предприеха адекватни мерки за 
въздействие и елиминиране на ограничителните условия. Изготвиха се необходи-
мите анализи на база предходен опит в ситуация на криза, макар и несъпоставима 
по мащаб. Предприети стъпки, които подпомагат служителите и потребителите 
на услуги при осъществяване на взаимодействие.
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QUALITY, EFFICIENCY AND OPPORTUNITIES FOR ACCESS TO SOCIAL 
SERVICES FOR CHILDREN IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 

PANDEMIC, THROUGH THE INTRODUCTION OF A NEW APPROACH

Radostina PETROVA

Abstract

The paper examines the introduction of a new  approach in the provision of social services 
for children in the context of the COVID-19 pandemic. The purpose of the article is to seek 
solutions that improve the quality, accessibility and efficiency of services After the outbreak of 
the global COVID-19 pandemic, unprecedented restrictions have been imposed on the social 
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and economic life around the world. The provision of social services is one of the most affected 
sectors and this requires the search for new approaches in the provision of social services for 
children, which eliminate the restrictive conditions and ensure the quality of the impact applied. 
Steps have been taken to introduce a new work approach, which has helped employees and 
service users to interact. The analysis showed that the used work approach and the undertaken 
measures are sufficiently adequate.

Key words: COVID-19, social services for children, new social work practices.
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Производството	 на	 заключващи	 системи	 датира	 от	 преди	 4	 000	
години.	Заключващите	системи	в	съвременния	динамичен	свят	са	
широко	разпространени	във	всички	сфери	на	живота.	В	условия-
та	на	динамична	и	дигитална	среда	необходимостта	от	по-сигурни	
заключващи	системи	постоянно	нараства,	а	отговорът	на	произво-
дителите	 е	 в	 постоянното	 усъвършенстване	 и	 разработването	 на	
иновативни	предложения	с	различна	степен	на	сигурност.	Целта	на	
настоящото	изследване	е	да	се	представи	връзката	между	етапите,	
през	 които	преминава	 развитието	на	 цивилизацията	 и	 производ-
ството	на	 заключващи	 системи	до	настоящия	момент.	Използва-
ни	са	различни	изследователски	методи	и	подходи,	в	 това	число	
методите	на	 анализ	и	 синтез,	 както	и	на	 системен	и	 комплексен	
подходи.	В	резултат	на	изследването	са	проучени,	обобщени	и	ана-
лизирани:	етапите,	през	които	преминава	развитието	на	производ-
ството	на	заключващи	системи,	в	исторически	план;	производство-
то	на	заключващи	системи	в	България	и	в	групата	АССА	АБЛОЙ.
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Въведение

Заключващите	системи	са	широко	разпространени	във	всички	сфери	на	жи-
вота	и	ежедневието	на	потребителите.	Те	са	механични	или	електронни,	използ-
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вани	за	ограничаване	на	достъпа,	надеждни	и	удобни	за	използване	(Introduction,	
1987).	В	забързаното	ежедневие	заключващите	системи	осигуряват	спокойствие	
и	сигурност	на	потребителите,	но	дори	не	се	замисляме	какъв	е	първообразът	им,	
кое	е	наложило	тяхното	създаване	и	усъвършенстване	през	годините.

Преди	да	се	появят	първите	ключари,	хората	се	опитвали	да	съхраняват	ве-
щите	и	да	опазват	домовете	си	чрез	скриване,	заравяне,	завързване	или	просто	
като	 стоят	 непрекъснато	 до	 тях.	Имало	 и	 други	 изобретателни	начини	 да	 опа-
зят	собствеността	си,	например	в	дворците	в	Индия	скъпоценностите	се	пазели	
на	изкуствен	остров,	в	средата	на	езеро,	гъмжащо	от	крокодили.	Необходимост	
от	приспособления	за	заключване	е	имало	от	дълбока	древност,	а	развитието	на	
ключарството	е	вървяло	успоредно	с	развитието	на	цивилизацията.	В	древен	Рим	
за	първи	път	се	появява	сарафството	и	в	отговор	на	това	се	е	зародила	и	естест-
вената	необходимост	от	сигурност.	Ключарството	като	самостоятелен	занаят	за	
първи	път	се	обособява	в	страните,	в	които	започва	натрупване	на	по-значителни	
материални	блага	–	Китай,	Египет,	Асирия	и	Вавилон.	Най-старите	изображения	
на	ключове	датират	от	преди	4	000	години,	запазени	в	храмовете	на	древен	Египет	
(Komkeys,	2014).	

По	време	на	индустриалната	революция	и	след	нея	ключарството	от	занаят,	
предаван	от	баща	на	син,	се	превръща	в	бизнес,	достъпен	само	за	високотехно-
логичните	корпорации.	Развитието	на	производството	на	заключващи	системи	е	
пряко	свързано	с	тяхното	усъвършенстване,	като	основната	цел	е	предотвратяване	
на	престъпления,	осигуряване	на	сигурност	и	добра	защита	(Edgar	&	McInerney,	
2020;	Wiles,	 et.	 al.	 2012).	 Развитието	 на	 заключващите	 системи	 от	 механични	
към	електромеханични	е	пряко	свързано	с	усъвършенстването	на	технологиите	
в	областта	и	навлизането	на	електрониката.	В	края	на	20	век	се	развиват	мастър	
системите,	които	имат	широко	приложение	в	хотели	(Rushmore	&	Mahne,	1998),	
административни	сгради	и	т.н.	(Ollam,	2012),	а	в	началото	на	21	век	все	по-често	
електроните	системи	за	контрол	на	достъпа	изместват	мастър	системите.

Целта	на	настоящото	изследване	е	да	се	представи	връзката	между	етапи-
те	на	развитието	на	цивилизацията	и	производството	на	заключващи	системи	до	
настоящия	момент.	Използвани	са	различни	изследователски	методи	и	подходи,	
в	това	число	методите	на	анализ	и	синтез,	както	на	системен	и	комплексен	под-
ходи.	Обект	на	изследване	са	заключващите	системи,	производство	на	някои	от	
индустриалните	фирми	в	групата	АССА	АБЛОЙ.	Възприета	е	тезата,	че	произ-
водството	на	заключващи	системи	е	пряко	свързано	с	развитието	на	технологи-
ите,	 изискванията	 на	 потребителите	 и	 тези,	 залегнали	 в	 нормативната	 уредба.	
Адекватното	приложение	на	регламентираните	изисквания	от	производителите	и	
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търговците	би	довело	до	покриване	на	изискванията	на	потребителите	в	областта	
на	заключващите	системи.	

1. Историческо развитие на заключващите системи

Древен Египет.	 Най-старият	 запазен	 до	 наши	 дни	 ключ	 е	 открит	 при	 ар-
хеологически	разкопки	на	двореца	Хорсабад	на	Император	Саргон	 II	 близо	до	
Ниневия.	Ключът	е	на	повече	от	4	000	години	и	представлява	греда	от	дърво,	вър-
ху	горната	част	на	която	е	направен	прорез	и	няколко	дупки	(Bishop	and	Burton,	
2000)	(фиг.	1).	

Фигура 1. Първообраз на ключ
Източник: https://www.google.com/search?q=най-стария+ключ&client=opera&hs=26n&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtwILhx5r1AhWFR_EDHcYeCJEQ_AUoAXoECAEQA
w&biw=1326&bih=658&dpr=1#imgrc=jML1UeHjDC-VXM

Първите	заключващи	устройства	били	примитивни	и	изработени	от	дърво,	
но	 въпреки	 това	работели	на	 същите	принципи,	 използвани	при	 съвременните	
секретни	 ключалки	 (Андонов,	 2012;	Кузманов,	 2016).	 В	 различни	 изследвания	
много	по-късно	се	правят	сравнения	между	древните	китайски	дървени	брави	с	
тези	с	европейски	дизайн	(Kuo-Hung,	2017;	Zhang	&	Kuo-Hung,	2020).

Елада. Концепцията	на	ключарите	от	древен	Египет	се	оказала	успешна,	а	
моделът	заключващи	устройства,	предложен	от	тях,	бил	възприет	в	почти	целия	
древен	свят.	При	разкопки	археолозите	продължават	да	откриват	подобни	ключо-
ве	от	Шотландия	до	Япония.	Моделите	на	египетските ключари били изработва-
ни от желязо и месинг	–	материали,	чието	обработване	по	това	време	имало	висо-
ка	себестойност.	Така	само	заможната	част	от	населението	можела	да	си	позволи	
този	тип	древни	ключове.	В	древна	Елада	имали	„решение”	на	този	въпрос,	като	
тамошните	„ключари”	предпазвали	домовете	посредством	използване	на	въже-
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та,	с	които	завързвали	вратите	със	сложни	възли.	Завързването	станало	толкова	
разпространено,	че	и	дo	днес	е	известен	Гордиевият	възел.	По-късно	и	в	Елада	
се	разпространили	резетата, като на	вратите	се	поставяла	дървена	греда,	която	
била	придвижвана	с	кука	(Андонов,	2012).

Римската империя.	Иновативните	решения	за	онова	време	са	направени	от	
римляните.	Занаятчиите	са	произвеждали	ключалките от бронз и желязо,	а	не	от	
дърво	с	цел	по-голяма	сигурност,	а	също	така	са	разработили	първообраза	на	пру-
жинния	болт,	катинарите	и	парацентричните	шпонкови	канали,	устройства,	които	
се	използват	и	днес	(Introduction,	1987).	Ключарите	в	древен	Рим	продължили	да	
произвеждат	брави,	като	усъвършенствали	моделите,	които	били	монтирани	от	
вътрешната	страна	на	вратите.	При	тези	брави	гредата,	монтирана	на	вратата,	се	
премествала	с	кука,	която	трябвало	да	се	промуши	отвън	през	малка	дупка	на	вра-
тата.	Гражданите	на	Рим	се	обличали	в	роби,	а	този	тип	дрехи	нямали	джобове.	
По	тази	причина	ключарите	във	Вечния	град	се	стремели	да	изработват	колкото	
се	може	по-малки	ключове.

Фигура 2. Първообразът на секретната брава
Източник: Андонов, 2012

Секретната	брава	се	появява	за	първи	път	в	северна	Италия	(фигура	2),	но	
според	някои	сведения	тя	е	била	позната	и	на	гръцките	ключари.	Ключовете	с	
тази	 концепция	 станали	най-разпространените	 от	 късната	 римска	 епоха	 дo	 от-
криването	на	ключалките	с	щифтове.	Не	е	известно	името	на	ключаря,	открил	се-
кретната	брава,	която	се	явява	като	препятствие	пред	завъртането	на	ключа,	така	
че	в	нея	да	може	да	се	превърти	само	точният	(верният)	ключ	(Андонов,	2012).	
Постепенното	завоевание	на	гръцките	територии	е	причината,	поради	която	рим-
ляните	осъзнават	ролята	на	банките	и	банковото	дело.	Това	от	своя	страна	довело	
до	развитие	на	ключарския	занаят	(Doormann,	2021).	

Средновековието.	 В	 началото	 на	 Средновековието	 формата	 на	 ключовете	
прилича	 повече	 на	 съвременните,	 отколкото	 на	 примитивните,	 а	 дизайнът	 им	
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непрекъснато	се	променя.	През	този	период	се	създават	условия	ключарите	да	
развият	уменията	си,	тъй	като	стремежът	вече	е	бил	ключовете	не	само	да	бъдат	
носител	на	сигурност,	но	да	имат	и	естетическа	стойност.	Ключарите	изработва-
ли	ключове	с	много	орнаменти	и	те	наподобявали	произведение	на	изкуството	
(фигура	3).	Ролята	на	занаятчиите	нараства	през	този	период	и	те	започват	да	из-
работват	заключващи	механизми	за	порти,	врати,	сандъци	и	др.	Произвежданите	
брави	все	повече	се	доближават	до	съвременните	ни	представи,	„резето“	отстъп-
ва	на	„езика“,	а	ключовете	се	правят	във	формата	на	тръбички	(IntesA,	2021).

Фигура 3. Ключалка през Средновековието и ключ с орнаменти
Източник: История на ключарството - https://www.google.com/search?q=секратна+брава+
история&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLycWIzZr1AhWT67sIHYu_DkcQ2-cCegQIABAA&oq=секра
тна+брава+история&gs_lcp=CgNpbWcQA1CeCFijOWD-OmgBcAB4AIABnAGIAbwPkgEEMC
4xNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=rY3VYYu_EZPX7_UPi_-6uAQ&b
ih=658&biw=1326&client=opera&hs=uTo#imgrc=DVcvQcjbQuOpLM

През	 средните	 векове	 се	 появяват	 първите	 гилдии	 на	 ключарите.	 Цялата	
уредба	на	ключарския	занаят	се	контролирала	от	гилдиите	(от	правилата	за	чира-
куване	и	изпитите	за	ключар	калфа	и	майстор	ключар	до	цените,	на	които	работел	
всеки	ключар).	Гилдиите	налагали	и	стандартите	 за	 заключващите	устройства,	
които	се	използвали	по	това	време.	На	всеки	ключар,	който	не	спазвал	наложения	
от	гилдията	ред,	било	забранявано	да	работи	като	ключар.	Така	с	годините	зана-
ятът	ключарство	се	предавал	от	баща	на	син,	от	ключар	на	ключар,	а	наложената	
ограничена	 система	 не	 позволявала	 на	 занаятa	 да	 се	 развива	 с	 бързи	 темпове.	
По-изобретателните	ключари	от	средните	векове	са	оставили	следните	„инова-
ции“	като	сандъците,	които:	изстрелват	ножове,	произвеждат	изстрели,	отрязват	
пръстите	на	крадеца	(Андонов,	2012).	

Ренесанс.	През	този	период	се	появяват	нивата	на	щифтовете,	въведени	от	
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неизвестен	ключар.	Първото	ниво	помагало	щифтът	на	ключа	да	запазва	позици-
ята	си,	докато	не	освободи	лоста	и	не	се	премести	напред	или	назад.		Основна	цел	
на	майсторите	през	този	период	е	да	повишат	сигурността	посредством	въвежда-
не	на	усложнения	в	ключалките	(IntesA,	2021).

Фигура 4. Първообразът на катинара
Източник: Андонов, 2012

През	Възраждането	ключарите	произвеждали	и	катинари	(фигура	4),	но	спо-
ред	някои	от	тях	те	не	били	смятани	за	сериозни	заключващи	системи.	Съществу-
ват	данни,	доказващи,	че	катинарът	се	е	появил	много	по-рано,	познат	бил	още	на	
ключарите	в	древен	Китай,	а	популярността	му	се	дължи	на	римските	ключари,	
които	го	разпространили	на	територията	на	цяла	Европа	(Doormann,	2021).

Индустриална революция.	През	70-те	години	на	ХVІІІ	век	индустриалният	
преврат	слага	началото	на	нова	ера	в	човешката	история	(Русев,	2012).	През	1778	
г.	Робърт	Барън	открива	сейфовата	брава,	като	след	това	настъпва	бурно	развитие	
на	ключарството.	Ключари	изобретатели,	 като	Парънс,	Чъб,	Нюуел	и	Андрюс,	
следват	стъпките	на	Барън	и	усъвършенстват	заключващите	системи,	като	с	това	
дават	и	много	повече	сигурност	на	хората.	По	това	време	водещите	ключари	вли-
зат	в	остра	конкуренция,	което	води	до	множество	нововъведения	в	заключващи-
те	системи	и	до	откриването	на	нови	брави	и	въвеждането	на	нови	механизми.		
През	1784	г.	Джоузеф	Брама	излага	в	лондонския	си	ключарски	магазин	брава	с	
надпис,	обещаващ	200	гвинеи	на	този,	който	успее	да	я	отключи.	Това	станало	
след	67	години,	през	1851	г.,	на	изложение	в	Лондон,	най-сигурната	брава	била	
отключена	от	американския	ключар	Хобс,	като	за	това	са	му	били	необходими	51	
часа.	Джоузеф	Брама	патентова	известната	ключалка	със	защитен	предпазен	ме-
ханизъм.	През	1833	г.	Томас	Парсън	създава	първия	патентован	механизъм,	който	
можел	да	се	настройва	за	работа	с	различни	ключове.

Ефектът	от	индустриалната	революция	се	разпростира	от	Великобритания	
към	Европа,	Азия	и	Северна	Америка.	В	Америка	всеки	ключар	имал	достъп	до	
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модерните	технологии,	можел	да	се	усъвършенства	като	ключар,	развивайки	по-
знанията	си	по	механика.	Така	през	1844	г.	Линус	Йейл,	работещ	като	ключар	в	
банка,	открива	и	изработва	първата	секретна	ключалка	(фигура	5),	използвайки	
принципа	на	заключване,	познат	още	от	древен	Египет.	Синът	на	великия	ключар	
–	Линус	Йейл	младши,	усъвършенства	ключалката	на	баща	си	и	я	въвежда	в	бан-
ките,	което	повишава	значително	нивото	на	тяхната	сигурност	(Doormann,	2021).

Фигура 5. Секретна ключалка
Източник: Андонов, 2012

Джеремая	Чъб	изобретява	специални	механизми,	използващи	щифтове,	кои-
то	влизат	в	отворите	на	ключалките.	Линус	Йейл	създава	през	1861	г.	известния	
днес	щифтов	реверсивен	механизъм.	Шифровото	заключване	дължи	много	за	раз-
витието	си	на	Джеймс	Саргент	от	Рочестър,	Ню	Йорк.	Много	от	ключарите	по	
това	време	работели	в	тази	посока,	но	той	пръв	създава	работещ	модел,	с	което	
сбъдва	мечтата	на	поколения	ключари.	

Фигура 6. Шифрово заключване, прототип на Саргент
Източник: Андонов, 2012
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И	до	днес	банковите	трезори	използват	създадения	от	Саргент	прототип	(фи-
гура	6).	Неговата	концепция	включвала	три	часовника,	които	покриват	времеви	
интервал	от	3	дни.	Трезорът	можело	да	бъде	отключен	само	с	правилна	комбина-
ция,	въведена	единствено	в	определен	ден	и	час	(Doormann,	2021).

Развитие на ключарството през XX век.	С	годините	и	с	усъвършенстването	
на	заключващите	системи	ключарите	се	разделили	на	две	основни	групи:	клю-
чари,	изработващи	ключове;	ключари,	поставящи	брави,	извършващи	ремонт	и	
отключвания.	Постепенно	правенето	на	брави	се	превърнало	в	бизнес,	достъпен	
само	за	високотехнологични	корпорации.	През	1909	г.	Хенри	Гусман	създава	пър-
вата	машина	за	дубликати	на	ключове.	Сериозен	тласък	в	развитието	на	ключар-
ството	дава	автомобилната	индустрия	след	Първата	световна	война.	Тогава	се	по-
явява	и	необходимостта	от	нов	модел	ключалки,	които	да	издържат	на	вибрации.	
От	1926	г.	ключарите	разполагат	и	с	кодова	машина,	която	позволява	ключовете	
да	се	изработват	по	серийните	им	номера	(Doormann,	2021).	

От кръглата към профилната ключалка.	От	ранните	20	години	на	ХХ	век	е	
позната	конструкция,	подобна	на	ключалката	на	Линус	Йейл	младши,	съответно	
на	Карл	Хьолер	и	била	интегрирана	в	специално	разработена	вкопана	брава.	Дори	
и	в	настоящия	момент	тази	брава	все	още	се		използва.	През	1924	г.	Силвестър	
Вьорле	разработил	известната	днес	профилна	ключалка,	която	била	патентована	
и	така	стартирало	нейното	производство	(Introduction,	1987).

Проведените	проучвания	и	представените	обобщения	доказват,	че	през	веко-
вете	ключът е бил символ на авторитет, сигурност и сила. Първите механични 
заключващи системи	(резета	и	отвори)	са	били	изработени	изцяло	от	дърво.	Пър-
вите метални ключалки	се	появяват	около	900	г.,	те	представлявали	резета,	които	
от	външната	страна	на	вратата	се	отваряли	с	ключ.	Римляните	усъвършенстват	
металната	ключалка,	като	поставят	специални	релефни	елементи	в	заключващия	
механизъм,	които	позволявали	в	отвора	да	се	постави	само	точният	ключ.	Пър-
вите катинари	 били	удобни,	преносими	и	често	използвани	от	пътуващи	тър-
говци	(месингови,	бронзови	или	железни	с	една	или	повече	пружини,	работещи	
с	ключове).	В	началото на Средновековието	формата	на	ключовете	наподобява	
все	повече	тази	на	съвременните,	а	дизайнът	им	непрекъснато	се	променя.	Ролята	
на	занаятчиите	нараства	и	те	изработват	заключващи	механизми	за	порти,	врати,	
сандъци	и	др.	Бравата	все	повече	доближава	съвременните	ни	представи,	„резе-
то“ отстъпва на „езика“,	а	ключовете	се	правят	под	формата	на	тръбички.	По 
време на Ренесанса	майсторите	се	опитват	да	повишат	сигурността,	посредством	
усложнения	в	ключалките.	В	началото на ХІХ век	започва	производството	на	по-
сложни	заключващи	механизми	и	настъпва	ерата	на	„хитрите ключалки“.	В	Па-
риж,	Франция	е	изобретена	заключваща система със сменяеми комбинации.	През	
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1778	г.	Робърт	Барън	изобретява	ключалка с два насрещника,	а	по-късно	Джоузеф	
Брама	патентова	ключалка със защитен предпазен механизъм.	Джеремая	Чъб	из-
обретява	 специални	механизми, използващи щифтове, които влизат в отвори 
на ключалката.	Известният	днес	щифтов реверсивен механизъм е	създаден	от	
Линус	Йейл.	През	1833	г.	Томас	Парсън	създава	първия	патентован механизъм, 
който можел да се настройва за работа с различни ключове.	Иновациите	в	об-
ластта	на	заключващите	системи	продължават	и	днес,	като	те	са	пряко	свързани	с	
развитието	на	технологиите,	дигитализацията	и	изискванията	на	потребителите.

2. Производство на заключващи системи в България

Производителите	на	заключващи	системи	в	България	са:	„Метал“	АД,	град	
Варна,	„АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	България“	ЕООД,	град	Варна,	„Код-
кий	Текнолоджис“	ООД,	град	Стара	Загора,	„СОНИКО“	ООД	–	с.	Розовец,	област	
Пловдив	(таблица	1).

Таблица 1
Производители на заключващи системи в България

№ Производители
Година на създаване 
и стартиране на про-
изводствена дейност

Приватизация

1. „МЕТАЛ“ АД - Варна 1910 г. 1995 г.

2.

„ДЕКАБА“ ООД - Варна 1990 г.
„МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС“ ООД –  
Варна 2002 г.

„АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Варна 2019 г.

3. „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД –  
Стара Загора 2004 г.

4.
„ЕТ Ключ – Нено Нанев” 1989 г.
„СОНИКО“ ООД – с. Розовец, област 
Пловдив 1995 г.

Източник: Съставена от авторите

Първият	производител	у	нас	на	заключващи	системи	с	над	100-годишна	ис-
тория	е	„Метал“,	град	Варна.	Производството	е	стартирало	през	1910	година,	като	
е	следвана	политика	на	установяване	на	дълготрайни	търговски	контакти	и	пълно	
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обхващане	на	потребностите	на	домакинствата,	строителните	и	индустриалните	
производители	от	продуктите	в	тази	област.	През	1995	г.	фирмата	е	приватизи-
рана	и	се	трансформира	в	„Метал“	АД,	град	Варна.	Фирмата	е	един	от	големите	
производители	у	нас	на	секретни	заключващи	системи	(ключалки	с	палец	по	БДС	
и	по	DIN	във	всички	размери	и	видове	–	едностранни,	двустранни,	с	ръкохватка	
и	 РИМ	 ключалки),	 дръжки	 за	 врати	 и	 прозорци,	 мебелен	 и	 строителен	 обков,	
катинари.	 „Метал“	АД	разполага	 с:	последно	поколение	машини	GIULIANI	 за	
производство	и	асемблиране	на	секретни	ключалки,	за	протегляне	на	ключове;	
автоматизирани	системи	за	нарязване	на	секретите	на	ключовете.	Предлаганите	
от	компанията	продукти	са	с	гарантирано	качество,	отговарящи	на	българските	и	
европейските	стандарти	(Metal	Locking	Systems,	2021).

Друг	производител	у	нас	на	заключващи	системи	е	фирма	„ДЕКАБА“	ООД	
–	Варна,	 основана	 през	 1990	 г.	Пътят	 на	 компанията	 от	малка,	 частна	 до	 част	
от	глобалната	група	преминава	през	следните	етапи:	през	1990	г.	фирмата	е	ос-
нована	под	името	„ДЕКАБА“	като	фокуса	е	върху	производство	на	заключващи	
системи	от	висок	клас	за	българския	пазар;	през	1999	г.	в	управлението	на	соб-
ствеността	са	включени	нови	съдружници	от	Холандия	и	Германия,	което	налага	
промяна	на	марката	и	името	на	компанията	в	МАУЕР	ЛОКИНГ	СИСТЕМС	през	
2002	г.,	като	с	това	се	поставя	началото	на	предлагането	на	изделията	на	Евро-
пейския	пазар;	през	2019	г.	следва	придобиване	от	АССА	АБЛОЙ	груп	и	промяна	
на	името	на	„АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	(О.С.)	България“	ЕООД.	Днес	
„АССА	АБЛОЙ	(О.С.)	България“	е	най-ефективната	и	модерна	компания	у	нас,	
произвеждаща	продукти	в	областта	на	заключващите	системи	с	ниска,	средна	и	
висока	степен	на	сигурност,	предназначени	за	строителството,	туризма,	спортни	
съоръжения	и	др.	Механични	или	електронни,	всички	решения	са	развити	и	про-
изведени	съгласно	изискванията	за	качество	и	в	съответствие	с	технологичните	
иновации	 в	 областта.	Във	фирмата	функционира	 система	 за	 контрол	 ISO	9001	
повече	от	20	години	и	вследствие	на	изпълнението	на	процедурите	ѝ	се	гарантира	
постоянно	качество	на	готовите	продукти.	Паралелно	с	това	повече	от	10	години	
в	предприятието	функционира	и	система	за	планиране	на	ресурсите	на	предпри-
ятието	–	ERP	(Enterprise	Resource	Planning),	която	осигурява	необходимата	про-
следимост	материал-продукт	в	съответствие	с	ISO	9001	(Пашова,	Пашов,	2021).

„Кодкий	Текнолоджис“	ООД	–	Стара	Загора	е	третата	компания	у	нас,	про-
извеждаща	цифрово-програмно	кодирани	заключващи	системи	 (MASTER	KEY	
системи),	а	също	така	е	специализирана	в	производство	на	строителен	и	мебелен	
обков.	Фирмата	 е	 основана	през	 2004	 г.,	 като	приема	и	доразвива	утвърденото	
вече	 производство	 на	 основата	 на	 лиценз	 „Шелдуайс”,	Швейцария.	Изделията	
на	фирмата	се	предлагат	на	потребителите	в	над	50	страни	с	двете	защитени	тър-
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говски	марки	Codkey	и	Locksys.	Във	фирмата	функционира	система	за	контрол	
ISO	9001,	а	партньори	на	„Кодкий	Текнолоджис“	са	ABB,	BTL	и	Dorma	(Codkey,	
2021).

	„ЕТ	Ключ	–	Нено	Нанев”	е	предшественик	на	„СОНИКО“	ООД,	стартира	
дейност	през	1989	г.,	като	фокусът	е	производство	на	секретни	ключове	и	загото-
вки	с	търговско	наименование.	Фирма	СОНИКО	сключва	договор	през	2005	г.	с	
„ДЗУ“	АД	(Видеотон)	за	покупка	на	обособеното	производство	с	пълно	техниче-
ско	оборудване	и	лиценз	за	производство	на	цифрово-програмно	кодирани	сис-
теми	от	трето	поколение.	Закупени	са	правата	върху	търговска	марка	CODKEY,	
както	и	правата	върху	TM,	Locksys,	LS.	През	същата	 година	собствениците	на	
СОНИКО	поставят	началото	на	CODKEY	TECHNOLOGY.	През	2011	г.	СОНИ-
КО	и	CODKEY	стартират	производството	на	 антибактериален	обков	 за	болни-
ци,	обществени	сгради	и	училища.	В	това	производство	са	включени	дръжки	за	
брави,	обков	за	болнични	легла,	помощни	средства;	обков	за	стелажи	и	помощни	
колички.	Същата	година	е	свързана	и	със	закупуването	на	първата	робот-ръка	и	
е	поставено	началото	на	пълното	автоматизиране	на	производството.	Фабриката	
е	специализирана	за	производство	на	архитектурен	обков	–	дръжки	за	врати,	за-
качалки,	обков	за	заключване	и	контакти,	дръжки	за	прозорци	и	др.	(СОНИКО,	
2021).

Въз	основа	на	направеното	проучване	може	да	се	направят	следните	обоб-
щения:	производителите	на	заключващи	системи	в	България	са	общо	4	фирми:	
„МЕТАЛ“	АД	–	Варна,	„АССА	АБЛОЙ	ОПЪНИНГ	СОЛЮШЪНС	БЪЛГАРИЯ“	
ЕООД	–	Варна,	„КОДКИЙ	ТЕКНОЛОДЖИС“	ООД	–	Стара	Загора,	„СОНИКО“	
ООД	–	с.	Розовец,	област	Пловдив	(таблица	1);	основна	цел	на	всеки	един	от	тях	
е	чрез	производството	на	заключващи	системи	с	повишена	сигурност	и	качество	
да	посрещнат	очакванията	на	потребителите	и	да	направят	ежедневието	и	света	
им	спокойно	и	удобно	място	за	живот	и	работа.	

3. Заключващи системи, производство на групата АССА АБЛОЙ 

АССА	АБЛОЙ	е	най-голямата	група	в	света,	лидер	в	областта	на	заключва-
щите	системи	и	цялостните	решения	за	заключване.	Създадена	през	1994	г.	след	
сливането	на	две	предприятия:	АССА	(Швеция)	и	АБЛОЙ	(Финландия),	прите-
жава	около	300	предприятия	в	целия	свят.	Компанията	е	водеща	в	областта	на	
иновациите	 и	 притежава	 някои	 от	 най-известните	 търговски	марки	 в	 областта	
на	заключващите	системи,	като	FAB,	TESA,	Yale,	CORBIN,	NEMEF	и	т.н.	(АSSA	
ABLOY	Group,	2021).

„АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	(О.С.)	България“	ЕООД	е	част	от	гру-
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пата	на	АССА	АБЛОЙ	и	по-конкретно	от	дивизия	EMEIA	(Europe,	Middle	East,	
India	and	Africa),	която	включва	Европа,	Средния	изток,	Индия	и	Африка	(АSSA	
ABLOY	Group,	2021).		Над	70%	от	продукцията	на	АССА	АБЛОЙ	–	България	се	
изнася	в	чужбина	(ASSA	ABLOY	Opening	Solutions	Bulgaria,	2021),	като	основни-
те	пазари	са	Холандия,	Русия,	Испания,	Великобритания,	Гърция,	Унгария	и	т.н.	
(фигура	7).

Фигура 7. Пазари на АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс (О.С.) България ЕООД
Източник: ASSA ABLOY Opening Solutions Bulgaria, 2021

Продуктите,	 които	 „АССА	АБЛОЙ	Опънинг	 Солюшънс	 (О.С.)	 България“	
ЕООД	произвежда	и	предлага,	условно	могат	да	бъдат	разделени	в	4	групи:	меха-
нични,	електромеханични,	контрол	на	достъпа,	автоматизация	за	врати.	

Механични.	Механичните	изделия	за	осигуряване	на	достъп	до	дома	или	ра-
ботното	място	са	ключалки	и	брави,	отговарящи	на	стандартите	БДС	и	DIN.	Клю-
чалки MAUER	–	ключалки	от	среден	и	висок	клас,	които	се	предлагат	в	различни	
стандарти:	Европрофилни,	Скандинавски	овал	или	Рим,	като	могат	да	се	групи-
рат	в	Мастър	ключ	системи.	Брави MAUER	по	различни	международни	стандар-
ти.	Сейфове MAUER	–	електромеханични	и	механични	сейфови	касети	MAUER	
(АSSA	ABLOY	Opening	Solusions,	2021).

Електромеханични. Електромеханичните	продукти	комбинират	характерис-
тиките	на	механичната	сигурност	и	гъвкавостта	на	електрониката	в	един	продукт.	
АССА	АБЛОЙ	предлага	различни	решения	за	хотели,	бизнес	сгради	и	жилища:	
електромеханични	ключалки,	електромагнитни	насрещници,	системи	за	контрол	
на	достъпа.	MAUER Ellcam	–	Бравата	Ellcam	е	предназначена	за	заключване	на	
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шкафове	 за	учебни	 заведения,	 спортни	и	фитнес	 зали,	 болници	и	други.	CLIQ 
(CLIQ	Local	Manager,	CLIQ	Web	Manager,	CLIQ	Remote	(CLIQ	Connect)	и	CLIQ	
Go)	–	заключващите	устройства	от	системата	CLIQ	са	проектирани	за	устойчи-
вост	на	физическа	и	електронна	атака.	Интуитивният	облачно	базиран	софтуер	
и	редица	програмни	устройства	помагат	на	потребителите	да	управляват	всичко	
безопасно.	CLIQ	е	 електронна	 заключваща	 система,	 проектирана	да	 осигурява	
максимална	 гъвкавост	 и	 подобрена	 сигурност.	Софтуерът	CLIQ	добавя	 допъл-
нителна	 криптирана	 електронна	 сигурност	 и	 контрол	 (АSSA	ABLOY	Opening	
Solusions,	2021).

Контрол на достъпа. Предлагат	се	механични	Мастър	ключ	системи,	елек-
тромеханични	 ключалки,	 електронни	 брави	 за	 шкафчета	 и	 онлайн	 системи	 за	
контрол	на	достъпа.	CLIQ Go	–	осигурява	управление	на	права	за	достъп.	Систе-
мата	е	предназначена	за	малки	и	средни	предприятия,	CLIQ	Go	е	напълно	елек-
тронна	заключваща	система,	базирана	на	сигурна	CLIQ	технология	за	контрол	на	
достъпа.	Приложението	CLIQ	Go	осигурява	лесен	и	всеобхватен	контрол	върху	
сигурността	на	сградите	от	всеки	стандартен	смартфон	или	таблет.	С	приложе-
нието	CLIQ	Go	се:	управляват	правата	за	достъп	на	служителите	от	разстояние;	
издават	се	нови	ключове	или	се	анулират	изгубени	ключове.	Smart Air 	предлага	
различни	нива	на	управление	контрола	на	достъпа	в	една	безжична	система	(от	
директен	контрол	на	достъпа	до	врата	в	малка	сграда	със	SMARTair	Standalone	до	
безжичен	онлайн	контрол	и	мобилни	идентификационни	данни),	като	така	се	по-
стига	най-ефективният	начин	за	управление	на	правата	за	достъп.	Мастър ключ 
системи	намират	приложение	за	офиси,	хотели	и	жилищни	сгради,	като	осигуря-
ват	удобен	контрол	на	достъпа	и	спокойствие	за	служителите	и	клиентите.	Всяка	
разработена	Мастър	ключ	система	е	уникална	и	гъвкава,	като	потребителят	може	
да	отключва	входната	 врата,	 катинара	на	 гаража	или	пощенската	кутия	 само	с	
един	ключ	(АSSA	ABLOY	Opening	Solusions,	2021;	Ollam,	2012).

Автоматизация за врати. Автоматите за врати	на	АССА	АБЛОЙ	са	под-
ходящи	за	широк	спектър	от	приложения	–	от	частни	домове	до	бизнес	сгради,	
за	тежки	или	леки	врати.	Предлага	се	широка	гама	продукти,	резултат	от	над	100	
години	 знания,	 опит	и	 иновации,	 а	 това	 гарантира,	 че	 потребителите	могат	 да	
направят	подходящ	избор	както	за	професионални	приложения,	така	и	за	масова	
употреба.	Антипаник устройствата	осигуряват	надеждна	сигурност	и	безопас-
ност.	Те	позволяват	свободно	излизане	по	всяко	време,	като	не	компрометират	
контрола	на	достъп	(АSSA	ABLOY	Opening	Solusions,	2021).

Продуктите,	предлагани	от	групата	АССА	АБЛОЙ,	осигуряват	добро	упра-
вление	на	достъпа,	а	потребителите	чрез	използването	им	са	сигурни	и	живият	
спокойно	в	един	по-отворен	свят.	Продуктите	на	групата	се	предлагат	в	над	70	
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страни	в	света.	Групата	има	водеща	позиция	на	пазара	в	следните	области:	меха-
нично	и	електромеханично	заключване,	контрол	на	достъпа,	технологии	за	иден-
тификация,	автоматизация	на	входа,	блиндирани	врати,	сигурност	на	територията	
на	хотели	и	мобилен	достъп.	Реализираните	продажби	на	продуктите	на	групата	
за	2020	г.	са	в	Северна	Америка	и	Европа,	следващо	място	заема	Азия,	като	те	са	
незначителни	в	Океания	и	най-ниски	в	Южна	Америка	и	Африка	(АSSA	ABLOY	
Annual	Report,	2020)	(таблица	2).	

Таблица 2
Продажби на продуктите на групата АССА АБЛОЙ за 2020 г.

№ КОНТИНЕНТИ ПРОДАЖБИ, В %
1. Северна	Америка 45
2. Европа 37
3. Азия	 11
4. Океания 4
5. Южна	Америка	 2
6. Африка 1

Източник: АSSA ABLOY Annual Report, 2020

Продажбите	на	продуктите,	производство	на	групата	АССА	АБЛОЙ,	за	2020	
г.	са	намалели	със	7%	в	сравнение	с	тези	от	2019	г.,	като	основните	причини	за	
това	са	влиянието	на	COVID	пандемията	и	непостоянните	обменни	курсове	на	
различните	валути	(фигура	8).	

Фигура 8. Продажби на продуктите на групата АССА АБЛОЙ  
за 2019 г. и 2020 г., в шведски крони (SEK M)

Източник: Адаптирано по данни на АSSA ABLOY Annual Report, 2020
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В	групата	се	наблюдава	нарастващо	търсене	на	електромеханични	продукти,	
а	също	така	на	електронни	и	дигитализирани	заключващи	системи.	Увеличението	
на	продажбите	на	тези	изделия	за	групата	спрямо	2010	година		е	от	25%	до	31%.	
Наблюдава	се	увеличение	на	продажбите	и	на	механичните	заключващи	системи,	
но	то	е	значително	по-голямо	при	електроните	изделия.	За	2020	г.	най-висок	е	де-
лът	на	продажбите	на	електромеханични	продукти,	следват	изделията,	свързани	
с	 контрол	на	достъпа,	механичните	продукти	и	изделията	 за	 автоматизация	на	
врати	(АSSA	ABLOY	Annual	Report,	2020)	(фигура	9).	

Фигура 9. Продажби по продуктови групи
Източник: Адаптирано по данни на АSSA ABLOY Annual Report, 2020

Пандемията	се	е	отразила	съществено	на	финансовите	резултати	на	групата	
АССА	АБЛОЙ	в	началото	на	2020	г.,	но	след	предприемане	на	решителни	дейст-
вия	и	инвестиране	в	развитието	и	усъвършенстването	на	продуктите,	финансо-
вите	 резултати	 са	 се	 подобрили.	 Благодарение	 на	 упоритата	 работа	 на	 всички	
ангажирани	в	групата,	след	коригиране	на	цените	и	предприемане	на	конкретни	
действия	са	регулирани	отрицателните	резултати,	свързани	с	продажбите,	вслед-
ствие	на	пандемията.	

Заключение 

Въз	 основа	на	 проведеното	изследване	на	 специализираната	 литература	и	
практиката	в	областта	на	заключващите	системи	и	направените	разсъждения	мо-
гат	да	се	изведат	следните	изводи	и	обобщения:	

Първо,	необходимостта	от	заключващи	системи	се	е	появила	в	древността,	
а	производството	им	постепенно	се	развива	и	усъвършенства	в	продължение	на	
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хилядолетия	както	на	Стария	континент,	така	и	в	Азия,	и	в	Америка.	
Второ,	производството	на	заключващи	системи	е	тясно	свързано	със	спе-

цификата	на	занаята,	уменията,	използваните	материали,	инструменти	и	техно-
логии.	Съвременните	заключващи	системи,	произведени	у	нас	и	от	утвърдени	в	
световен	мащаб	компании,	отговарят	на	регламентираните	технически	изисква-
ния	и	задоволяват	потребностите	на	клиентите.	

Трето, влиянието	на	пандемията	се	отразява	съществено	върху	производ-
ството	и	продажбите	на	продуктите,	но	с	правилни	стратегически	решения	и	пре-
оценка	на	ситуацията	производителите	успяват	да	запазят	стабилността	на	ком-
паниите,	предлагайки	нови	решения	в	отговор	на	промененото	търсене,	резултат	
от	пандемията.	

Във	връзка	с	това	важни	изследователски	проблеми,	обект	на	бъдещи	проуч-
вания,	са:	1.	Проучване	и	анализ	на	видовете	съвременни,	иновативни	заключва-
щи	системи;	2.	Проучване	нагласите	на	потребителите	относно	информираността	
им	и	склонността	им	да	закупят	и	използват	иновативни,	по-сигурни	заключващи	
системи.	Считаме,	 че	намирането	на	решение	на	 тези	проблеми	ще	доведе,	 от	
една	страна,	до	подобряване	на	информираността	на	потребителите	относно	съ-
временните	иновативни	заключващи	системи;	повишаване	на	търсенето	им,	а	от	
друга	–	до	повишаване	на	обема	на	произведените	заключващи	системи	от	спе-
циализираните	в	областта	индустриални	предприятия.

Използвана литература

1.	Андонов,	 Г.	 (2012).	 История на ключарството.	 [Online]	 Available	 at:	
https://southkey.eu/wp-content/uploads/2016/08/история-на-ключарството.pdf	
[Accessed:	11.12.2021].

	 Andonov,	G.	 (2012).	 Istorya na kluchartvoto.	 [Online]	Available	 at:	 https://
southkey.eu/wp-content/uploads/2016/08/история-на-ключарството.pdf	 [Accessed:	
11.12.2021].

2.	Кузманов,	П.	 (2016).	Началото на ключарството.	 [Online]	Available	 at:	
https://kuzmanov.bg/началото-на-ключарството/	[Accessed:	05.01.2022].

	 Kuzmanov,	P.	(2016).	Nachaloto na kluchartvoto.	[Online]	Available	at:	https://
kuzmanov.bg/началото-на-ключарството/	[Accessed:	05.01.2022].

3.	Пашова,	С.	и	Пашов,	С.	(2021).	Качество	на	продуктите,	производство	на	
АССА	АБЛОЙ	Опънинг	Солюшънс	България	в	условията	на	пандемия.	Качест-
во и контрол на стоките в условията на Covid пандемия: Сборник с доклади 
от международна научно-практическа конференция,	Варна:	Наука	и	икономика,	
251-257.



112

Известия 
2022  •  том 66  •  №1

	 Pashova,	S.	i	Pashov,	S.	(2021).	Kachestvo	na	productite,	proizvodstvo	na	ASSA	
ABLOY	Оpaning	 Solutions	 Balgaria	 v	 usloviata	 na	 pandemia.	Kachestvo i control 
na stokite v uslovia uslovia na Covid pandemia: Sbornik s dokladi ot mezdunarodna 
nauchno-practicheska konferenzia,	Varna:	Nauka	i	ikonomika,	251-257.

4.	Русев,	И.	(2012).	Стопанската история в понятия, акценти и илюстра-
ции:	Електронен	учебник.	Варна:	Стено,	227.

	 Rusev,	I.	(2012).	Stopanska istoria v ponjatia, alzenti i ilustrazii:	Elekrtonen	
uchebnik.	Varna:	Steno,	227.

5.	СОНИКО	(2021).	[Online]	Available	at:	https://www.sonico.bg/cgi-bin/index.
pl?_state=CMSPage&Table=aboutus&Field=Content&ID=32&LANG=bg&menu=3	
[Accessed:	05.01.2022].

	 SONICO	(2021).	[Online]	Available	at:	https://www.sonico.bg/cgi-bin/index.
pl?_state=CMSPage&Table=aboutus&Field=Content&ID=32&LANG=bg&menu=3	
[Accessed:	05.01.2022].

6.	АSSA	ABLOY	Annual	 Report	 (2020).	 [Online]	Available	 at:	 	 https://www.
assaabloyopeningsolutions.bg/Local/assaabloyopeningsolutionsBG/About%20us/
Annual%20report%202020.pdf		[Accessed:	06.01.2022].

7.	АSSA	ABLOY	Group	(2021).	[Online]	Available	at:		[Accessed:	https://www.
assaabloy.com/group/en/about-us07.01.2022].

8.	АSSA	 ABLOY	 Opening	 Solusions	 (2021).	 [Online]	 Available	 at:	 https://
www.assaabloyopeningsolutions.bg/bg/produkti/mehanichni-produkti/	 [Accessed:	
06.01.2022].

9.	 ASSA	ABLOY	 Opening	 Solutions	 Bulgaria	 (2021).	 [Online]	 Available	 at:	
https://www.assaabloyopeningsolutions.bg/bg/produkti/avtomatizacia-vrati/panic-
exit-devices-bg/	[Accessed:	08.01.2022].	

10.		Bishop,	M.	and	Burton,	A.	(2000)	Tumbler	Lock,	Egypt,	Iraq,	Greece,	1000	
BCE.	 [Online]	Available	 at:	 https://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_inventions/
hsc09b.htm	[Accessed:	16.01.2022].

11.	Codkey	 (2021).	 [Online]	 Available	 at:	 https://codkey.bg/за-компанията	
[Accessed:	05.01.2022].

12.	Doormann	 (2021).	 История и бъдеще на ключалките и ключовете. 
[Online]	Available	at:		https://varna.doormann.bg/istoriya-i-badeshte-na-klyuchalkite-
i-klyuchovete/	[Accessed:	19.12.2021].

13.		Edgar,	J.	and	McInerney,	W.	(2020).	Chapter	25.	The use of locks in physical 
crime prevention.	Permission	obtained	from	National	Crime	Prevention	Institute,	School	
of	Justice	Administration,	University	of	Louisville.,	Editor(s):	Lawrence	J.	Fennelly,	
Handbook	 of	 Loss	 Prevention	 and	 Crime	 Prevention	 (6th	 Edition),	 Butterworth-
Heinemann,	pp.	283-324,	https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817273-5.00025-9.



113

Събка Пашова, Свилен Пашов.  
Развитие на производството на заключващи системи 

14.	IntesA (2021). Заключващи системи и архитектурен обков. [Online] 
Available	at:	https://intesa.bg/заключващи-системи		[Accessed:	12.01.2022].	

	 IntesA	(2021).	Zakluchvashti	sistemi	i	archetekturen	obkov.	[Online]	Available	
at:	https://intesa.bg/заключващи-системи		[Accessed:	12.01.2022].

15.	Introduction	 (1987).	 The Use of Locks in Physical Crime Prevention.   
[Online]	Available	 at:	 https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/B97804099009275000
54?token=6D31D49E4C1D063F026A058B5B927D0B25FB170A1FE36630A94244
98BAA32D45FFEB2D71F29B5D8E6FE8E7EBE7329584&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20220112141507	[Accessed:	12.01.2022].

16.	Komkeys	 (2014).	История на ключовете.	 [Online]	Available	 at:	 https://
komkeys.com/история-на-ключовете/	[Accessed:	04.01.2022].

	 Komkeys	 (2014). Istoria na kluchovete.	 [Online]	 Available	 at:	 https://
komkeys.com/история-на-ключовете/	[Accessed:	04.01.2022].

17.	Kuo-Hung,	 H.	 (2017)	 On	 the	 structural	 analysis	 of	 open-keyhole	 puzzle	
locks	in	ancient	China,	Mechanism and Machine Theory,	118,	pp.	168-179,	https://doi.
org/10.1016/j.mechmachtheory.2017.08.003.

18. Metal	Locking	Systems	 (2021).	 [Online]	Available	 at:	 https://metal-ls.com/
bg/за-нас/	[Accessed:	05.01.2022].

19.	Ollam,	 D.	 (2012).	 Chapter	 3.	 Master-Keyed	 Systems,	 Editor(s):	 Deviant	
Ollam,	Keys	to	the	Kingdom,	Syngress,	pp.	121-152,	https://doi.org/10.1016/B978-1-
59749-983-5.00003-8.

20.	Rushmore,	S.	and	Mahne,	C.	(1998).	Keys	and	hotel	security.	The Cornell Hotel 
and Restaurant Administration Quarterly,	39	(6).	pp.	91-95,	https://doi.org/10.1016/
S0010-8804(99)80010-X.

21.	Wiles,	J.,	et.	al.	 (2012).	Chapter	3.	More about locks and ways to low tech 
hack them,	Editor(s):	Jack	Wiles,	Terry	Gudaitis,	Jennifer	Jabbusch,	Russ	Rogers,	Sean	
Lowther,	 Low	 Tech	 Hacking,	 Syngress,	 pp.	 51-85,	 https://doi.org/10.1016/B978-1-
59749-665-0.00003-4. 

22.	Zhang,Y.	and	Kuo-Hung,	H.	(2020)	Traditional	Chinese	Yuekou	Locks.	Mech. 
Sci.,	11,	pp.	411–423,	https://doi.org/10.5194/ms-11-411-2020



114

Известия 
2022  •  том 66  •  №1

PRODUCTION DEVELOPMENT OF LOCKING SYSTEMS

Sabka PASHOVA
Svilen PASHOV

Abstract

Production	of	locking	systems	dates	back	4,000	years.	Locking	systems	in	today‘s	dynamic	
world	are	widespread	in	all	spheres	of	life.	In	a	dynamic	and	digital	environment,	the	need	for	
more	secure	locking	systems	is	constantly	growing,	and	the	response	of	manufacturers	is	in	the	
constant	improvement	and	development	of	innovative	proposals	with	varying	degrees	of	security.	
The	purpose	of	this	study	is	to	present	the	relationship	between	the	stages	of	civilization	and	
the	production	of	locking	systems	up	to	this	moment.	Various	research	methods	and	approaches	
have	been	used,	including	methods	of	analysis	and	synthesis,	as	well	as	systemic	and	complex	
approaches.	As	a	result	of	the	research	are	studied,	summarized	and	analyzed:	the	stages	through	
which	the	development	of	the	production	of	locking	systems	passes,	historically;	the	production	
of	locking	systems	in	Bulgaria	and	in	the	ACCA	ABLOY	group.

Key words:	locking	systems,	production,	innovations.
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