ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция

„България на регионите“
по повод 25-годишнината от създаването на висшето училище
на тема:

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
27 - 28 октомври 2017 г.
Пловдив

СБОРНИК ДОКЛАДИ

Конференцията е осъществена с подкрепата на
Фонд „Научни изследвания“

1

Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция
„България на регионите“,
организирана по повод 25-годишнината от създаването на висшето
училище на тема: „Перспективи за устойчиво регионално развитие―
27 – 28 октомври 2017 г., Пловдив
Редакционна колегия / Editorial Board:
Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov, University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Prof. Dr. Mariana Ivanova, University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Prof. Dr. Rasim Yilmaz, Namık Kemal University - Turkey
Prof. Dr. Ahmet KubaĢ, Namık Kemal University – Turkey
Prof. Dr. Anna Bandlerova, Slovak university of agriculture in Nitra – Slovakia
Prof. Dr. Pavol Schwarcz, Slovak university of agriculture in Nitra – Slovakia
Рецензенти по секции:
 Икономика, финанси, инвестиции
проф. д-р Мариана Асенова, проф. д-р Огняна Стоичкова
 Екологично производство на храни
проф. д-р Марияна Иванова, доц. д-р Светла Димитрова
 Туризъм и рекреация
проф. д-р Златка Григорова, доц. д-р Пламен Лаков
 Зелена икономика и възобновяеми енергийни източници
доц. д-р Огнян Карабаджов, доц. д-р Димитър Якимов
 Опазване на околната среда и климатични промени
доц. д-р Михаил Кечев, д-р Назан Арифоглу
 Агробизнес и регионална политика
доц. д-р Екатерина Арабска, доц. д-р Керанка Недева
 Социално и културно развитие
доц. д-р Вихра Димитрова, доц. д-р Екатерина Арабска
 Управление на образованието и иновациите
проф. д-р инж. Димитър Димитров, проф. д-р Огняна Стоичкова
 Човешки ресурси и организационен мениджмънт
проф. д-р Вяра Славянска, доц. д-р Вихра Димитрова
 Информационни и комуникационни технологии:
проф. д-р Константин Цветков, доц. д-р Недко Минчев
 Здраве, спорт, туризъм и медицина
проф. д-р Петър Петров, д.м., проф. д-р Вяра Славянска

ISBN 978-619-203-207-4 (on-line)
ISBN 978-619-203-206-7 (DVD)
© Академично издателство „Талант―, 2017
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

http://regions.uard.bg/

2

UNIVERSITY
OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

Jubilee International Scientific Conference

Bulgaria of Regions
on the occasion of 25-th anniversary of University of agribusiness and
rural development under the topic

SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
PERSPECTIVES
27 - 28 October 2017
Plovdiv, BULGARIA

PROCEEDINGS

The conference is supported by the National Science Fund
of the Republic of Bulgaria

3

Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference “Bulgaria of
Regions”
organized on the occasion of 25-th anniversary of University of agribusiness and
rural development under the topic ―Sustainable Regional Development Perspectives‖
27 - 28 October 2017
Plovdiv, Bulgaria
Editorial Board:
Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov, University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Prof. Dr. Mariana Ivanova, University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Prof. Dr. Rasim Yilmaz, Namık Kemal University - Turkey
Prof. Dr. Ahmet KubaĢ, Namık Kemal University – Turkey
Prof. Dr. Anna Bandlerova, Slovak university of agriculture in Nitra – Slovakia
Prof. Dr. Pavol Schwarcz, Slovak university of agriculture in Nitra – Slovakia
Section Reviewers:
 Economics, Finance, Investments
Prof. Dr. Mariana Asenova, Prof. Dr. Ognyana Stoichkova
 Ecological Food Production
Prof. Dr. Mariana Ivanova, Assoc. Prof. Svetla Dimitrova
 Tourism and Recreation
Prof. Dr. Zlatka Grigorova, Assoc. Prof. Plamen Lakov
 Green Economy and Renewable Energy Sources
Assoc. Prof. Dr. Ognyan Karabadzhov, Assoc. Prof. Dimitar Yakimov
 Environmental Protection and Climate Change
Assoc. Prof. Dr. Mihail Kechev, Dr. Nazan Arifoglu
 Agribusiness and Regional Policy
Assoc. Prof. Dr. Ekaterina Arabska, Assoc. Prof. Dr. Keranka Nedeva
 Social and Cultural Development
Assoc. Prof. Vihra Dimitrova, Assoc. Prof. Dr. Ekaterina Arabska
 Management of Education and Innovation
Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov, Prof. Dr. Ognyana Stoichkova
 Human Resources and Organizational Management
Prof. Dr. Vyara Slavyanska, Assoc. Prof. Vihra Dimitrova
 Information and Communication Technology
Prof. Dr. Konstantin Tsvetkov, Assoc. Prof. Dr. Nedko Minchev
 Health, Sports, Tourism and Medicine
Prof. Dr. Petar Petrov, Prof. Dr. Vyara Slavyanska

ISBN 978-619-203-207-4 (on-line)
ISBN 978-619-203-206-7 (DVD)
© Academic Publishing House ―Talent‖, 2017
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg/

4

Съдържание
Contents
Plenary Session...................................................................................................................... 21
Пленарна сесия..................................................................................................................... 21
Higher Education for Sustainable Rural Development: UARD Experience ............................... 22
Dimitar Dimitrov, Mariana Ivanova, Ekaterina Arabska ............................................................ 22
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 22
Висше образование за устойчиво регионално развитие: опитът на ВУАРР ..................... 23
Димитър Димитров, Марияна Иванова, Екатерина Арабска ............................................. 23
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив....................... 23
Producers‘ Organization Approach in Rural Tourism: Agritourism Cooperatives ..................... 39
Harun Hurma1, Cagdas Inan2 ........................................................................................................ 39
1
NKU, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics ................................ 39
2
NKU, Vocational School of Social Sciences, Department of Tourism and Hotel
Management................................................................................................................................ 39
Fiscal Policy of Bulgaria – Problems and Trends .......................................................................... 46
Ognyana Stoichkova1, Virginiya Zhelyazkova2, Yakim Kitanov2 ............................................. 46
1
University of agribusiness and rural development - Bulgaria ............................................. 46
2
University of finance, business and entrepreneurship - Bulgaria ...................................... 46
Фискалната политика на България – проблеми и тенденции ............................................... 47
Огняна Стоичкова1, Виржиния Желязкова2, Яким Китанов2 .............................................. 47
1
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ..................... 47
2
Висше училище по застраховане и финанси - София ................................................. 47
Operational Program Regions in Growth 2014-2020 .................................................................... 59
Yulian Mollov ................................................................................................................................... 59
South Central Region Department, Plovdiv, Directorate General "Strategic Planning and
Regional Development Programs", Ministry of regional development and public works of
the Republic of Bulgaria............................................................................................................. 59
Оперативна програма „Региони в растеж― 2014-2020 ............................................................. 60
Юлиян Моллов .............................................................................................................................. 60
Отдел „Южен централен район― гр. Пловдив, Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие―, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството на Република България .............. 60
Challenges and Solutions in Providing Accessible Education and Employability in Rural
Regions ................................................................................................................................................ 61
Round Table Panel Presentation ..................................................................................................... 61
Patricia Georgieva .......................................................................................................................... 61
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 61
Предизвикателства и решения в осигуряване на достъпно образование и пригодност за
заетост в селските райони ............................................................................................................. 62
Кръгла маса - панелна презентация ............................................................................................ 62
Патриция Георгиева..................................................................................................................... 62
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив....................... 62

5

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Discussion panel Economics, Finance, Investments ........................................................ 63
Дискусионен панел Икономика, финанси, инвестиции ............................................... 63
Product and Price Banking Marketing Strategies - a Key in the Competitive Struggle Between
Credit Institutions ................................................................................................................................ 64
Mariana Asenova ............................................................................................................................ 64
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 64
Продуктовите и ценови банкови маркетингови стратегии – ключ в конкурентната борба
между кредитните институции ....................................................................................................... 65
Мариана Г. Асенова ..................................................................................................................... 65
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив....................... 65
Models For Analyzing Customer Profitability.................................................................................. 78
Vanya Kuzdova Banabakova........................................................................................................ 78
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 78
Модели за анализ рентабилността на клиентите..................................................................... 79
Ваня Куздова Банабакова .......................................................................................................... 79
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив....................... 79
Topical Issues of the Analysis of Sales Profitability ...................................................................... 85
Rositsa Ivanova .............................................................................................................................. 85
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 85
Актуални въпроси на анализа на рентабилността на продажбите ...................................... 86
Росица Иванова ............................................................................................................................ 86
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив....................... 86
Reporting Employment of the Workforce in the Commercial Enterprise ................................... 93
Zdravka Kiricheva ........................................................................................................................... 93
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 93
Относно отчитането заетостта на работната сила в търговското предприятие .............. 94
Здравка Киричева ......................................................................................................................... 94
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив....................... 94
Challenges in Corporate Sales Forecasting ................................................................................... 99
Vladislava Georgieva ..................................................................................................................... 99
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................... 99
Предизвикателства при прогнозиране на фирмените продажби ....................................... 100
Владислава Георгиева .............................................................................................................. 100
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 100
Management, Measurement and Oversight of Investment Risk in Bulgarian Voluntary
Pension Funds .................................................................................................................................. 104
Nikolina Mareva, Georgi Georgiev ............................................................................................. 104
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 104
Управление, измерване и надзор на инвестиционните рискове при доброволните
пенсионни фондове в България ................................................................................................. 105
Николина Марева, Георги Георгиев ....................................................................................... 105
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 105

6

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Simulation modeling in international capital budgeting with Excel ............................................ 117
Georgi Georgiev............................................................................................................................ 117
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 117
Симулационно моделиране при международно капиталово бюджетиране с Excel ...... 118
Георги Георгиев .......................................................................................................................... 118
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 118
The Usefulness of the Non-Financial Statement Prepared by Companies of Public Interest
............................................................................................................................................................. 129
Pavlina Dimitrova .......................................................................................................................... 129
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 129
Полезността на нефинансовата декларация, изготвяна от предприятията от обществен
интерес .............................................................................................................................................. 130
Павлина Димитрова ................................................................................................................... 130
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 130
The role of leasing as an alternative technique of project financing ......................................... 136
Biser Krastev ................................................................................................................................. 136
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 136
За ролята на лизинга като алтернативна техника на проектно финансиране ................ 137
Бисер Кръстев ............................................................................................................................. 137
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 137
Investments in Non-Current Tangible Assets as an Important Prerequisite for Sustainable
Regional Development (Accounting Aspects) .............................................................................. 145
Stanislava Pancheva .................................................................................................................... 145
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 145
Инвестициите в нетекущи материални активи като важна предпоставка за устойчиво
регионално развитие (счетоводни аспекти) ............................................................................. 146
Станислава Панчева.................................................................................................................. 146
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 146
Risk Assessment and Market Presentation of Top Cryptocurencies ....................................... 155
Gabriela Krasteva ......................................................................................................................... 155
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 155
Оценка на риска и пазарното представяне при криптовалутите ........................................ 156
Габриела Кръстева .................................................................................................................... 156
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 156
Methods for Research the Profitability of Capital in Agriculture ................................................ 164
Viktoriya Mendeva ........................................................................................................................ 164
New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria .......................................................................... 164
Методи за изследване на рентабилността на капитала в земеделието .......................... 165
Виктория Мендева ...................................................................................................................... 165
Нов български университет – България........................................................................ 165
Stimulating Innovation Through Tax Policy Mechanisms ........................................................... 176
Silvia Tsankova ............................................................................................................................. 176
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 176

7

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Стимулиране на иновациите посредством механизмите на данъчната политика ........ 177
Силвия Цанкова .......................................................................................................................... 177
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 177
State Transfers as a Factor for Smoothing of Horizontal Imbalances in Bulgaria .................. 184
Mariana Pavlova-Banova ............................................................................................................ 184
D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria ............................................... 184
Държавните трансфери като фактор за изглаждане на хоризонталните дисбаланси в
РБългария ........................................................................................................................................ 185
Марияна Павлова-Бънова ........................................................................................................ 185
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов― – Свищов ................................. 185
Public Revenue of Direct Tax - Trends and Challenges ............................................................ 194
Tanya Todorova ............................................................................................................................ 194
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 194
Публичните приходи от преки данъци – тенденции и предизвикателства ...................... 195
Таня Пламенова Тодорова....................................................................................................... 195
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 195
Assessment of Political and Economic Risk to the Countries by the Major Rating Agencies
............................................................................................................................................................. 201
Dinko Kazepov .............................................................................................................................. 201
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 201
Оценка на политическия и икономическия риск пред страните от големите рейтингови
агенции .............................................................................................................................................. 202
Динко Казепов.............................................................................................................................. 202
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 202

Discussion panel Ecological Food Production .................................................................209
Дискусионен панел Екологично производство на храни ...........................................209
Edible Oil Organogels Prepared with Natural Waxes and Their Application........................... 210
Mustafa Öğütcü, Emin Yilmaz .................................................................................................... 210
Department of Food Engineering, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale,
Turkey ......................................................................................................................................... 210
Phenolic Content of Selected Dried Fruits .................................................................................... 212
Nazan Arifoglu, Gulen Turker ..................................................................................................... 212
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Science, Canakkale,
Turkey ......................................................................................................................................... 212
Comparison of Physico-Chemical Parameters and Composition of Wild and Suspended
Cultured Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) from Sea of Marmara ............... 214
Hasan Basri Ormanci1, Fatma Arik Colakoglu2, Serhat Colakoglu3, Ibrahim Ender Kunili2
......................................................................................................................................................... 214
1
Department of Fisheries Technology, Canakkale School of Applied Sciences,
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey ................................................... 214
2
Department of Fishing and Fish Processing Technology, Faculty of Marine Science and
Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey............................. 214

8

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―
3

Department of Fish Processing, Canakkale Vocational of Technical Sciences,
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey ................................................... 214
Heavy Metal Concentrations in Some Bivalve Species from the Southern Coast of the
Marmara Sea (Turkey) ..................................................................................................................... 216
Serhat Colakoglu1, Ibrahim Ender Kunili2 ................................................................................. 216
1
Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Vocational of Technical Sciences,
Çanakkale, Turkey.................................................................................................................... 216
2
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Sciences and Technology,
Çanakkale, Turkey.................................................................................................................... 216
Effect of Mussels Consumption on Human Health ...................................................................... 218
Pınar Yıldırım1, Ertan Ercan2, Gülen Türker3 ........................................................................... 218
1
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Science, Fisheries
Technology, Canakkale, Turkey ............................................................................................. 218
2
Mugla Sıtkı Koçman University, Faculty of Fisheries, Mugla, Turkey ............................. 218
3
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Science, Food
Technology, Canakkale, Turkey ............................................................................................. 218
Quality Characteristics of Fish Sauce Produced from Anchovy (Engraulis encrasicolus) .... 220
Ibrahim Ender Kunili1, Hasan Basri Ormanci2, Fatma Arik Colakoglu1 ................................ 220
1
Faculty of Marine Science and Technology Canakkale Onsekiz Mart University,
Canakkale, Turkey.................................................................................................................... 220
2
Department of Fisheries Technology, Canakkale School of Applied Sciences,
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey ................................................... 220
Effectiveness of Biofertilizers on the Productivity of Dry Mass of Stevia Rebaudiana B....... 231
Elena Nikolova, Dimitar Yakimov ............................................................................................... 231
University of agribusiness and rural development - Bulgaria............................................. 231
Ефективност на биоторове върху продуктивността на листна маса от Стевия ............. 232
Елена Николова, Димитър Якимов ........................................................................................ 232
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 232
Ex situ (in field) conservation of Bulgarian species from genus Mentha maintained in the
collection of IPGR-Sadovo .............................................................................................................. 239
Katya Uzundzhalieva, Stanislava Stateva ................................................................................ 239
Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo, Bulgaria .................................................. 239
Evaluation of Seaweed Resources as Functional Food in Turkey ........................................... 246
Fatma Çolakoğlu1, Ġlknur Ak2 ...................................................................................................... 246
1
Department of Fishing and Fish Processing Technology, Marine Sciences and
Technology Faculty, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey ............... 246
2
Department of Aquaculture, Marine Sciences and Technology Faculty, Canakkale
Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey ....................................................................... 246
Determination of the Mineral Composition of Turkish Tahini Halva .......................................... 256
Nazan Arifoglu1, Mustafa Ogutcu2.............................................................................................. 256
1
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Sciences,
Department of Food Technology, Canakkale, Turkey ........................................................ 256

9

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria
2

Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Engineering, Department of Food
Engineering, Canakkale, Turkey ............................................................................................ 256
Determination of Shelf-Life of Lakerda (Salted Atlantic Bonito) Stored at 4°C ....................... 258
Hasan Basri Ormanci1, Ibrahim Ender Kunili2, Fatma Arik Colakoglu2 ................................ 258
1
Department of Fisheries Technology, Canakkale School of Applied Sciences,
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey ................................................... 258
2
Department of Fishing and Fish Processing Technology, Faculty of Marine Science and
Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey............................. 258
The Processing of Pufferfish and Usage of Tetrodotoxin in the Pharmaceutical Industry .... 260
Nermin Berik1, Ekrem Cem Çankırılıgil2 .................................................................................... 260
1
Department of Fisheries and Processing Technology, Faculty of Marine Sciences and
Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale - Turkey ........................... 260
2
Central Fisheries Research Institute, Yomra, Trabzon - Turkey...................................... 260
Fish Sausage Production from Different Fish Species ............................................................... 268
Nermin Berik1, Dilek Kahraman Yilmaz2 ................................................................................... 268
1
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Science and Technology,
Çanakkale, Türkiye ................................................................................................................... 268
2
Çanakkale Onsekiz Mart University, Graduate School of Natural and Applied Sciences,
Çanakkale, Türkiye ................................................................................................................... 268
Quality of Peas-Wheat Mixes, Resources for Green Food in the Conditions of Organic
Farming .............................................................................................................................................. 270
Maria Sabeva, Grigori Ivanov, Siyka Angelova........................................................................ 270
Institute of Plant Genetic Resources ―Konstantin Malkov‖- Sadovo, Bulgaria ................ 270
Качество на грахово-пшенични смески, отглеждани за зелен фураж в условията на
биологично зeмеделие .................................................................................................................. 271
Мария Събева, Григори Иванов, Сийка Ангелова.............................................................. 271
Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков―- Садово 271

Discussion panel Tourism and Recreation ........................................................................278
Дискусионен панел Туризъм и рекреация .....................................................................278
Leader Approach to Sustainable and Integrated Rural Development ...................................... 279
Stefka Timareva1, Veselin Boyadzhiev2 .................................................................................... 279
1
University of agribusiness and rural development – Bulgaria .......................................... 279
2
St. Kliment Ohridski University of Sofia - Bulgaria ............................................................. 279
Подходът „Лидер― за устойчиво и интегрирано развитие на селските райони ............... 280
Стефка Тимарева1, Веселин Бояджиев2............................................................................... 280
1
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 280
2
Софийски университет „Св. Климент Охридски― – София ..................................... 280
Opportunities to Minimize the Weaknesses Related with the Temporary Work in Tourism as
a Basis for Sustainable Sector Development ............................................................................... 292
Aleksandar Davchev .................................................................................................................... 292
University of agribusiness and rural development – Bulgaria............................................ 292

 10 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Възможности за минимизиране на слабостите при временната заетост в областта на
туризма, като основа за устойчиво развитие на сектора ..................................................... 293
Александър Давчев .................................................................................................................... 293
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 293
Promoting Sales by Introducing and Optimizing Algorithms for Working in the Touristic Sector
............................................................................................................................................................. 299
Aleksandar Davchev .................................................................................................................... 299
University of agribusiness and rural development – Bulgaria............................................ 299
Насърчаване на продажбите чрез въвеждане и оптимизиране на алгоритми за работа в
сферата на туризма ....................................................................................................................... 300
Александър Давчев .................................................................................................................... 300
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 300
Analysis of the Current State, Problems and Trends in Development of Rural and Other
Alternative Forms of Tourism in Plovdiv Region .......................................................................... 307
Stefka Timareva ............................................................................................................................ 307
University of agribusiness and rural development – Bulgaria............................................ 307
Анализ на съвременното състояние, проблемите и тенденциите за развитие на
селския и други алтернативни видове туризъм в руралните райони на Пловдивска
област ................................................................................................................................................ 308
Стефка Тимарева ....................................................................................................................... 308
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 308
Experience of Russian-Bulgarian Cooperation in the Organization of International Tourism as
a Factor of Sustainable Development of Regions ....................................................................... 322
Dmitrii Sevastyanov1, Aleksey Grigoriev1, Tatyana Osipova1, Plamen Lakov2 ................... 322
1
Institute of Earth Sciences, St. Petersburg State University – Russia ............................ 322
2
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................ 322
Опыт Российско-Болгарского сотрудничества в организации международного туризма
как фактор устойчивого развития регионов ............................................................................. 323
Севастьянов Д.В.1, Григорьев А.А.1, Осипова Т.Н.1, Лаков П.М.2 ................................... 323
1
Институт Наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный
университет, Cанкт- Петербург, Россия ..................................................................... 323
2
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 323
Comparative Analysis of Hotel Accommodation Facilities in Bulgaria ..................................... 329
Plamen Lakov................................................................................................................................ 329
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 329
Развитие на местата за настаняване в България – сравнителен анализ ........................ 330
Пламен Лаков .............................................................................................................................. 330
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 330
Currency Control and Cultural Tourism......................................................................................... 338
Evgeniy Stoyanov ......................................................................................................................... 338
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 338
Валутен контрол и културен туризъм ........................................................................................ 339
Евгений Стоянов ......................................................................................................................... 339
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 339

 11 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Opportunities for Application of Statistical Methods and Programs for Tourism Typology of
the Countries ..................................................................................................................................... 349
Krasimir Levkov1, Georgi Marinov2 ............................................................................................ 349
1
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................ 349
2
University of Economics – Varna, Bulgaria ......................................................................... 349
Възможности за приложение на статистически методи и програми при туристическото
типологизиране на страните ........................................................................................................ 350
Красимир Левков, Георги Маринов ........................................................................................ 350
1
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 350
2
Икономически университет – Варна .............................................................................. 350
Comparative Analysis of Tourism Law and Policy in Macedonia and Bulgaria ...................... 356
Dejan Metodieski1, Jasmina Andreeva2, Biljana Conevska1 .................................................. 356
1
Goce Delchev University in Shtip – Macedonia.................................................................. 356
2
St. Kliment Ohridski University of Sofia - Bulgaria ............................................................. 356
Сравнителен анализ на туристическото право и политика в Македония и България .. 357
Деян Методиески1, Ясмина Андреева2, Биляна Цоневска1 ............................................. 357
1
Университет „Гоце Делчев―, Щип, Македония ............................................................ 357
2
Университет „Св.Климент Охридски―, София, България ........................................ 357
An Example Scheme for the Introduction of an Algorithm for Work of Servicing Customers in
the Specialized Branch of Tourism ................................................................................................ 366
Aleksandar Davchev .................................................................................................................... 366
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 366
Примерна схема за въвеждане на алгоритъм за работа при обслужване на клиенти в
специализирано направление на туризма ............................................................................... 367
Александър Давчев .................................................................................................................... 367
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 367
Regionalization of tourism in Bulgaria – outcomes and implications........................................ 368
Ivanka Shopova ............................................................................................................................ 368
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 368
Religious Tourism - Trends, Opportunities and Perspectives through the Prism of Plovdiv
Destination ......................................................................................................................................... 376
Zlatka Grigorova ........................................................................................................................... 376
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 376
Религиозният туризъм - тенденции, възможности и перспективи през призмата на
дестинация Пловдив ...................................................................................................................... 377
Златка Григорова ........................................................................................................................ 377
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 377
Evaluation of Phenolic and Carotenoid Content of Turf Grass Clippings ................................ 389
Selçuk Birer1, Gulen Turker2, Nazan Arifoglu2, Ahmet Gokkus3 ........................................... 389
1
Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramic Vocational College, Horticulture
Programme, Bayramic, Canakkale, Turkey .......................................................................... 389
2
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Sciences,
Department of Food Technology, Canakkale, Turkey ........................................................ 389
3
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops,
Canakkale, Turkey.................................................................................................................... 389

 12 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Discussion panel Green Economy and Renewable Energy Sources .............................391
Дискусионен панел Зелена икономика и възобновяеми енергийни източници ...391
Evaluation of Activities of Irrigation Cooperatives for Sustainability of Water Resources in
Tekirdag ............................................................................................................................................. 392
AyĢegül Ünver, Harun Hurma ..................................................................................................... 392
Namik Kemal University – Turkey .......................................................................................... 392
Circulation of Water From the Point of View of Energy and its Influence on Rainfall ............ 393
Michal Kravčík, Miroslav Zachar ................................................................................................ 393
Кръговрат на водата от гледна точка на енергията и нейното влияние върху валежите
............................................................................................................................................................. 393
Michal Kravčík, Miroslav Zachar ................................................................................................ 393
Presentation of a Technology for Extraction of Brown‘s Gas from Seawater ......................... 397
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov ............................................................................... 397
Представяне на технология за добив на браунов газ от морска вода .............................. 398
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров ............................................................................... 398
Theoretical Research on Obtaining Brown‘s Gas From Seawater ........................................... 401
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov ............................................................................... 401
Теоретични изследвания за получаване на Браунов газ от морска вода ........................ 410
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров ............................................................................... 410
Research of the Metal‘s Concentrations in the Minerals into the Sediments on the Seabed of
the Black Sea and Comparison with the Minerals Obtained from the Production of Brown's
Gas from the Black and Aegean Seawater .................................................................................. 423
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov ............................................................................... 423
Изследване концентрациите на метали в минералите получени при добив на Браунов
газ и сравняване с тези в естествените седименти на морското дъно ............................ 434
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров ............................................................................... 434
Market Applicability and Viability of Innovation "Technology for Extraction of Energy and
Mineral Resources from Sea Water" ............................................................................................. 444
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov ............................................................................... 444
Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията .................................................. 448
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров ............................................................................... 448
Discussion panel Environmental Protection and Climate Change .................................453
Дискусионен панел Опазване на околната среда и климатични промени .............453
The Role of The Forests in Bulgaria for the Reduction of the Climate Changes, Measures for
Adaptation and Mitigation of the Negative Impact of the Climate Change on Them ............. 454
Valentina Marinova1, Lubcho Trichkov2 .................................................................................... 454
1
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................ 454
2
Executive Forest Agency, Ministry of Agriculture, Food and Forestry of the Republic of
Bulgaria ...................................................................................................................................... 454

 13 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Ролята на горите в България за намаляване на климатичните промени, мерки за
адаптирането им и смекчаване на негативното влияние на изменението на климата
върху тях ........................................................................................................................................... 456
Валентина Маринова1, Любчо Тричков2................................................................................ 456
1
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 456
2
Изпълнителна агенция по горите - София .................................................................. 456
Comparison of Balkan Countries Regarding Sustainable Development Goals (SDGs) About
Environment ...................................................................................................................................... 480
Harun Hurma1, Gökhan Unakıtan1,ÇağdaĢ Ġnan2 .................................................................... 480
1
Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics
..................................................................................................................................................... 480
2
Namık Kemal University, The Vocational School of Social Sciences, Department of
Tourism and Hotel Management ............................................................................................ 480
Fighting Climate Change in Practice - an Inspiring Insight into the Kitchen of Energiewende
............................................................................................................................................................. 491
Zornitsa Spasova .......................................................................................................................... 491
National Center of Public Health and Analyses - Sofia, Bulgaria...................................... 491
Борбата с климатичните промени на практика – едно вдъхновяващо надникване в
кухнята на Energiewende............................................................................................................... 492
Зорница Спасова ........................................................................................................................ 492
Национален център по обществено здраве и анализи - София, България ......... 492
Adaptation of the Species Atropa belladonna L. Grown in vitro to the Environment ............. 504
Stanislava Stateva, Gergana Desheva ................................................................................. 504
Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo, Bulgaria ................................................... 504
Приспособяване на вида Atropa belladonna L. отглеждан в in vitro условия към околната
среда .................................................................................................................................................. 505
Станислава Статева, Гергана Дешева.................................................................................. 505
Институт по растителни генетични ресурси - Садово .......................................... 505
Influence Of Climate Changes On Agriculture ............................................................................. 511
Svetla Dimitrova ............................................................................................................................ 511
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 511
Въздействие на климатичните промени върху земеделието .............................................. 511
Светла Димитрова...................................................................................................................... 511
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 511
Modern Bioclimatic Potential Change in Krasnodar Region and Development of Viticulture520
Galina Mosolova1, Anna Marmorshteyn1, Tatyana Osipova1, Plamen Lakov2.................... 520
1
Institute of Earth Sciences, St. Petersburg State University – Russia ............................ 520
2
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................ 520
Современные изменения биоклиматического потенциала на территории
Краснодарского края и развитие виноградарства .................................................................. 521
Мосолова Г.И.1, Марморштейн А.А.1, Осипова Т.Н.1, Лаков П.М.2 ................................. 521
1
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о
Земле, Cанкт-Петербург, Россия .................................................................................... 521
2
University of agribusiness and rural development, Plovdiv, Bulgaria ............................. 521

 14 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

The Effect of Aquaculture Facility on the Bacterial Levels of Seawater of Sigacik Bay, Izmir,
Turkey................................................................................................................................................. 527
Fatma Arik Colakoglu1, Ibrahim Ender Kunili1, Hasan Basri Ormanci2, Fikret Cakir1, Ali
Ismen1............................................................................................................................................. 527
1
Department of Fishing and Fish Processing Technology, Faculty of Marine Science and
Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey............................. 527
2
Department of Fisheries Technology, Canakkale School of Applied Sciences,
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey ................................................... 527
Ecological and Legal Problem of Marine Environment Protection ............................................ 529
Zlatka Kushelieva ......................................................................................................................... 529
Paisii Hilendarski Plovdiv University - Bulgaria .................................................................... 529
Екологичният и правен проблем по опазване на морската среда ..................................... 530
Златка Кушелиева ...................................................................................................................... 530
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски― ......................................................... 530

Discussion panel Agribusiness and Regional Policy .......................................................539
Дискусионен панел Агробизнес и регионална политика ............................................539
Irrigation. Hydromelioration and Human Resources in The Field of Agriculture ..................... 540
Snezhina Dineva ........................................................................................................................... 540
Irrigation Systems EAD ............................................................................................................ 540
Ministry of agriculture, food and forestry of the Republic of Bulgaria ............................... 540
Поливно земеделие. Хидромелиорации и човешки ресурси в областта на земеделието
............................................................................................................................................................. 541
Снежина Динева ......................................................................................................................... 541
Напоителни системи ЕАД .................................................................................................. 541
Министерство на земеделието, храните и горите .................................................. 541
Cohesion Policy and Competitiveness of Regions ...................................................................... 549
Керанка Недева........................................................................................................................... 549
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 549
Политика на сближаване и конкурентоспособност на регионите....................................... 550
Керанка Недева........................................................................................................................... 550
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 550
Borders as a Problem for the Regional Development of Bulgaria ............................................ 556
Veselin Boyadzhiev, Neli Veselinova ........................................................................................ 556
Софийски университет „Св. Климент Охридски― ........................................................ 556
Границите като проблем за регионалното развитие на България ..................................... 557
Веселин Бояджиев, Нели Веселинова .................................................................................. 557
St. Kliment Ohridski University of Sofia - Bulgaria .............................................................. 557
Fundamentals of Biological Control in Forest Protection ........................................................... 564
Yancho Naydenov1, Nikolay Stoyanov1, Valentina Marinova2 ............................................... 564
1
Forest Protection Station – Sofia, Bulgaria ......................................................................... 564
2
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................ 564

 15 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Основи на биологичната борба в лесозащитата .................................................................... 565
Янчо Найденов1, Николай Стоянов1, Валентина Маринова2 ........................................... 565
1
Лесозащитна станция- София ........................................................................................ 565
2
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 565
Model for Solving the Problem with Depopulation in Rural Areas ............................................ 578
Volfgang Lupke1, Dimitar Yakimov1, Krasimira Anastasova2, Pavlin Pelov, Klaus-Kristian
Werner, Plamen Lakov, Zhenia Kioseva ................................................................................... 578
1
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................ 578
2
Municipality of Dolni Chiflik .................................................................................................... 578
Модел за решаване на проблема с обезлюдяването на селските общини .................... 579
Волфганг Люпке1, Димитър Якимов1, Красимира Анастасова2, Павлин Пелов, КлаусКристиан Вернер, Пламен Лаков, Женя Кьосева ............................................................... 579
1
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 579
2
Община Долни чифлик ........................................................................................................ 579
Evaluation of Agriculture Sector and Agricultural Policy in Turkey ........................................... 584
Gökhan Unakitan .......................................................................................................................... 584
Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Agricultural Economics ......... 584
Wine Branding: Why is it Important for Boutique Wine Sector Growth in Turkey? ................ 595
Yasemin Oraman, Fuat Yılmaz, Derya Ġlkay Abdikoğlu.......................................................... 595
Namik Kemal University, Agricultural Faculty, Department of Agricultural Economics,
Tekirdag, Turkey ....................................................................................................................... 595
The Applied Agricultural Policies for Canola in Thrace Region ................................................. 606
Sema Konyali, Burçin BaĢaran ................................................................................................... 606
Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics,
Tekirdağ,Turkey ........................................................................................................................ 606
Analysis of Business Structures on Capacity Usage in Determining Encountered Problems of
Red Meat Industry in Turkey ........................................................................................................... 614
Celal Demirkol1, Mecit Omer Azabagaoglu2 ............................................................................. 614
1
Namik Kemal University, Vocational School of Social Sciences, Tekirdag, Turkey,
Email: celaldemirkol@nku.edu.tr ............................................................................................ 614
2
Namik Kemal University, Agricultural Faculty, Department of Agricultural Economy,
Tekirdag, Turkey, Email: azabagaoglu@nku.edu.tr ............................................................ 614
Evaluation of Agricultural Policies in terms of Sustainability of Viticulture in Tekirdağ .......... 626
Burçin BaĢaran, Sema Konyali ................................................................................................... 626
Namık Kemal University, Agricultural Faculty, Türkiye ....................................................... 626
Improving Agricultural Markets Access for the Small and Medium Enterprises ..................... 632
Natalia Stoyanova ........................................................................................................................ 632
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 632
Perspectives for Future Development of Poultry Meat Sector in Turkey ................................. 642
Ali Karabayir .................................................................................................................................. 642
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Animal
Science, Canakkale, Turkey ................................................................................................... 642

 16 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Opportunities for Project Financing in Rural Regions ................................................................. 644
Aleksandrina Gancheva............................................................................................................... 644
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 644
Възможности за финансиране на проекти в селските райони ............................................ 645
Александрина Ганчева .............................................................................................................. 645
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 645

Discussion panel Social and Cultural Development .........................................................650
Дискусионен панел Социално и културно развитие ...................................................650
Exploring Social Innovation in the Social Farm Organizations .................................................. 651
Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Tindara Abbate, Augusto D‘Amico .......................... 651
Department of Economics, University of Messina, Messina, Italy .................................... 651
Discussion panel Management of Education and Innovation .........................................661
Дискусионен панел Управление на образованието и иновациите ...........................661
Initial Standardization and Validization of Methodology Measuring Organizational Culture in
the Field of Education ...................................................................................................................... 662
Ivaylo Staribratov, Lilia Babakova, Valia Petrova .................................................................... 662
Paisii Hilendarski Plovdiv University - Bulgaria .................................................................... 662
Начална стандартизация и валидизация на методика, измерваща организационната
култура в областта на образованието....................................................................................... 663
Ивайло Старибратов, Лилия Бабакова, Валя Петрова ..................................................... 663
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски― ......................................................... 663
The Internationalization of Higher Education - the Opportunity of the Successful University of
the Future........................................................................................................................................... 677
Stoyko Stoykov1, Sevdalina Dimitrova1,2 ................................................................................... 677
1
Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, Bulgaria .............................. 677
2
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 677
Интернационализацията на висшето образование – възможност на успешния
университет на бъдещето ............................................................................................................ 678
Стойко Стойков1, Севдалина Илиева Димитрова1,2 ........................................................... 678
1
Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, Bulgaria .............................. 678
2
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 678
Academic Mobility in Higher Education as an Opportunity for Strengthening Educational
Cooperation and Intercultural Dialogue for Effective Socialization ........................................... 696
Oleg Latyshev, Eduard Kovalev ................................................................................................. 696
International Mariinskaya Academy named after M. D. Shapovalenko - Russia ............ 696

 17 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Discussion panel Human Resources and Organizational Management ........................702
Дискусионен панел Човешки ресурси и организационен мениджмънт ..................702
Self-Leadership 3.0 .......................................................................................................................... 703
Ivaylo Aleksiev .............................................................................................................................. 703
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 703
Самолидерство 3.0......................................................................................................................... 704
Ивайло Алексиев ........................................................................................................................ 704
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 704
The meaning of the refined egoism and the prisoner‘s dilemma in business ......................... 719
Yavor Aleksiev, Ivaylo Aleksiev .................................................................................................. 719
American College ―Arcus‖, Veliko Tarnovo, Bulgaria .......................................................... 719
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria............................. 719
Значението на изтънчения егоизъм и дилемата на затворника в бизнеса ..................... 720
Явор Алексиев, Ивайло Алексиев .......................................................................................... 720
Американски колеж „Аркус―, Велико Търново ................................................................. 720
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 720
Leadership of project teams............................................................................................................ 734
Vyara Slavyanska, Vihra Dimitrova ........................................................................................... 734
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 734
Лидерство на проектни екипи ...................................................................................................... 735
Вяра Славянска, Вихра Димитрова ....................................................................................... 735
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив..................... 735

Discussion panel Information and Communication Technology ....................................744
Дискусионен панел Информационни и комуникационни технологии .....................744
Video Supported Vocational Education and Training in Environmental Protection ............... 745
Mariana Ivanova, Vihra Dimitrova .............................................................................................. 745
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria ............................. 745

Discussion panel Health, Sports, Tourism and Medicine ................................................752
Дискусионен панел Здраве, спорт, туризъм и медицина ...........................................752
Frequency of Prophylactic Gynecological Examinations Among Bulgarian Women ............. 753
Valentin Irmov1, Petar Petrov2,3 .................................................................................................. 753
1
Мultiprofile hospital for active treatment "Deva Maria" – Burgas, Bulgaria .................... 753
2
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria .................. 753
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 753
Честота на профилактичните гинекологични прегледи при българските жени .............. 754
Валентин Ирмов1, Петър Петров2,3 ........................................................................................ 754
1
МБАЛ „Дева Мария― - Бургас ............................................................................................. 754
2
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик ............................................................................................. 754
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив .................... 754

 18 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

The Location of the Cytoplasm in the Prevention of Cervical Cancer ...................................... 761
Valentin Irmov1, Petar Petrov2,3 .................................................................................................. 761
1
Мultiprofile hospital for active treatment "Deva Maria" – Burgas, Bulgaria .................... 761
2
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria .................. 761
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 761
Място на цитонамазката в профилактиката на рака на маточната шийка ...................... 762
Валентин Ирмов1, Петър Петров2,3 ........................................................................................ 762
1
МБАЛ „Дева Мария― - Бургас ............................................................................................. 762
2
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик ............................................................................................. 762
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив .................... 762
The place of VATS in the treatment of spontaneous pneumothorax........................................ 769
Tanyo Stefanov1,3, Petar Petrov2,3, Boyko Todorov4 ............................................................... 769
1
Мultiprofile hospital for active treatment "BurgasMed" – Burgas, Bulgaria .................... 769
2
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria .................. 769
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 769
4
Military Medical Academy – Plovdiv, Bulgaria .................................................................... 769
Мястото на VATS при лечението на спонтанен пневмоторакс ........................................... 770
Таньо Стефанов1,3, Петър Петров2,3, Бойко Тодоров4....................................................... 770
1
МБАЛ „Бургасмед― - Бургас ................................................................................................ 770
2
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик ............................................................................................. 770
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 770
4
ВМА - Пловдив ....................................................................................................................... 770
Operative Treatment of Spontaneous Pneumothorax ................................................................ 775
Tanyo Stefanov1,3, Petar Petrov2,3, Boyko Todorov4 ............................................................... 775
1
Мultiprofile hospital for active treatment "BurgasMed" – Burgas, Bulgaria .................... 775
2
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria .................. 775
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 775
4
Military Medical Academy – Plovdiv, Bulgaria .................................................................... 775
Оперативно лечение на спонтанен пневмоторакс ................................................................. 776
Таньо Стефанов1,3, Петър Петров2,3, Бойко Тодоров4....................................................... 776
1
МБАЛ „Бургасмед― - Бургас ................................................................................................ 776
2
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик ............................................................................................. 776
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 776
4
ВМА - Пловдив ....................................................................................................................... 776
Study and Analysis of Quality Management Models in Hospital Help ...................................... 787
Neven Enchev1, Petar Petrov2,3.................................................................................................. 787
1
Мultiprofile hospital for active treatment "Medline" – Plovdiv, Bulgaria .......................... 787
2
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria .................. 787
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 787
Проучване и анализ на моделите за управление на качеството в болничната помощ 788
Невен Енчев1, Петър Петров2,3 ............................................................................................... 788
1
МБАЛ „Медлайн― - Пловдив ................................................................................................ 788
2
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик ............................................................................................. 788
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 788

 19 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Quality Management of Hospital Services Under ISO 9001: 2008 as an Integral Part of the
International Organization Standartization Series ....................................................................... 795
Neven Enchev1, Petar Petrov2,3.................................................................................................. 795
1
Мultiprofile hospital for active treatment "Medline" – Plovdiv, Bulgaria .......................... 795
2
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria .................. 795
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria ........................... 795
Управление на качеството на болничните услуги по ISO 9001:2008 като интегрална
част от серията International Organization Standartization ..................................................... 796
1
МБАЛ „Медлайн― - Пловдив ................................................................................................ 796
2
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик ............................................................................................. 796
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ................... 796
Conference Memorandum ....................................................................................................802
Меморандум от конференцията .......................................................................................802

 20 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Plenary Session
Пленарна сесия

 21 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Higher Education for Sustainable Rural
Development: UARD Experience
Dimitar Dimitrov, Mariana Ivanova, Ekaterina Arabska
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The paper presents analyses on the link between education and
sustainable development in the context of the social development of the regions and
the role of education in social cohesion. Contemporary trends and challenges to the
system of higher education are discussed, as well as the prospects for its
development in Bulgaria. The good practices of University of agribusiness and rural
development are taken as an example on which basis important conclusions are
made and new insights are provided in the functioning of a contemporary university
oriented towards students and outer environment and focusing on the impact on
sustainable development of rural regions.
Keywords: higher education, sustainable development, regional development.
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Висше образование за устойчиво регионално
развитие: опитът на ВУАРР
Димитър Димитров, Марияна Иванова, Екатерина Арабска
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Докладът представя анализи за връзката между образованието
и устойчивото развитие в контекста на социалното развитие на регионите и
ролята на образованието в социалното сближаване. Разглеждат се
съвременните тенденции и предизвикателства пред системата на висшето
образование, както и перспективите за неговото развитие в България. Добрите
практики на Висше училище по агробизнес и развитие на селските райони са
взети като пример, на базата на който се правят важни изводи и нови
предложения за функционирането на съвременния университет, ориентиран
към студентите и външната среда, и съсредоточен върху въздействието върху
устойчивото развитие на селските райони.
Ключови думи: висше образование, устойчиво развитие, регионално
развитие.

Introduction: education, social development and social cohesion
The new sustainable development agenda as ―a set of goals to end poverty,
protect the planet and ensure prosperity for all‖ 1 implies that everyone should be part
of this and imposes new challenges to university and academic communities in terms
of their role in capacity building and as engines for sustainable regional
development2. The activities in contemporary universities and their influence on
changing minds and attitudes have the potential to contribute to the implementation
of all the sustainable development goals (Fig. 1).
Current paper discusses regions (in the context of the definition: ―a particular
area or part of the world, or any of the large official areas into which a country is
divided‖3) in terms of the rural regions in Bulgaria and the opportunities for their
sustainable development accenting on the social development. Social development
in regions is accepted as a process of transformation (reorganization and
reorientation) of the whole economic and social system, incl. income and production
increase, quality changes in institutional, social and administrative structures, social
consciousness, traditions and stereotypes4 applying a systematic approach to social
development in which education plays a central role, interacts and have impact on all
others (Fig. 2).
1

United Nations: 17 goals to transform our world: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/
2
Dimitrova, V. Higher education – a factor in regional development. Academic Publishing House “Talent”,
University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2013.
3
Cambridge English Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/region/.
4
Penkova, E., Gorchilova, D. Social development of the regions. University of national and world economy
Publishing complex, Sofia, 2013.
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Fig. 1. The new sustainable development agenda
Source: United Nations: 17 goals to transform our world:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
A complex of factors
Inner
Natural environment
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Economic factors
Political factors
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Other

Achieved
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Quality of population
Social quality
Life quality / well-being
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Fig. 2. The systematic approach in social development
Source: Penkova, E., Gorchilova, D. Social development of the regions. University of
national and world economy Publishing complex, Sofia, 2013.
In that sense the regional aspects of the social development could be
discussed in the following aspects:
 a set of economic, social, political and spiritual processes that lead to
change and a new quality of life of the respective territorial community,
 the transformation of the complex of the conditions for creating a favorable
social environment aimed at improving the quality of life of a given territorial
community,
 transformations at regional level aimed at raising people's potential to
create benefits for society and improve the quality of life of the local community,
which substantiate the factor conditionality of social development (Fig. 3).
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Human capital

Economic factors
Social activities

Human potential

Social factors

Fig. 3. Factor conditionality of social development
Source: Penkova, E., Gorchilova, D. Social development of the regions. University of
national and world economy Publishing complex, Sofia, 2013.
Considering social cohesion in the context of:
 social inclusion - economic equality, equal opportunities, well-being,
satisfaction,
 social capital - efficiency of institutions, social and civic activity, trust,
 social mobility - the choice of social inclusion and realization,
education could be considered as one of the key factors and perspectives in
sustainable development of the regions (Fig. 4 & Fig. 5).

Fig. 4. Framework of shifting wealth, social cohesion and development
Source: OECD (2011), Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion
in a Shifting World,OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev2012-en
Going in depth the contributors to social cohesion could be presented as
―embracing multiple strategies towards an overarching goal‖5 (Fig. 6).

5

De Beer, S.F., 2014, ‘Demythologising social cohesion: Towards a practical theological vision’, Verbum et
Ecclesia 35(2), Art. #1344, 12 pages. http://dx.doi.org/10.4102/ve.v35i2.1344.
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Fig. 5. Role of education and academic achievement in social cohesion
Source: Zebun Nisa Khan. Role of Education in Building Social Cohesion.
International Journal of Secondary Education. Vol. 4, No. 2, 2016, pp. 23-26. doi:
10.11648/j.ijsedu.20160402.12

Fig. 6. Contributors to social cohesion
Source: De Beer, S.F., 2014, ‗Demythologising social cohesion: Towards a practical
theological vision‘, Verbum et Ecclesia 35(2), Art. #1344, 12 pages.
http://dx.doi.org/10.4102/ve.v35i2.1344
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Among the instruments for regulation of social differences should be outlined
the following:
 equal access to public goods and fair distribution of resources,
 guaranteeing quality of local public goods and services,
 mitigating income disparities and improving the quality of life of the local
community,
and namely education is that could provide the basis and the scientific
mechanisms.
The role and importance of education for regional development
The education is accepted as a public and individual good contributing to the
development of personality and society, a contributor to the dynamic development of
the economy and in the building of a society based on knowledge and technology
progress. In these relations the economic impact of education, its links to
employment, health and prosperity is considered6.
Its connections to social and cultural development are regarded in the
directions of regional identity and culture, heritage, social participation,
communications, governance and institutions which is expressed well in the following
figure stressing again on the issue of social cohesion and the role of training and
education (Fig. 7):

Fig. 7. The integrated governance of local worlds of social cohesion
Source: Local Worlds of Social Cohesion, http://www.localise-research.eu/
In this aspect training and education could be also analyzed in the context of
the different forms of capital (Fig. 8).

6

Penkova, E., Gorchilova, D. Social development of the regions. University of national and world economy
Publishing complex, Sofia, 2013.
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Fig. 8. The forms of capital
Source: Eight forms of capital: A whole system of economic understanding, 2011,
Ethan Roland & Gregory Landua, http://www.terra-genesis.com/8-forms-of-capital/
This raises a number of questions concerning contemporary problems
connected to the demographic trends, the change in family values and behaviors,
unemployment, school dropping, etc. which influence and should be addressed in
strategies of overcoming regional discrepancies as:
 promotion of equality, social cohesion and active citizenship,
 encouragement of creativity and innovation, including entrepreneurship, at
all levels of education and training.
Thus, higher education is scrutinized as a factor in regional development
through7:
 education and transfer of knowledge,
 science and creation of knowledge,
 collaboration with society and cultural and community development.
Universities are the engines of growth and regional development because
they contribute to8:
 regional economies
 cultural and sports infrastructure in the regions
 community leadership
 regional innovation systems
 development of human capital
o facilitating access
o achieving high quality
o promoting external and internal mobility
o accenting e-learning and distance learning
o continuing training
o innovation and information technology
7

Dimitrova, V. Higher education – a factor in regional development. Academic Publishing House “Talent”,
University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2013.
8
Dimitrova, V. Higher education – a factor in regional development. Academic Publishing House “Talent”,
University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2013.
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The equal access and the quality improvement are the key issues of the future
development in the context of regional development in the aspects of:
 distance from university centers,
 infrastructure shortages,
 less opportunities for work,
 decrease in population,
 preferences for education abroad, etc.
Moreover, all that poses challenges regarding:
 financial provision,
 material provision,
 staff resources,
 information provision.
Discussing the challenges in the system of higher education in Bulgaria there
should be outlined:
 achieving compatibility and harmonization with European higher education
systems,
 increased mobility of students, lecturers and researchers,
 European Higher Education Area and European Research Area,
 development of lifelong learning.
These are considered in the light of9:
 Striving for higher education,
 Building a "knowledge society",
 The needs of society and the requirements for higher education systems,
 Deficit of resources for maintaining the higher education system,
 Internationalization of the education services market,
 Application of comparable training standards,
 Quality of educational products,
 Modernization of universities - training, management, financing,
 International cooperation.
The Strategy for development of higher education in the Republic of Bulgaria10
addresses:
 the preservation of the national tradition,
 the inclusion,
 the performance and sustainability,
 the growth based on continuity and ability to develop,
 the transparency and fairness,
 the openness of the system to the socio-economic environment.
Its strategic goals include:
 Improving access to higher education,
 Quality and compatibility with the EHEA,
 Link to the labor market,
9

Dimitrov, D. Improvement of the higher education management system in conditions of globalization of
market relations. Academic Publishing House “Talent”, University of agribusiness and rural development,
Plovdiv, 2013.
10
Strategy for development of higher education in the Republic of Bulgaria for the 2014 - 2020 period, Sofia,
September, 2014.
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 Research and innovation,
 Modernization and governance,
 Financing model,
 Career development system,
 Lifelong learning and electronic forms of distance learning.
The National Strategy for Lifelong Learning 2014-2020 underlines the need of
an adequate response to challenges and priorities for achieving sustainable
economic growth and social inclusion and formulates the key principles in education
and training11:
 Quality,
 Equality and diversity,
 Decentralization,
 Cooperation,
 Measurability,
 Flexibility.
Bearing in mind all this contemporary universities need to make their
strategies and plans so that to answer the needs of organizations of knowledge and
innovation and the needs of trainees of acquiring knowledge, skills and competences
on demand on the national and international labor markets.
The good practices of University of agribusiness and rural development
University of agribusiness and rural development was founded in 1992 by a
decision of Bulgarian Government and accredited by National Agency of evaluation
and accreditation to the Council of Ministers as Higher School ―Agricultural College‖.
The college was established based on a model of the British Lackham College of
Chippenham. Following 20 years of successful development and a number of
accreditation procedures, now University of agribusiness and rural development is
the biggest private university in Bulgaria which train specialists in the field of
agribusiness and rural development.
Bachelor programs include:
 Agricultural Economics
 Finances
 Accounting
 Economics of Tourism
 Business Management
 Management of Agribusiness
 Human Resources Management
 Information Systems Management
Graduated students gain Bachelor qualification degree, and receive a higher
education diplomaalong with an European Diploma Supplement according to the
European Qualification Framework for mobility encouragement and life-long
learning – Level 6.

11

National strategy for lifelong learning for the period 2014 – 2020. Ministry of Education and Science, Sofia,
January, 2014.

 30 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Master programs are:
 Economics and Management of Agribusiness
 Economics and Management of Agribusiness with specialization in
Environmental security
 Economics and Management of Agribusiness with specialization in
Agriforestry
 Economics and Rural Management with specialization in Tourism
 Economics and Rural Management with specialization in Public Sector
Marketing
 Finances and Banking
 Accounting and Auditing
 International Business
 Business Management
 Management of Municipalities with specialization in Rural Planning and
Development
 Project Management
 Management of Rural Regions
 Management of Rural Regions with specialization in Ecological Farming
and Sustainable development
 Art Managament
 Administration and Information Management
 Communication Systems Management
 Human Resources Management
Graduated students gain Master education and qualification degree, and
receive a higher education diploma along with an European Diploma Supplement
according to the European Qualification Framework for mobility encouragement and
life-long learning – Level 7.
The university has two PhD degrees – in Crop Production and in Finance and
Banking. Graduated students gain Doctoral education and qualification degree, and
receive a higher education diploma along with an European Diploma Supplement
according to the European Qualification Framework for mobility encouragement and
life-long learning – Level 8.
The mission of University of agribusiness and rural development (UARD)
includes the main components so that to provide12:
 access to higher education in the regions,
 requested knowledge and skills / qualifications,
 sustainable economic, social and cultural development of the regions.
The good practices of UARD could be summarized as follows:
 Lifelong learning and career counseling,
 Business connection, research and consultancy,
 A wide network of regional centers,
 Electronic and distance learning,
 Certified quality management system and successful accreditation
procedures,
 Work on projects,
12

University of agribusiness and rural development: http://uard.bg/.
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 Active policy for attracting students and increasing the contingent from
foreign students.
UARD offers a diversity of topical programs which undergo and include:
 permanent updating of programs, curricula, and learning content,
 modern methods of teaching,
 learner-centered teaching and learning,
 competence-based training,
 participation of trainees and users.
The university also puts the accent on vocational training and continuing
education:
 Short-term and long-term courses,
 Specializations,
 Group and individual trainings,
 Electronic and distance learning,
which is in full compliance with regulatory requirements and a basis for
developing new bachelor and master programs.
Career development in UARD takes different forms:
 Career counseling and guidance,
 Relationship with users of staff and institutions,
 Studying the opinion of trainees and users of staff,
 Organization of meetings and events,
 Labor market analyzes and studies,
 Practical training and internships.
UARD has an established alumni club for:
 Networking,
 Feedback assurance,
 Participation in the activities of the higher school,
 Updating the programs offered,
 Cooperation with business and society,
 Promoting the mission of the higher school.
The Institute of regional studies (IRIS) performs scientific research,
development and advisory services for new knowledge and innovative technologies
transfer in the field of agribusiness and regional development13. Its Organic farming
section is a member of IFOAM14 & IFOAM EU Regional Group. The institute has a
department of Marketing, technology assessment and transfer which provides the
link of science to practice and business.
The Scientific research sector have activities in:
 Applied research for the introduction of new technologies in agribusiness
and regional development,
 Scientific service,
 Consultancy,
 Encouragement of entrepreneurship,
 Specialized trainings and information activities.
13

Institute of Regional Studies (IRIS): http://uard.bg/en/pages/view/38/.
Presenting
the
organic
movement
worldwide
–
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/directory2017_lowres.pdf/.
14
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Electronic and distance learning assures:
 Training in convenient time and place,
 Effective communication,
 Interactive preparation,
 Student savings.
International cooperation embraces a number of activities among which:
 Finding and implementing of innovative practices,
 Inclusion to the European standards,
 Exchange of experience and joint activities - training, research and
development, management, cooperation,
 Mobility and specializations for teachers, administration and students,
 Work on joint projects.
The university organizes various forums and events and participates in project
activities in the field of sustainable development and transfer of knowledge and
innovation.
Among the forums there should be mentioned15:
 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series16
organized by Namik Kemal University – Tekirdag, Turkey, in which UARD is a partner
from the very beginning,
 Annual conference organized as a ―Day of organic farming‖ in the
framework of the International agricultural exhibition ―Agra‖ in partnership with the
International fair – Plovdiv,
 Annual conference of UARD held in the beginning of December each year,
 Jubilee scientific conference ―Bulgaria of Regions‖,
 Conferences, seminars, workshops and others organized as part of national
and international project activities, etc.
Project work is directed towards activities of improvement curricula and quality
management system, e-learning and distance learning, career development,
information and popularization of new knowledge and good practices, etc. 17.
International projects are distinguished by their orientation towards sustainable
development and best practices in environmentally friendly technologies, organic
farming, organic retail, land management, food and nutrition, etc. The period
2012-2014 marks the most remarkable activity in projects‘ work and UARD shows a
significant increase in the shares of staff and students participating in national and
international projects (Fig. 9 & Fig. 10) which are maintained in next years.

15

UARD Conferences 2007 – 2017: http://uard.bg/en/pages/view/62/.
IBANESS Congress Series: http://ibaness.org/.
17
UARD Projects: http://uard.bg/en/pages/view/30/.
16
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Fig 9. Participation of academic staff in UARD projects

Share of the students participating in projects of the
total number of students

2014

80%

2013

2012

77%

30%

Fig. 10. Students participation in UARD projects 2012-2014
Implementing and recently implemented international projects which embrace
a number of successful activities in the fields of sustainable development, organic
farming, management and entrepreneurship, networking concerning ecological
agricultural production and management, integration and implementation of a Quality
Assurance System in organic food retailing, investigations on ecological plant and
animal food production, management and entrepreneurship in different regions,
ecotourism, transfer of innovative technologies for SMEs, consultations, etc. are:
 ECOGARD - www.ecogardening.eu/;
 Sustainable Land Management Network - http://sulanet.uniag.sk/;
 Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières
pour le développement de l‘industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie;

 34 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

 Sustainable food in kindergartens - http://suskinder.suscooks.eu/;
 Preparing for the Future – http://www.ecoretail.eu/;
 ECVET-EcoQualify - http://www.ecvet-ecoqualify.eu/;
 SusCooks – http://suscooks.eu/;
 NEWCAP - http://newcap-project.eu/;
 EDUECO - http://edueco.edu.rs/;
 EcoQualify III - http://ecoqualifyiii.uth.cs.teilar.gr/home/;
UARD has an extended Erasmus Charter for the whole period of the Lifelong
Learning Programme (2008-2013) with Erasmus identification code: BG PLOVDIV09
and in 2014 – Erasmus+ for the new program period 2014-2021. Currently UARD is
in partnership with over 40 universities and organizations from Spain, Italy, Poland,
Netherlands, Germany, UK, Lithuania, Latvia, Slovakia, Slovenia, Greece, Turkey,
Macedonia, Croatia, Portugal under the activities of the new EU programme
Erasmus+. During the last academic years University of agribusiness and rural
development expanded its partnership in the exchange of students and staff with
universities from Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldova, Montenegro, Korea and
others. UARD fully recognizes the mobility period for studies and traineeships and it
is added in the students‘ European Diploma Supplement.
Staff mobility is another important part of the Erasmus mobility which is
increasing and contributing to professional improvement and career development of
administrative and academic staff (Fig. 11).
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Fig. 11. Staff mobility under Erasmus / Erasmus+
For popularization of the activities UARD has established an Academic Media
Complex (consisting of Natural Radio18 and Natural-A TV19) and Academic
Publishing House20 which publishes books, monographs, textbooks and training
content for e-learning and distant learning environments, proceedings, etc. – all
18

UARD Radio “Natural”: http://radionatural.eu/.
UARD TV “Natural-A”: http://tvnatural.eu/.
20
UARD Academic Publishing House: http://uard.bg/en/pages/view/295/.
19
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registered in the National register of the books in Bulgaria 21 of the St. St. Cyril and
Methodius National library22 - part of the Global Register of Publishers23 and
Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD24.
The university publishes two periodicals25:
 New knowledge Journal of science, supported by the National Science
Fund of the Republic of Bulgaria during 2017,
 Year book of UARD,
published through the platform of Open Journal Systems26 which assure the
objective review and editorial process, the needed transparency and indexing in the
world scientific data bases. Both editions are open access and free of charge for all
authors and users and they effectively popularize the results of the scientific activity
in the university (Fig. 12).
The similar platform is used in the organization, implementation and publishing
of proceedings of UARD conferences: http://regions.uard.bg/.

Fig. 12. New knowledge Journal of science
All the activities are the subject of the Quality management system in the
university with:
 focus on students,
 result orientation - achieving a balance in meeting the requirements of all
stakeholders,
 leadership and consistent pursuit of the chosen direction,
 process management and reliable information,
 staff development and involvement of all to ensure and maintain quality,
21

National register of the books in Bulgaria: http://www.booksinprint.bg/.
St. St. Cyril and Methodius National library: http://www.nationallibrary.bg/.
23
Global Register of Publishers: https://grp.isbn-international.org/.
24
Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD: http://road.issn.org/en/.
25
UARD platform for periodicals: http://science.uard.bg/.
26
Public Knowledge Project – Open Journal Systems: https://pkp.sfu.ca/ojs/.
22
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 innovation and continuous improvement of the training,
 building and developing partnerships,
 responsibility to society.
In 2017 UARD participates its 25th anniversary under the motto ―Love, work,
learn‖ which in full describes its profile and mission oriented towards students and
society.
Conclusion
Summarizing the above discussions on the role of universities in sustainable
development of regions and good practices of UARD the following principles could be
deduced: responsibility, transparency, honesty, justice, flexibility, diversity,
modernization, quality, cooperation, internationalization, which are in the bases of
UARD‘s success and its consolidation as the business university of Bulgarian
regions. The above implications provide new insights for strategic planning in
contemporary universities with an orientation towards results in both directions – the
prosperity of the individual university and its responsibility and contribution to
sustainable development building an image of trust and fairness in society.
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Abstract: Cooperatives are organizations that can make significant
contributions to the socio-economic development of rural areas. Agritourism is
defined as tourism activities for attracting visitors to areas used for agricultural
purposes. Cooperatives help to increase the welfare of the local people lives in the
rural areas. Agritourism cooperatives are particular kinds of cooperatives related to
agritourism activities. In this study, the development of agriculture tourism has been
examined within the producers‘ organization agritourism cooperatives approach. The
contributions of the agritourism cooperatives have discussed with the help of the
values and principles of cooperatives. There are only a few samples of agritourism
cooperatives worldwide, which focuses only agritourism activities but it should be
more common. this study tries to show the necessity of the agritourism cooperatives.
Keywords: agritourism cooperatives, rural tourism, agricultural.
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Introduction
Over the decades, tourism has experienced continued growth and
deepening diversification to become one of the fastest growing economic sectors in
the world. Tourism is now being implemented as an instrument of economic
development in many countries (Anonymous, 2007).
For many years, the term ―rural development‖ is meant to mean agricultural
development in Turkey and studies have been concentrated on this issue. The
expectations of the people living in rural areas could not be responded adequately.
Rural development can only be achieved by balanced development of all related
sector such as agriculture, industry, and tourism (Celtik 2014)
Different kinds of tourism have emerged in the recent years such as
ecotourism, green tourism, soft tourism, responsible tourism, rural tourism,
sustainable tourism, special interest tourism (Beeton, 2006). These are all
alternatives to mass tourism as a result of high demand in this industry. Rural tourism
has various sub-tourism types like ecotourism and agritourism.
Rural Tourism and Agritourism
Rural tourism is a type of tourism takes place in rural areas, providing
additional income to the local population, and offering differentiated holiday products
to consumers.
Rural tourism, which has developed in the last 20 years, is defined as people's
experience in rural areas away from city life for various purposes (Soykan, 2002).
Rural tourism provides many benefits to these areas particularly such as
employment. Rural tourism consists of agricultural tourism, cultural tourism, nature
tourism, adventure tourism and ecotourism (Aref and Gill, 2009)
In general, Agritourism is defined as applications for attracting visitors to areas
used for agricultural purposes. In simple words, it is a visit to a farm or to any kind of
agricultural business for tourism.
Agritourism is a commercial investment that combines agriculture and tourism
to work in agricultural enterprises engaged in crop and animal production. According
to another detailed definition, agricultural tourism is a visit to an agricultural business
or any agricultural area such as field, garden; for the purpose of entertainment,
education or taking an active role in daily agricultural activities (Anonymous, 2008).
Accordingly, it is essential that activities like accommodation in agricultural areas,
eating and drinking facilities can be used for both agriculture and tourism at the same
time (Çıkın et al., 2009). Agricultural tourism also reveals traditional food, handicrafts
and cultural features in the countryside.
As a kind of niche tourism, in agritourism people are looking for an authentic
farm experience that connects them with the past, or teaches them something new.
Visitors also want to get rid of the stress of everyday life and live a simpler life (Roth
and Ochterski, 2016). Tourists can get an experience with agricultural activities such
as horse riding, cow and goat milking, and picking fresh fruit and vegetables by
themselves.
In agricultural business in order to tend to the agritourism, the number of
people working in the business, the business‘s infrastructure facilities, education level
of producers, accommodation facilities for tourists, agricultural products produced in
the farm, agricultural activity type, the natural structure are essential (GümüĢ 2015).
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Cooperatives
According to The International Co-operative Alliance; ―A co-operative is an
autonomous association of persons united voluntarily to meet their common
economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and
democratically-controlled enterprise‖ (ICA, 2017). Cooperatives are not associations
in which local residents are members, but instead, they are accepted as partners.
Cooperative activities in rural areas have a significant place in terms of
increasing competitiveness of agriculture. The development and strengthening of the
producer's cooperatives offer the opportunity for marketing of the local products more
efficiently. In this context, cooperatives are one of the most critical tools in rural
development (Mrdalj, Todić, 2012).
Agricultural cooperatives provide powerful economic advantages to producers
through the accumulation and sharing of resources, access to markets, and the
strengthening of the higher returns and bargaining position of their products (ILO,
2017). It also offers benefits for the development of local investments of cooperatives
partners. In addition, cooperatives take into consideration the social protection needs
of their partners, especially in the crisis periods to protect their economic power.
Agritourism Cooperatives and tourism
It is stated at the UN Sustainable Development Conference (Rio + 20) in 2012
that "well-designed and well-managed tourism" can contribute to sustainable
development, employment and economic development processes on a global scale
(Rio, 2012).
Cooperative services are designed and managed in a democratic way to
respond to the needs of the community (CICOPA, 2017). The vital role of
participatory and community-based organizations like cooperatives in promoting
tourism has yet to be recognized.
Development of agricultural tourism through cooperatives can be done in two
ways:
The first way is to establish «agricultural tourism cooperative» which
undertakes all agricultural tourism activities in these provinces. The second way is to
develop specific agricultural tourism activities in the context of a multipurpose
agricultural cooperative.
As shown in Figure 1, Cooperatives provides some values, services, and
products. These values and principles are crucial for the continuation of the ordinary
life.
Cooperatives provide their partners with significant advantages in their
competitiveness and infrastructure investments, especially economic benefits. It is
easier to access funds and incentives as a requirement of institutionalization.
In the development of agricultural tourism, producers should also have
qualifications such as education level, farming skill, accommodation facilities. Using
all these qualities, they can present agricultural tourism activities such as educational
experience, local product marketing. The "agricultural tourism cooperatives"
proposed in this study also provide a structure that will accelerate the development of
tourism by taking advantage of the characteristics of cooperatives such as
management, access to incentives and provision of infrastructure investments. Cooperatives' market power, initial capital, and training will make this process easy and
fast.
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Figure 1. Agritourism Development Model through Cooperatives
Sources: This framework was inspired by Gümüş, 2015, ILO, 2017, Aref and Gill,
2009, Mrdalj, Todić, 2012, Iakovıdou, 1997.
Besides Multi-purpose agricultural cooperatives have some advantages but
not as much as standalone Agricultural Cooperatives. All these provide Agricultural
development.
Agritourism Cooperatives Examples
Agritourism Cooperatives in Greece
Three main organization are related to the development of agrotourism in
Greece:
1) The Ministry of Agriculture
2) The General Secretariat for Equality
3) The Agricultural Bank of Greece
The activities for the foundation of women's agro-tourism cooperative have
been undertaken by the General Secretariat for Equality of the Ministry of the
Presidency
Main Aims:
 An independent income for farming women
 The promotion of the social and economic role of women in the countryside
 Undertaking of responsibilities by women
 Social incorporation of women
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 Creation of activities and jobs in the countryside
 The development of alternative tourism
This women's agritourism cooperative has played an essential role in the
development of agritourism in the village. It has succeeded in placing the village on
the Greek "alternative tourism" map. It has achieved the creation of home-based
hospitality services for tourists while maintaining the natural, social and cultural
authenticity of the region. In addition, it has developed new economic activity
potential in rural areas boosting local economies and creating employment
opportunities for the women (Iakovidou 1997).
Agri and Rural Tourism Cooperative in India
Main Aims:
 To aware, spread information about Agri & rural tourism to farmers in
Maharashtra.
 To build Maximum agri-projects in Maharashtra
 To develop farmers & co-operative organization by gathering.
 To bring together all agritourism centers for marketing.
 To compromise with banks, states, state government for economic help in
agritourism.
In this cooperative in India, farmers are inspired by providing training for best
quality services. Farmers are guided & trained for Agri & rural tourism to bring the
culture of Maharashtra in tourism map in India (Anonymous 2017).
Karaburun Women’s Agritourism Cooperative
Representatives of the women cooperative have visited Petra on the island of
Lesvos in Greece in an attempt to make acquaintances and to land to learn from the
experiences of women engaged in similar activities.
Main Aims:
 To develop agritourism and to start a local house-boarding business in the
Karaburun Peninsula.
 To contribute to family and household incomes
Conclusions
Since people working in the farming sector have relatively low income and
low-educated level, providing additional income for them is necessary. The growing
demand for visiting the rural areas may provide an essential contribution to the
development of tourism in terms of income to the farmers in these areas.
Rural tourism cannot be considered without Agritourism. In some countries,
Agritourism is supported as a cooperative extension rather than Agritourism
Cooperatives. In some countries, it is known as farm tourism cooperatives. There are
only a few samples of Agritourism cooperatives worldwide, which focuses only
Agritourism activities but it should be more common. The most important advantage
of agricultural tourism cooperatives is that volunteer producers can realize tourism
activities by taking advantage of cooperative values and principles.
The institutional structure to be created at this point will be able to make more
convenient use of the incentives and play an active role in sharing the income
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obtained. Agritourism cooperatives may help the producer to have an additional
income.
This help will be in such different ways.
 Farmers may rent their houses for accommodation of agritourists
 Farmers can get help from the voluntary agritourists for their agricultural
activities directly.
 Producers may sell Agricultural products. Agritourism is significant when a
community is getting organized for involvement in tourism activities.
Cooperatives and other organizations will impact the tourism policy-making
process better. Similarly, Agritourism co-operatives need to be considered in order to
be successful because they can be affected by the general problems of cooperatives.
Well-planned and integrated tourism in natural, social and cultural areas can
contribute to the development of local people.
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Abstract: The fiscal policy is a powerful tool at the macroeconomic level to
influence the flow of economic processes in the country. The state budget is a mirror
of fiscal policy provided by the government. The revenue side of the budget provides
financial resources to perform basic government functions. The main fiscal method
for securing budget revenues is the tax method. The problem of tax and tax systems
is not just an economic problem. Economists define fiscal policy as a ―balance
between different power groups and go beyond purely economic issues‖. The
expenditure side of the state budget is an expression of the functions it performs. The
budget expenditure structure is subordinate to government priorities for socioeconomic governance. The combination between the revenue and expenditure side
of the state budget is subordinate to the governmental ideology of the government. It
is also related to the planned ratio between the two components, which determines
the dynamics of government debt. The paper examines the state and trends in the
ongoing fiscal policy of the state at the present stage.
Keywords: fiscal policy, state, budget.
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Фискалната политика на България – проблеми и
тенденции
Огняна Стоичкова1, Виржиния Желязкова2, Яким Китанов2
1
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2
Висше училище по застраховане и финанси - София

Резюме:
Фискалната
политика
е
мощен
инструмент
на
макроикономическо равнище за оказване на въздействие върху протичането на
икономическите процеси в страната. Огледало на провежданата от
правителството фискална политика е държавният бюджет. Приходната му част
осигурява финансови ресурси за изпълнение на основни функции на
държавата. Основен фискален метод за осигуряване на бюджетни постъпления
е данъчният метод. Въпросът с определянето на данъците и на данъчната
система не е само икономически проблем. Икономистите определят
фискалната политика по-скоро като „баланс между различните властови групи и
надхвърля чисто икономическата проблематика―1. Разходната част на
държавния бюджет е израз на изпълняваните от нея функции. Структурата на
бюджетните разходи е подчинена на възприетите от правителството
приоритети при социално-икономическото управление. Комбинацията на
приходната и разходна част на държавния бюджет е подчинена на
управленската идеология на правителството. Тя се свързва и с предвиденото и
планирано съотношение между двете части, което предопределя динамиката
на държавния дълг. В доклада се разглеждат състоянието и тенденциите в
провежданата фискална политика на държавата на съвременния етап.
Ключови думи: фискална политика, държава, бюджет.
Планиране и изпълнение на бюджетните показатели
Отклонението на реалните бюджетни показатели от планираните
предоставя информация за начина, по който правителството преценява
социално-икономическите реалности и проектира своята собствена дейност.
Разминаването
между
планирани
и
реализирани
пера
на
Консолидирания държавен бюджет (КДБ) у нас е обичайна практика, но в
отделни години то е особено чувствително (Фигура 1).
От графиките във Фигура 1 е видно, че за 2000-2014 г. се открояват два
периода: предкризисен (до 2008 г.) и следкризисен. В предкризисния период
икономическата конюнктура е добра и се отбелязват относително високи
темпове на икономически растеж – средногодишно по 5,7%. Приемането на
България в ЕС през 2007 г. има стимулиращ ефект за България и това
увеличава
чуждестранните
инвестиции.
Държавата
в
лицето
на
Министерството на финансите предпочита да провежда консервативна
политика, която се изразява в планиране на подценени приходи и разходи.
1

Минясян, Г. Фискалната политика: възможности и въздействия. http://philosophyclub.bg/
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Фиг. 1. Изпълнение на планираните приходи и разходи в КДБ

Фиг. 2. Дефицит на КДБ
След 2008 г. ситуацията се променя коренно. Разразилата се световна
икономическа криза доведе до рязко влошаване на икономическата конюнктура.
В резултат изпълнението на параметрите на бюджета трайно изостават от
предвижданите стойности. Това рефлектира в появата на бюджетни дефицити
(Фигура 2).
Традиционно управлението на държавния бюджет се стреми да не влоши
планирания бюджетен дефицит, като се допускат отклонения (дори
съществени) от планирани приходи и разходи. Отклоненията на реализирани
спрямо планирани стойности нарастват при проследяване на изпълнението по
отделни бюджетни позиции.
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Акцентирането върху бюджетния дефицит се регламентира и от Закона
за устройството на държавния бюджет, в който е записано: ―Не се допуска
извършването на разходи или поемането на задължения, които влошават
баланса на бюджета освен в случаите, когато по предложение на Министерския
съвет Народното събрание е приело съответни промени в годишния закон за
държавния бюджет‖2.
Таванът на държавния дълг (преди регламентиран в Стратегия за
управление на държавния дълг) следва изискванията на Маастрихските
критерии за членство в еврозоната (60% от БВП). Динамиката на държавния
дълг се определя от Народното събрание при приемането на ежегодния Закон
за държавния бюджет.
Бюджетът на Р България до 2019 г. ще приключва с дефицит. Това е
записано в средносрочната бюджетна прогноза, която обхваща периода от
2018 г. до 2020 г. Очаква се, че за 2018 г. този дефицит да бъде 1% от БВП, за
2019 г. - 0,5%, а през 2020 г. страната ще има балансиран бюджет.
Възможности на фискалните въздействия
При формирането на фискалната политика с оглед повишаване на
нейната ефективност трябва да бъде отчетено състоянието на основните
макроикономически показатели и тенденцията в тяхната динамика.
В България действа паричен съвет, който не допуска провеждането на
целенасочена парична политика от страна на БНБ. БНБ няма право да
рефинансира търговските банки, няма право да провежда каквито и да са репо
или обратни репо операции с тях, но притежава възможности и инструменти,
чрез които може да въздейства върху паричното предлагане. БНБ упражнява
надзорни функции върху дейността на банките, а оттук и върху паричното
предлагане. Регулирането на паричното обращение от страна на БНБ се
изразява в промени върху паричното предлагане.
Таблица 1. Основни макроикономически показатели
Показатели
Международна среда
Световна икономика
(реален растеж, %)
ЕС 28 (%)
Валутен курс
щ.д./евро
Цена на петрол
„Брент― щ.д./барел
Цена на неенергийни
суровини (в щ.д., %)

Отчетни данни
2015
2016

2017

Прогноза
2018
2019

2020

3,2

3,1

3,4

3,7

3,8

3,8

2,2

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,11

1,11

1,06

1,06

1,06

1,06

52,4

44,2

56,4

56,9

58,3

59,7

-15,0

-1,7

8,6

1,6

1,4

1,4

Източници: МФ, ЕК, МВФ, СБ
На този фон интересна е картината за макроикономическите показатели
на българската икономика за периода 2017-2020 г.
2

чл.36, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ)
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Таблица 2. Прогнозни макроикономически показатели за българската
икономика
Основни
макроикономически
показатели
БВП млн. лв.
БВП (реален растеж, %)
Средногодишна инфлация
ХИПЦ-(%)
ПЧИ (% от БВП)
М3 (%)
Търговски баланс (% от БВП)

Прогнози
2017

2018

2019

2020

97 156
2,6

102 012
2,8

107 922
2,9

113 062
2,9

1,2

1,3

1,7

1,8

2,3
8,1
-3,5

2,3
8,4
-3,2

2,3
8,7
-3,2

2,4
8,9
-3,3

Източници: МФ, ЕК, МВФ, СБ
В действащия от 1997 г. Закон за Българската народна банка, чл. 2 е
определена основната цел на БНБ „… да поддържа ценовата стабилност чрез
осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на
парична политика в съответствие с изискванията на този закон‖3.
Сърцевина на провежданата фискална политика е данъчната политика.
Приведената таблица показва каква е данъчната тежест в България в
сравнение с останалите страни членки на ЕС.
Посочените в таблицата данни показват, че по показателите, свързани с
преобладаващата роля на косвените данъци в бюджетните постъпления,
високото поголовно облагане на потреблението, ниското облагане на капитала,
високата централизация на данъчната система, България заема 1-6 място
между 28-те членки на общността. По показателите роля на преките данъци, по
социалното осигуряване, по степента на децентрализация на данъчната
система ние сме на 23-28 място. Преобладаването на косвените данъци
показва, че данъчното бреме се разпределя между всички социални групи.
Делът на преките данъци е по-малък. Немалка част от доходите не се облагат
изобщо, защото са в сивия сектор, чийто дял в нашата икономика се оценява на
30-40%.
Таблица 3. Мястото на България по степен на данъчна тежест сред
страните членки на ЕС за 2014 г.4
Показатели
1.Структура на приходите по видове данъци (% от БВП)
-Косвени данъци:
-ДДС
-Акцизи и потребителски данъци (с вносните мита)
-Преки данъци:
- Върху личните доходи
-Върху печалбата
3

Ниво в %

Място

15,4
9,4
5,1
5,3
3,0
1,9

6
3
1
27
27
22

Закон за БНБ
Eurostat, Development of the Overall Tax Revenue in The European Union, 2014 edition. Раздела
за България, сс. 54-57.
4
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Показатели
-Други преки данъци
-Социално осигуряване
Общо
2.Структура по ниво на плащане (% от общите приходи)
-Централното правителство
-Местните власти
-Социалноосигурителни фондове
3.Структура по икономически функции (% от БВП)
-Потребление
-Труд
-Капитал
-в т.ч. приходи от данъци върху недвижима собственост

Ниво в %
0,4
7,2
27,9

Място
24
23
27

70,3
3,0
25,8

6
25
21

14,9
9,2
3,9
0,6

4
28
23
23

Таблица 4. Максимални данъчни размери в европейските страни (в %)5
Страни
Австрия
Белгия
България
Хърватска
Кипър
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания

Максимални ставки
за корпоративен
данък
25
33,99
10
20
12,5
21
22
20
20
33,3;36,6
30,18-33,33
26
10;19
12,50
31,4
15
15
29,22
35
20;25
27
19
21
16
22
17
28;25

5

Максимални
ставки за данъка
в/у доходите
50
70
10
40
35
15
55,56
20
56,05-62,05
45;49
13,5-45;0
42;46
16
41
45
23
42
40
35
52
47,2;53,7
32
46,5
16
19
50
42

Стандартен
ДДС
20
21;12
20
25;13
19;8;5
21
25;0
20;9
24;14;10
20;10;5,5;2,1
19;7
23;13
27
23
22
21;12;0
21
17
18
21;6;0
25;15
23
23;13;6
24;9;4
20;10
22;9,5
21;10;4

Източник: Tax rates of Europe.
Посочването на няколко числа особено в колоната за ДДС показва, че се прилагат няколко
данъчни размера за различни стоки.
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Страни
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания
Русия

Максимални ставки
за корпоративен
данък
22
25
20
18
20

Максимални
ставки за данъка
в/у доходите
56,6
45,5
35
17
13

Стандартен
ДДС
25;12;6
8
18;8;1;0
20
18;10;0

При това позитивно въздействие от провежданата фискална политика би
трябвало да се очакват и позитивни последици за макроикономиката.
Последици от заложените в бюджета фискални политики
Най-важното за българската икономика е да постигне дългосрочен и
траен икономически растеж от порядък на поне 4-5% годишно.
Макроикономическата политика, част от която е фискалната политика, трябва
да бъде подчинена на тази цел. При символични темпове на икономически
растеж социалното напрежение ще нараства и неговото формално потискане
ще влошава още повече съществени макроикономически показатели, като
например дългово натоварване.
Консолидираната фискална програма (КФН) на страната завършва с
излишък, като в края на месец април, за който има обявени официални данни,
този излишък е в размер на 1.59 млрд. лв., което представлява 1.72% от БВП
на страната, заложен в Закона за бюджета на Република България (ЗБРБ),
който за цялата година възлиза на 92.4 млрд. лв. Размерът на БВП, заложен в
закона за бюджета за 2017 г., сериозно се разминава от последните
актуализирани данни за очаквания ръст на икономиката през настоящата
година, като в актуализираната макроикономическа прогноза от месец април на
Министерството на финансите (МФ) очакваният размер на БВП в края на
годината е 97.2 млрд. лв. Спрямо него бюджетният излишък възлиза на 1.63%.
Вижда се, че само от разликата в оценката за икономиката се получава
сериозно разминаване между заложените в закона величини и очакваното ниво
на българската икономика съгласно последните макроикономически оценки. По
последни данни на финансовото министерство към април 2017 г. бюджетът има
излишък от 1,6 млрд. лв., който се дължи най-вече на повишените данъчни
приходи (над 700 млн. лв. повече, отколкото за същия период на 2016 г.). Общо
постъпленията от данъци за 2017 г. трябва да достигнат близо 19,22 млрд. лв.,
съгласно заложеното в Закона за държавния бюджет за 2017 г. Това е с близо
1,1 млрд. лв. повече от постъпленията за 2016 г.
Положително влияние върху нивото на бюджетното салдо и
формирането на бюджетен излишък имат и по-големите приходи от косвени и
преки данъци. Както е видно от графиката, тяхното преизпълнение спрямо
пропорционалната част от бюджетните приходи за първите четири месеца
възлиза на близо половин милиард лв. Всъщност всички бюджетни приходи
отчитат по-добро изпълнение спрямо заложените в закона. Основната причина
за това, разбира се, е ускореният икономически ръст на страната от 3.5% за
първото тримесечие на годината, което е значително над прогнозата от 3% за
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цялата година и което води до по-голям размер на БВП, а от там и на по-високи
бюджетни постъпления.

Фиг. 3. Изпълнение на Бюджет 2017 към м. април
Източник: МФ
Ръстът на БВП през началото на 2017 г. се дължи на следните
обстоятелства:
1. Като правило първото тримесечие на годината обикновено е най-слабо
в сравнение с последни месеци на предходната година и ниската икономическа
активност в началото на следващата година.
2. Прогнозираният икономически растеж от 3% за 2017 г. е на годишна
база и той в крайна сметка представлява осреднена величина от
икономическите ръстове, отчетени през всяко тримесечие на годината. В
случай че годината стартира с толкова сериозен ръст, надхвърлящ значително
годишната прогноза и същевременно отчетен през най-слабото тримесечие,
това дава сериозно основание да се смята, че очакваният растеж за цялата
година ще бъде значително по-голям от прогнозирания, в случай, разбира се,
ако не се случи някакво сериозно влошаване в международния бизнес климат.
3. При постигане на по-висок от прогнозирания икономически растеж
очакваният номинален размер на БВП ще бъде дори още по-голям, отколкото е
посочен в актуализираната макроикономическа прогноза на МФ. Това е
допълнителна предпоставка, допълнителните средства да бъдат използвани по
най-правилен и рационален начин от гледна точка интересите на обществото и
държавата.
Както вече беше посочено, очакваният БВП към края на годината
възлиза на 97 156 млн. лв., което е 4 761 млн. лв. повече спрямо заложеното в
ЗБРБ. При дял на бюджетните приходи от 35.7% от БВП на страната,
очакваните допълнителни приходи в бюджета възлизат на 1 699.7 млн. лв.,
което отново е доста близо с отчетеният бюджетен излишък към края на април.
Бюджетният излишък към края на май 2016 г. нараства допълнително и вече
възлиза на 1 653.1 млн. лв. Всичко това говори, че към настоящия момент за
приходната част на бюджета не би могло да има сериозни заплахи и че
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правителството може да постигне балансиран бюджет. Възниква въпросът дали
по-добрите постъпления няма да доведат до желание за по-големи
непремерени и популистки харчове, каквито вече се наблюдават от страна на
разходната част на бюджета.
Преизпълнението на разходната част е свързано с по-големите текущи
разходи, които превишават пропорционалния размер на този вид разходи за
първите четири месеца на годината с 692.7 млн. лв. Най-голям принос за това
превишение имат социалните и здравноосигурителните плащания. Трябва да
се има предвид, че в разчетите по изпълнение на бюджета е включено
увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която от
1 юли 2017 г. е 180 лв., а от 1 октомври 2017 г. – 200 лв. Допълнителните
разходи, които са свързани с тази мярка, възлизат на около 100 млн. лв., но
тези разходи ще бъдат изцяло за сметка на очакваните допълнителни приходи
в бюджета на ДОО през годината.
В разчетите също така са включени и разходите за увеличение на
учителските заплати, които също ще възлязат на около 80 – 100 млн. лв. на
годишна база. Част от увеличените разходи ще бъдат покрити от приходите,
свързани с подоходните данъци, и социалните осигуровки. Това са увеличените
приходи от данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) в следствие на
увеличените учителски заплати, от допълнителните приходи от увеличението
на минималната работна заплата (МРЗ) (очаква се 1.5 млн. лв. годишно). От
началото на 2017 г. вноската за фонд „Пенсия― на ДОО е увеличена с 1 п.п.,
като със същия размер тази вноска ще се увеличи през 2018 г.
По-високата икономическа активност ще окаже влияние върху всички
останали макроикономически показатели на България. По-големите приходи в
бюджета обезпечават финансово обявените решения на правителството за
повишаване на разходите, свързани с по-високите пенсии, с увеличените
учителски заплати, с по-високите нива на МРЗ и т.н. Към очакваните
последствия можем да отнесем:
А. Повишението на минималната работна заплата с 40 лв. до 460 лв.
от 1 януари 2017 г. и с планираните няколко повишения от по 50 лв. с цел
нейното достигане до 610 лв. от 1 януари 2020 г. има няколко
макроикономически последствия:
1. Реакцията на работодателите, чиято конкурентоспособност
намалява с повишаване на едни от основните им разходи. Тази аргументация е
спорна, защото поставя интересите на една група хора над тези над друга
група.
2. Повишаването на минималната работна заплата има и ясно
изразен фискален ефект. С такъв ход правителствот, увеличава своята
популярност сред населението, а получава и сериозен финансов приход, който
се създава и дължи изцяло от бизнеса и населението. Съгласно
Средносрочната бюджетна прогноза (СБП) на правителството от 18 май 2016 г.,
очакваните приходи в бюджета от повишения размер на МРЗ за периода 2018 –
2020 г. възлизат на 525 млн. лв. Това е приблизително 20% от корпоративния
данък, който правителството събира за една година и около 15% от данъка
върху доходите на физическите лица. Можем да се съгласим с възраженията
относно налаганото по административен начин твърде драстично увеличение

 54 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

на минималната заплата, което не кореспондира с растежа на
производителността на труда в страната.
Увеличаването на МРЗ има и пряк макроикономически ефект върху
потреблението, което неминуемо ще се отрази върху платежния баланс на
страната и върху протичащите инфлационни процеси. От една страна, повисоките доходи на населението се отразяват положително на икономическата
активност в страната, тъй като увеличават търсенето. Ефектът от увеличеното
търсене се отразява като по-голям и по-бърз търговски оборот, увеличени
печалби на фирмите и евентуално увеличени инвестиции. Последните на свой
ред активизират банковото кредитиране и оказват натиск върху лихвените
проценти по кредитите на банките. Логично е да се очаква повишеното търсене
да предизвика увеличение на вноса. Това обстоятелство ще доведе до
влошаване на търговския баланс на страната и ще предизвика инфлация.
Очакванията са инфлацията да се повиши след няколко години на дефлация.
3. Текущата сметка на платежния баланс, която все още отчита
излишъци, не е най-негативната последица от административното увеличаване
на доходите. Вече няколко години България е класифицирана от Европейската
комисия като страна с прекомерни макроикономически дисбаланси. Така,
въпреки че България отчита сериозно подобрение на параметрите на
държавния бюджет, наличието на сериозни макроикономически дисбаланси
биха могли много бързо да се превърнат в сериозна заплаха за финансовата
стабилност на държавата и да доведат до сериозно влошаване на фискалната
позиция на България. Понастоящем има сериозни опасения, че България
започва да се плъзга към същата макроикономическа ситуация, която беше
характерна до преди началото на световната финансова криза, когато
основните двигатели на българската икономика бяха строителството,
недвижимите имоти, финансовите услуги и търговията. Въпреки индикациите в
българската икономика за увеличаване дела на индустрията, притеснения
започват да пораждт активизирането на имотния сектор и опасенията за бързо
влошаване на макроикономическите параметри на страната и задълбочаването
на констатираните дисбаланси.
Така например броят на работещите, които получават МРЗ, не е голям –
официално около 100 000 души, но повишаването на минималния праг, първо,
повишава непрекъснато техния брой, второ, повишава изкуствено нивото на
средната заплата в страната. Това на свой ред допълнително тласка
цялостното ниво на заплащане непрекъснато нагоре. Този процес може да
понижи конкурентоспособността на страната и да отблъсне инвеститори, които
са привлечени именно от по-ниските разходи за труд и по-ниските данъци в
България.
Б. Увеличаването на учителските заплати е друг важен стимулиращ
фактор. Трябва да се признаем, че заложеният критерий на внимателен подбор
на учебни заведения, класирани на база постигнати резултати, и на базата на
ясни и измерими показатели, е сложна задача. Смисълът на тази мярка е да
окаже благотворно влияние върху образователната система в страната, като
поощри най-добрите и им даде възможност да се развиват, а заедно с тях и на
училищата, където те работят. В случая тази мярка също има ясно измерим
фискален ефект, като приходите от данъци ще се увеличат с около 10 млн. лв.
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годишно, с други думи - част от направените разходи ще се върнат обратно в
бюджета.
В. Повишаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и
възраст носи най-противоречив характер. От тази мярка ще бъдат засегнати
около 800 000 пенсионери. Получените допълнителни средства ще се насочат
към потребление с всички произтичащи последици. От друга страна, подобно
решение изкривява сериозно стимулите на осигуряващите се да си плащат
пенсионните осигуровки, тъй като облагодетелства тези, които най-малко са
работили или не са се осигурявали през годините за сметка на всички останали
осигуряващи се и пенсионери. Трябва да признаем, че е налице изкуствено
променяне на съотношението между минимална пенсия и минимална работна
заплата, а това оказва натиск към повишаване на МРЗ, което води до
безкрайна спирала.
При повишена икономическа активност и значително преизпълнение на
бюджетните приходи подходът за едновременно увеличение на бюджетните
разходи, насочени към повишаване на доходите на населението, крие опасност
от възникване на макроикономически дисбаланси.
В дългосрочен план индикаторите за устойчивост на фискалната
политика на страната, които отразяват текущото състояние на публичните
финанси от гледна точка на бъдещото нарастване на публичните разходи, са
свързани със застаряването на населението. Демографският проблем в
страната изисква предприемането на мерки, които имат дългосрочно действие.
Едно необосновано повишаване на пенсионните плащания в настоящия
момент може да създаде много сериозен подобен проблем след години, когато
броят на пенсионерите се увеличи значително и когато разходите за пенсии
следва да се финансират с все по-големи трансфери от държавния бюджет.
С оглед поддържане на устойчива фискална политика в България беше
създаден Фискален съвет, който изпълнява функциите на независим орган по
смисъла на чл. 6 от Директирава 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. за
изискванията към бюджетните рамки на страните членки. Съгласно Закона за
Фискалния съвет и корективните механизми6 има за основна цел независимото
наблюдение и анализ на бюджетната рамка. С този закон са определени и
корективните механизми по смисъла на чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, които имат за цел коригиране на възникнало значително отклонение
от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за
постигането ѝ съгласно Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за
засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и
координацията на икономическите политика. Това, което прави впечатление по
отношение на фискалната политика на правителството, е, че тя е насочена към
отговор на препоръките на ЕК, оценяващи икономическото развитие и
финансовото състояние на държавите членки. Тези препоръки са следните:
1. Страната да продължи да подобрява събирането на данъците и
спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостни мерки
за периода след 2017 година. Препоръчва се ускорено прилагане на мерките за

6

Закон за фискален съвет и автоматични корективни механизми. В сила от 21.04.2015 г. Обн.
ДВ. на 21 април 2015 г.
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намаляване на размера на неформалната икономика, особено на
неофициалното наемане на работна ръка.
2. Да бъдат предприети следващи мерки по прегледите на финансовия
сектор, особено на презастрахователните договори, надзора на групово
равнище, активите с трудноопределима стойност и експозициите към свързани
лица. Препоръчва се България да подобри банковия и небанковия надзор с
изпълнението на подробни планове за действие, в тясно сътрудничество с
европейските власти. Да се улесни намаляването на все още високото равнище
на необслужвани заеми на предприятията, като се основава на широк кръг
възможности, включително се подобрят банковият и небанковият надзор с
изпълнението на подробни планове за действие в тясно сътрудничество с
европейските власти.
3. България да подобри насочването на политиките по заетостта и
приобщаването между службите по заетостта и социалните служби за групите в
неравностойно положение. Да се увеличи предоставянето на качествено общо
образование, особено за ромите. Да се увеличи покритието на здравното
осигуряване, да се намалят преките плащания от страна на пациентите и да се
преодолее недостига на здравни специалисти. Заедно със социалните
партньори да се състави прозрачен механизъм за определяне на минималната
работна заплата. Да се подобри обхвата и съответствието на минималния
доход, както и да се осигури ефективното прилагане на националната стратегия
за развитие на обществените поръчки.
Заключение
Голяма част от предприетите мерки в икономиката са свързани с
предлагането на отговор на изброените препоръки. Проблемът е, че
предложените отговори не дават устойчиво и цялостно решение на
съществуващите проблеми, а по-скоро маркират дейност и решават
краткосрочни фискални цели. Въпреки че понастоящем не може да се очакват
проблеми с изпълнението на консолидираната фискална програма,
предложените от правителството мерки трябва да придобият ясно изразен
реформаторски характер, за да не се създаде опасност за бъдещи фискални и
макроикономически проблеми. От тази гледна точка прецизното планиране на
фискалната политика е от първостепенно значение и е въпрос на национален
приоритет.
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Operational Program Regions in Growth 2014-2020
Yulian Mollov
South Central Region Department, Plovdiv, Directorate General "Strategic Planning
and Regional Development Programs", Ministry of regional development and public
works of the Republic of Bulgaria
Abstract: One of the key infrastructure operational programs for the period
2014-2020 is the "Regions for Growth", the Managing Authority of which is the
"Strategic Planning and Regional Development Programs" Directorate at MRDPW.
OPRD 2014-2020 is an integrated operational program geared to regional
development and in particular towards the achievement of the urban policy objectives
in Bulgaria, paying special attention to the energy efficiency in the centers of support
in the peripheral regions according to the national polycentric development model
formulated in the National Spatial Development Concept 2013-2025, and contributes
to the territorial dimension of the sectoral policies included in the Partnership
Agreement. OPRD focuses on support for municipal projects based on local needs,
which is a key factor for the development and growth of Bulgarian regions.
Key words: operational program, regional development, growth.
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Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020
Юлиян Моллов
Отдел „Южен централен район― гр. Пловдив, Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие―,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на
Република България
Резюме: Една от ключовите инфраструктурни оперативни програми за
периода 2014-2020 г. е ОП „Региони в растеж―, чийто управляващ орган е
ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие― в МРРБ.
ОПРР 2014-2020 е интегрирана оперативна програма, насочена към
регионалното развитие, и по-конкретно към постигане на целите на градската
политика в България, като отделя специално внимание на енергийната
ефективност в опорните центрове в периферните райони съгласно
националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната
концепция за пространствено развитие 2013-2025, и допринася за
териториалното
измерение
на
секторните
политики,
включени
в
Споразумението за партньорство. ОПРР поставя фокус върху подкрепа за
общински проекти на базата на местни нужди, което е ключов фактор за
развитие и растеж на българските региони.
Ключови думи: оперативна програма, регионално развитие, растеж.
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Challenges and Solutions in Providing Accessible
Education and Employability in Rural Regions
Round Table Panel Presentation
Patricia Georgieva
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: Тhe presentation includes the following discussion points: making
easier the access to information about educational opportunities and qualifications;
making easier the application process; ensuring flexible learning; ensuring learning
support for non-traditional students; employability in rural regions; future skills and
how to develop employability skills. The main questions raised were: Do we know
which skills? Do we understand these? Do we know how to develop them in our
students? Can we manage with this all by ourselves? What else is needed? Why
ensuring employability skills is still a challenge for our universities?
Key words: rural regions, education, access, employability, skills.
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Предизвикателства и решения в осигуряване на
достъпно образование и пригодност за заетост в
селските райони
Кръгла маса – панелна презентация
Патриция Георгиева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Презентацията включва следните дискусионни точки:
улесняване на достъпа до информация за образователни възможности и
квалификации; улесняване на процеса на кандидатстване; осигуряване на
гъвкаво обучение; осигуряване на подкрепа за обучението за нетрадиционни
студенти; пригодност за заетост в селските райони; бъдещи умения и как да
развият умения за намиране на работа. Основните повдигнати въпроси са:
Знаем ли кои умения? Разбираме ли ги? Знаем ли как да ги развиваме в
нашите студенти? Можем ли да се справим с всичко това сами? Какво друго е
необходимо? Защо гарантирането на умения за намиране на работа е все още
предизвикателство за нашите университети?
Ключови думи: селски райони, образование, достъп, пригодност за
заетост, умения.
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Discussion panel
Economics, Finance, Investments
Дискусионен панел
Икономика, финанси, инвестиции
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Product and Price Banking Marketing Strategies - a
Key in the Competitive Struggle Between Credit
Institutions
Mariana Asenova
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The purpose of this paper is to present, synthesize and analyze
product and pricing mix strategies in commercial banks. The theoretically presented
strategies are applicable to adaptation in any credit institution, incl. in the Bulgarian
practice. It is well known that competition in banks is predominantly based on product
and credit. Therefore, good knowledge and implementation of these strategies is a
priority in the competitive struggle.
Keywords: banking strategies, marketing, competition, credit institutions.
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Продуктовите и ценови банкови маркетингови
стратегии – ключ в конкурентната борба между
кредитните институции
Мариана Г. Асенова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Целта на настоящия доклад е да представи, синтезира и
анализира стратегиите в областта на продуктовия и ценовия микс в търговските
банки. Представените в теоретичен аспект стратегии са приложими при
адаптиране към всяка кредитна институция, вкл. и в българската практика.
Известно е, че конкуренцията в банките се води предимно по продуктов и по
клиентелен признак. Ето защо доброто познаване и прилагане на тези
стратегии заема приоритетно място в конкурентната борба.
Ключови думи: банкови стратегии, маркетинг, конкуренция, кредитни
институции.
Въведение
Маркетинговите стратегии в банките винаги следва да се разглеждат в
контекста на стратегията за развитие на кредитната институция. Те са логично
нейно продължение и са призвани да уточнят детайлите по изграждането и
осъществяването на стратегии, свързани с елементите на маркетинг микса.
Връзката между стратегията за развитие и стратегиите на маркетинг
микса са същите като отношението на стратегията документ към стратегиите
програми. Именно в такъв аспект следва да се разглежда изработването и
изпълнението на продуктовите, ценовите, комуникационните и дистрибуционни
стратегии в банките.
При внедряването на стратегиите програми в банковата практика е
необходимо те да отговарят на определени критерии. За първи път система за
оценка на стратегиите е предложена от К. Ендрюс, който изтъква, че
стратегиите трябва да отговарят на критериите1:
 последователност – стратегията не трябва да съдържа противоречиви
цели и програми;
 съгласуваност – стратегията трябва да предвижда адаптивната
стратегия на външната среда и произтичащите от нея изменения;
 преимущество – стратегията трябва да осигурява възможност за
творчество и/или поддържане на конкурентно преимущество в избраната
сфхера на дейност;
 осъществимост – стратегията е длъжна да предвижда оптимални
разходи за издръжка и така и да предотврати евентуалното възникването на
финансови проблеми

1

Andrews, K.R. The concept of corporate strategy, Homewood, Il, Irwin, 1987.
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Стратегии в областта на продуктите
Стратегиите, които банките разработват и прилагат в областта на
създаването, внедряването, продажбата, стимулиране на търсенето на нови и
вече съществуващи продукти, са едни от ключовите за всяка кредитна
институция. С основание Т. Харисън изтъква, че банките „проявяват
загриженост по отношение на доста въпроси, свързани с продуктовата
стратегия, като например: процесите и процедурите по разработването на нови
финансови услуги; факторите, които допринасят за успешното възприемане на
новия продукт; как да се управлява продуктът през целия му живот, за да се
предпази от конкуренцията; как да се използва марката, за да се диференцира
продуктът от много сходни алтернативи; кога да се оттегли непечеливш продукт
от предлаганата гама; как най-добре да се осъществи процесът на оттегляне с
минимални неблагоприятни ефекти, както за финансовата институция, така и за
клиентите‖2.
В специализираната литература съществуват различни подходи при
формулирането на продуктовите стратегии. Разбира се, че те имат своите
специфики в отделните области. В банковото дело не са много разработките на
тази тема, но може да се каже, че продуктовите стратегии се разглеждат в
три аспекта – от позицията на връзката на продукта с пазара и конкуренцията
(матрицата на Портър), от позицията на създаването и внедряването на нови
продукти и от позицията на продажбата и стимулирането на продажбата на
вече съществуващи продукти.
І. Стратегия на М. Портър
В първия аспект една от най-често разглежданите и цитираните
стратегии, приложима в областта на продуктите, е тази, разработена от
известния маркетолог М. Портър. Адаптирана в областта на банковото дело, тя
би могла да изглежда така:

Широк

{

Тесен

Пазарен оборот

Конкурентни преимущества

{

Ниски разходи

Уникалност

СТРАТЕГИЯ
―РАЗХОДНО ЛИДЕРСТВО‖

СТРАТЕГИЯ
―ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ‖

СТРАТЕГИЯ ―ФОКУС‖
(разходен)
(диференциращ)

Схема №1
Стратегията ―Разходно лидерство‖ се прилага от банки традиционалисти,
т.е. такива които разчитат на утвърдена гама от продукти и услуги, намерили
добър прием сред клиентите си. За тях по-важно е ―евтиното производство‖ на
стандартизирани продукти, купуващи се от голям кръг клиенти, при разумни
цени, отколкото експериментирането на нов продукт без да се знае със
2

Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги. С., 2004, с. 135.
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сигурност резултата. Акцент се поставя върху иновативността, която е
насочена към намаляване на разходите, тъй като те са на мнение, че
повишаването на печалбата се постига с ниски цени и голям брой клиенти.
Основните характеристики са широк пазарен оборот при ниски разходи. Тази
стратегия е благоприятно да бъде предложена от банки, намиращи се в един
пазарен сегмент, предлагащи еднакъв спектър от продукти и изискванията на
клиентите към продуктите също са еднакви. Такива са големите банки лидери,
реализиращи ефект на мащаба. В същото време е необходимо да се внимава,
тъй като широк пазарен оборот и ниски разходи могат да постигнат само
действителните лидери на пазара, а не банките преследвачи.
Стратегията ‖Диференциация‖ също държи да запази клиентелата си, но
не като им предлага само традиционни услуги, а на базата на постоянно
обновяващата се гама от продукти и пакети услуги. Склонността към иновации
прави тези банки предпочитани от клиенти, които държат да разнообразят
пакета си от услуги, от привържениците на техническите нововъведения и
работещите с чужди фирми. Уникалността не е единствената характерна черта
на тази стратегия. Работещите с нея държат на лидерските си позиции, но и на
качеството. Естествено е обаче тези ―екстри‖ в банковото обслужване да имат и
по-висока цена, която да покрие разходите по диференциацията. Рекламата е
интензивна, а усилията по продажбите в началния период се големи.
Основните характеристики на тази стратегия са широк пазарен оборот и
уникалност. Тя може да се приложи и от банки преследвачи, като целта е да се
дадат на клиентите такива продукти, които съществуват в сегмента, но в някои
качества са персонализирани и така са се превърнали в специфичен продукт с
конкретно име за дадената банка, който е трудно да бъде имитиран по същия
начин от други кредитни институции.
Стратегията ―Фокус‖ може да бъде ниско разходна или диференцираща.
Специфичното при нея е, че визира точно определен, сравнително малък дял
от пазара, разделен по географски, продуктов или клиентелен признак. Тази
стратегия се прилага на регионално равнище, като целта е във фокуса да
попадне точно определена клиентела, която се нуждае от точно определени
продукти.
ІІ. Стратегии за разработване на нови продукти
Конкурентоспособността на всяка институция, вкл. банката се поддържа
чрез предлагане на клиентите на такива продукти и услуги, които напълно
съответстват на средата, възможностите и интересите им. Предлагането на
нова услуга или услуги, които образуват различен банков продукт винаги е
предизвиквало интереса и завистта на клиенти и конкуренти.
В света новите банкови продукти могат да се систематизират в следните
групи3:
 продукти, които са новост в световен мащаб. Това са нови продуктови
иновации;
 нови продуктови линии. Те не са нови продукти за пазара, но са нови
продуктови линии за институцията;
 прибавянето на продукти към съществуващи линии;
3

Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги, С., 2004, с. 148.
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 подобрения и преработка на съществуващи продукти;
 репозициониране, което позволява съществуващи продукти да се
насочат към нови сегменти;
 намаление на разходите, което има за цел да насърчи преминаването
от по-скъп към аналогов по-евтин продукт.
Създаването на нов продукт преминава през продължителен процес във
времето и зависи също от това дали банката е банка лидер или е преследвач,
дали работи само на вътрешния или и на международния пазар, как се
възприема продуктът – като марка, която е предназначена за продажба, или е
нов продукт, който може да бъде елемент към съществуващ такъв; дали идеята
за възникването на новия продукт произтича от търсенето на клиентите или е
ново виждане на банковите специалисти и т.н.
Класическият процес на разработване на нов продукт преминава през
няколко фази. Спыцин4 разглежда пет етапа – търсене на идеи, анализ на
маркетинговите възможности, разработване на продукта, изпитание и
комерсиализация. Харисън5 се спира на осем етапа – генериране на идеи,
пресяване на идеите, разработване на концепции и изпитания, разработване на
маркетингова стратегия, бизнес анализ, разработване на продукта, пазарни
изпитания, търговско предлагане/пускане на продукта на пазара.
Както се вижда, в специализираната литература етапите на
разработване на нов продукт са сходни и това се забелязва в трудовете на
почти всички маркетолози. Във вижданията на Харисън се откроява моментът,
че маркетинговата стратегия се явява част от процеса на разработване на нови
продукти, докато в други концепции тя не личи ясно или всъщност етапите са
части не само от процеса на разработване на новия продукт, а и от
осъществяване на маркетинговата стратегия, т.е. от идеята до внедряването на
новия продукт. Имайки предвид какво разбира Харисън под „разработване на
маркетингова стратегия‖, а именно разработване на „предварителен
стратегически маркетингов план с цел въвеждане на новия продукт на пазара‖6,
то смятаме, че маркетингова стратегия е по-широко понятие от един етап
в цялостния процес на създаването на новия продукт и обхваща замисъла
или идеята за създаването на новия продукт, неговото разработване,
тестване и въвеждане на пазара.
В зависимост от вида и размера на банката, нейната мисия и цели,
пазарния сегмент, типа на клиентелата и др. маркетинговите стратегии по
създаването на нов продукт може да се обособят в следните групи:
1. Стратегии в зависимост от вида на продукта:
 Стратегия за създаване на съвършено нов продукт;
 Стратегия за създаване на нов продукт, който ще бъде част от
съществуващ пакет на банкови продукти и услуги;
 Стратегия за създаването на нов информационно-банков продукт,
който ще се патентова и ще бъде запазена марка на банката;
 Стратегия за видоизменяне на съществуващ продукт чрез прибавяне
на нови качества на продукта;
4

Спицын, И .О., Я. О. Спицын. Маркетинг в банке. АО ―Тарнекс‖,1993, с. 467-475.
Харисън, Т, цит. съч, с. 149-155.
6
Пак там, с. 153.
5
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 Стратегия за имитиране на конкурентен продукт
2. Стратегии в зависимост от вида на пазара:
 Стратегия за създаване на нов продукт за местен пазар;
 Стратегия за създаване на нов продукт за чужд пазар;
3. Стратегии в зависимост от типа клиентела:
 Стратегия за създаване на нов продукт за индивидуални клиенти;
 Стратегия за създаване на нов продукт за корпоративни клиенти;
 Стратегия за копиране на конкурентен продукт, който ще бъде
усъвършенстван за определен тип банкова клиентела
4. Стратегии в зависимост от вида на конкурентите:
 Стратегия за създаване на нов продукт, който ще конкурира подобен
на преки конкуренти;
 Стратегия за създаване на нов продукт, който ще конкурира подобен
на второстепенни конкуренти;
 Стратегия за създаване на нов продукт, който ще конкурира подобен
на потенциални конкуренти;
 Стратегия за имитиране на нов продукт на конкурентите.
При внедряването на нов продукт в практиката често се използват
различни методи. Един от най-известните е методът P.E.R.T. (Programme
Evaluation and Review Technique – Програма за оценка и технически преглед)7.
Предимствата му са, че той не само определя продължителността на всяко
действие и операция, а по математически начин изчислява връзките между
операциите и степента на зависимост между тях. Методът PERT е
едновременно математичен, графичен, емпиричен и аналитичен. Той се
представя под формата на диаграма и мрежа. Построяването и използването
на метода преминава през четири етапа – аналитичен, графичен, арбитраж и
контрол.
ІІІ. Стратегии за управление на съществуващи подукти
Банката е необходимо да поддържа съществуващата гама от банкови
продукти и услуги като своевременно преценява дали да продължи да предлага
дадения продукт на местен или чужд пазар, да реновира или репозиционира
някои продукти, а в някои случаи дори да ги премахне.
Специалистите маркетолози при формулиране на стратегиите за
управление на съществуващи продукти често изхождат от жизнения цикъл на
даден продукт. Известно е, че жизненият цикъл на продукта се състои от
фазите: въвеждане, растеж, насищане (зрелост) и спад.

7

Вж. подр. Badoc, M., Op. cit., p. 152-155, Поради ограничения обем и характер на настоящето
изследване методът PERT не е обект на подробно разглеждане.
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Въвеждане

Растеж

Насищане

Спад

Време

Схема № 2. Общ вид на кривата на жизнения цикъл на продукта
По етапи на жизнения цикъл продуктите имат специфични
характеристики. Синтезирано тези характеристики са представени в следната
таблица:
Таблица №1. Характеристики на продукта по етапи на неговия жизнен цикъл
Характеристики
Цена
Обем продажби

Етап на
въвеждане
Висока
Слаби

Печалба

Липсваща или
незначителна

Конкуренция

Отсъстваща или
слаба

Потребители

Новатори

Маркетингова
стратегия

Формиране на
пазарен дял

Маркетингови
разходи
Степен на растеж

Етап на растеж
Умерена
Нарастващи
Растяща до
максимални
равнища

Етап на
зрелост
Ниска
Най-високи
Бавно
спадаща

Силна с
достигане на
максимум
Масови
Масови
потребители
потребители
Стремеж за
Увеличаване на
запазване на
пазарния дял
пазарния дял
Засилваща се

Етап на спад
Нарастваща
Спадащи
Силно спадаща и
изчезваща
Отслабваща и
незначителна
Консерватори
Намаляване на
пазарния дял

Високи

Високи

Умерени

Ниски

Добра

Максимална

Забавя се

Негативна

Следвайки характеристиките на продукта по етапите на неговия жизнен
цикъл, се очертават следните продуктови маркетингови стратегии:
1. Стратегия за въвеждане на продукта на пазара
При изработването на тази стратегия банката следва да се съобразява с
типичните характеристики на продукта при тази първа фаза на жизнения цикъл,
а именно бавният темп на пласиране на продукта и пълното отсъствие или
наличието на незначителна печалба. Маркетинговите разходи са високи,
целящи създаването на широка осведоменост за полезността и потребността
от ползването на банковия продукт. Значителните първоначални разходи по
създаването и лансирането на пазара определят и високата цена на продукта.
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2. Стратегия за изчисление на ръста на продукта на пазара
Стратегията следва да бъде изработена така, че да отчете в тази втора
фаза на жизнения цикъл на продукта бързото нарастване на обема на
продажбите, вследствие на което разходите за единица от неговото
―производство‖ намаляват и се открива възможност за понижаване на неговата
цена. В същото време се реализират значителни печалби, независимо че
маркетинговите разходи са големи. Появява се сериозна конкуренция от страна
на други банки, а усилията се насочват към увеличаване на пазарния дял на
продукта.
3. Стратегия за достигане на зрелост на продукта на пазара
Тази стратегия се свързва с третия етап от жизнения цикъл на продукта.
Независимо че обемът на продажбите се увеличава, се вижда забавяне на
темповете на нарастване на продажбите. Това е следствие пренасищане на
пазара, много конкуренти, поява на модифицирани варианти на продукта. За да
запази завоювания пазарен дял, банката намалява цената на продукта, а това
води до свиване на печалбата. Маркетинговите разходи се съкращават, защото
клиентската база е достатъчно широка и продуктът е добре познат на пазара.
4. Стратегия за регистриране на спад на продукта на пазара
Стратегията през последния стадий на жизнения цикъл на продукта е
насочена към неговото отмиране и извеждане от предлаганите продукти на
пазара. Това се случва, защото обемът на продажбите се свива и намалява
почти до нула, а това от своя страна води до намаляване на печалбата, която
постепенно изчезва, и се трансформира в загуба. Продължителността на този
етап е различна за отделните банкови услуги.
Освен тези стратегии банките прилагат също:
 стратегия за реновиране на продуктите. Някои продукти
независимо че са достигнали фазата на спад, могат да бъдат реновирани чрез
изтъкване на някои незабелязани като значителни техни качества. Също така
реновирането може да стане на нови пазари;
 стратегии за увеличаване на продуктите чрез делене. Срещат се
продукти, които имат повече търсени качества. Банката може да раздели някой
продукт и според качествата му да направи два и повече нови продукта;
 стратегии за подобряване качеството на старите продукти. Има
продукти, които са с непреходно значение, като традиционните банкови услуги.
В определени отрязъци от време тези услуги имат по-малко търсене, но чрез
подобряване на качеството им и съобразяване с новата пазарна среда те могат
да се съживят и да имат добър пласмент;
 стратегии за предлагане на продукти с отстъпки на лоялни
клиенти. Често в банките добрите клиенти получават по-ниски лихви по
кредитите и пакети банкови услуги с преференциални условия;
 стратегии за репозициониране на съществуващи продукти. Стари
продукти се насочват към нови сегменти и това открива «нов живот» пред тях;
 стратегии за елиминиране на съществуващи продукти. В
практиката се срещат два основни типа елиминиране на продукти – пълно и
частично елиминиране. При първия вид банковите продукти напълно се
премахват от списъка на предлаганите на клиентите. При частичното
елиминиране «продуктът претърпява някаква форма на (външно) елиминиране,
но запазва присъствие във финансовата институция (поради продължаващи
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договорни задължения»8. Някои от по-важните стратегии за елиминиране могат
да бъдат формулирани така:
 стратегия за задържане на ценни клиенти чрез елиминиране на
останалите;
 стратегия за елиминиране на несъществени характеристики на
продукта;
 стратегия за елиминиране на клиента чрез оттегляне на продукта;
 стратегия за елиминиране на продукта чрез оттегляне на клиента.
Стратегии в областта на цените
Днес конкуренцията между търговските банки се води преди всичко на
основата на предлаганата гама и качеството на банковите услуги. Иновациите
бързо навлизат в банковата практика. За да успее една банка в конкурентната
борба, тя трябва да намери възможност не само за бързо внедряване на
новите пакети банкови продукти и услуги, а и за тяхното предлагане на цени,
които удовлетворяват както клиентите, така и самата банка. Ето защо
изготвянето на ценови стратегии е един от важните въпроси на стратегическия
маркетингов мениджмънт.
В специализираната литература се срещат няколко подхода при
разглеждането на ценовите стратегии.
Първият от тях е на смесване на формата и съдържанието на ценова
политика, методи на ценообразуване и ценови стратегии.
Вторият е на включване на ценовите стратегии в обсега на ценовата
политика.
Третият е на включване на ценовата политика и методите на
ценообразуване към ценовата стратегия.
При всеки един от тези подходи се изхожда от определени критерии и за
отделните автори те имат своето резонно обяснение. Ето защо в контекста на
това изложение няма смисъл да се задълбочава изследването по отношение
на изброените подходи. По-скоро е необходимо да се очертаят някои от поизвестните и други специфични стратегии в областта на ценообразуването,
които използват големите европейски банки.
Един от проблемите при ценообразуването на банковите услуги засяга
подхода при избора на изходна точка на изследването, т.е. дали е по-добре
първо да се анализират външните за банката елементи – околна среда,
конкуренция, еластичност на търсенето и предлагането, или да се започне с
вътрешните елементи – най-вече с определяне величината на цената
съобразно обема, разходите и печалбата. Подходът, който следва да се
възприеме, се определя от мениджърите на банката, но при всички положения
ценообразуването следва да обхване отделно индивидуалната и
институционалната клиентела.
На основата на представените в специализираната литература стратегии
за ценообразуване и на базата на някои примери от банковата практика
смятаме, че стратегиите за ценообразуване следва да се обособят по критерии
в следните групи:

8

Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги. С., 2004, с. 172.

 72 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

І. Обща ценова стратегия
Много банки под обща ценова стратегия разбират изработване на
стратегия, която отчита редица фактори и преминава през следните етапи9:
Схема № 3. Етапи на ценовата стратегия в банките
Установяване целите на ценообразуването

Оценка на търсенето

Анализ на структурата на разходите

Изследване цените на конкурентните продукти

Избор на метод на ценообразуване

Изследване влиянието на ценовите фактори

Окончателно определяне на цената

Всеки един от етапите се прилага съобразно вида и големината на
банката, вида на продуктите и клиентите, към които са насочени, пазарът, на
който ще бъдат реализирани, търсенето и предлагането, конкуренцията и т.н. В
своята цялост те формират концептуалната рамка на дейността на банката в
областта на ценообразуването.
Някои автори изтъкват значението на „фундаменталната ценова
стратегия‖10 за банката. Михайлова смята да отдели ценовите стратегии,
валидни за банките, които тепърва излизат на пазара, т.н. «нови» банки и тези,
които отдавна търгуват на него – «старите» банки. В следващата таблица се
представят по-често прилаганите стратегии при ценообразуването от «новите»
и «старите» банки на пазара.
Таблица № 2. Ценовите стратегии, използани от «новите» и «старите»
банки на пазара11
Ценови стратегии, използани от
«новите» банки на пазара
Стандартно ценообразуване
Ценова стратегия на проникване на
пазара
Ценова стратегия базираща се на
конкурентните цени
Ценова стратегия на високи чужди
продукти
Ценова стратегия на комбиниране на
цена и качество на продукта

П
А
З
А
Р

9

Ценови стратегии, използани от
«старите» банки на пазара
Стратегия основана на открита ценова
конкуренция
Стратегия на ценова диференциация
Стратегия на ценообразуване на
базата на пакети услуги
Стратегия на двойно ценообразуване
Стратегия на намаляване на цените
по вид на продуктите

Спицын, И.О., Я. О. Спицын. Маркетинг в банке. АО ―Тарнекс‖,1993, с. 479-500.
Михайлова, Е.А., Ценовые стратегии: современные мировые тенденции, www.dis.ru.
11
Пак там.
10
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Величината на цените на услугите е в голяма зависимост от промяната в
настроения и възможности на клиентите за придобиване на банкови услуги,
както и с възприемането на потребителната им ценност. Затова по принцип
„новите‖ банки на пазар с голяма конкуренция занижават цените на
предлаганите продукти и услуги в сравнение с цените на „старите‖ банки.
Консерватизмът и инерцията на потребителите помагат на банките, които са
утвърдени на пазара. Сред тях обаче също има банки лидери, банки
претенденти и банки преследвачи. Когато банката не е лидер, то тя прави
всичко възможно да „замаскира‖ начина си на ценообразуване и особено се
стреми клиентът да не може да направи сравнение с цените на друга
конкурентна банка.
ІІ. Стратегии по методи на ценообразуване
В зависимост от прилаганите методи на ценообразуване12 в световната
теория и практика се използват следните по-важни стратегии:
 стратегия на ценообразуване по метода ―средни разходи плюс
печалба‖
Тази стратегия се прилага изключително в материалната сфера, но в
сферата на нематериалното производство и особено в областта на банковото
обслужване не намира широк отзвук. Може да се използва в банкирането на
дребно, затова банките, които са специализирани в този сегмент от пазар са
заинтересовани от изучаването и прилагането на тази стратегия. Както всички
стратегии и тази има свои положителни и отрицателни страни. Положителните
страни се свързват с опростеното ѝ прилагане, когато банката може да
определи точно своите разходи и така да може да сравни цените си с
конкурентните, вкл. да работи за тяхното снижаване. Отрицателни страни са
„свързани с пренебрегване влиянието на някои фактори върху равнищата на
цените, като например равнище на търсенето на банковите продукти,
чувствителност на клиентите към нивата на определяните цени, равнища на
цените на конкурентните продукти‖13.
 стратегия на ценообразуване на основата на осигуряване на целева
печалба
Цел на банката е не само задоволяване на клиентелата, но също
реализиране на печалба от дейността. Кредитните институции трябва да
преценят при каква цена те реализират съответен процент печалба и да
направят всичко възможно, съобразявайки се с конкуренцията да не падат под
т.нар. мъртва точка. В практиката има определена методика за изчисляване на
цената по обем, разходи и печалба. Приема се, че разходите определят
долната ценова граница.
Мъртвата точка е нивото на дейност, на което институцията не реализира
печалба, но не търпи и загуби. Изчисляването ѝ е важно, защото позволява да
се пресметне при определена хипотетична цена какви количества от банковия
продукт трябва да се продадат, за да не се загуби.

12
13

Спицын, И. О., Я. О. Спицын, Цит. съч., с. 490-497.
Асенова, М., Б. Кръстев. Банков маркетинг. В.Търново: Фабер, 2012, с. 133-134.
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Не е без значение и изчисляването на известния показател ROI (Return
on investment) – възвръщаемост на инвестициите. Чрез него банковите
специалисти определят процента на възвръщаемост на вложените капитали,
като имат възможност да го сравнят с предварително формиран процент на
база оптимални разходи.
 стратегия на ценообразуване на основата на ценността на
продукта
Колкото по-значим и уникален е даден банков продукт, толкова е по-скъп.
Колкото е по-неизвестен и предложен за първи път на пазара, също е по-скъп.
Остава открит въпросът дали банката може да си позволи тази цена заради
пазара и клиентите. Ако това е банкалидер, тя може да си позволи високи цени,
но банките преследвачи трябва да се съобразяват с конкуренцията на пазара.
 стратегия на ценообразуване на база величината на текущите
пазарни равнища
Тази стратегия е широкоразпространена, тъй като инициативата в
ценообразуването е предоставена на конкурентите. Анализът на цените на
конкурентите е основна дейност при окончателното установяване на цената
както на нов, така и на съществуващ продукт. Съпоставянето се осъществява
преди всичко на базата на: качеството и бързината на обслужването; наличието
на допълнителни услуги, свързани с този продукт; уникалните достойнства на
продукта. Всичко това се прави между конкурентни банки със сходен обем,
обхват на клиентелата и имидж.
 стратегия на ценообразуване на базата на взаимоотношенията с
клиентите
Много важно е банката да отчете и мнението на самата клиентела, за
която е предназначен продуктът. На основата на репрезентативно изследване
се прави представителна извадка от вижданията на потенциалните
индивидуални или институционални клиенти по въпроса за минималната и
максимална цена, която биха платили за този продукт. Оптималната
психологическа цена отговаря на най-голямото отклонение между кривата на
минималната и максималната цена.14 Така всъщност клиентите са факторът
който влияе върху определянето на горната граница на цената. В българските
банки психологическата цена би могла да намери приложение, като под
формата на анкета банковите специалисти проверят мнението на избран
сегмент от своята клиентела, за който е предназначен съответният продукт.
Банката може да състави стратегии за различните видове клиенти, като
отчита изгодата за банката, донесена от всяка група. Специално внимание тя
обръща на своите най-важни и перспективни клиенти.
 стратегия на ценообразуване с цел проникване на пазара
Тази стратегия „може да се използва от банки, които се стремят да
наложат на пазара нови продукти или пък започват да осъществяват банкови
операции на нов пазар‖15. С цел непременно завоюване на избран сегмент от
пазара някои банки намаляват цените, за да се борят с конкуренцията, но това
не винаги е подходящото средство, защото води до драстично намаляване на
печалбата.
14
15

Badoc, M. cit.op. p. 239.
Асенова, М., Б. Кръстев. Банков маркетинг. В.Търново: Фабер, 2012, с. 135.
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 стратегия на пълзящо ценообразуване
Стратегията може да се ползва само от някои банки, които имат редовни,
лоялни клиенти, поддържат високо качество на услугите, имат широк
асортимент и добре развита клонова мрежа, нямат сериозни преки конкуренти
на пазара. Такива банки могат да си позволят като лидери на пазара да
установят по-високи от тези на останалите банки ценови равнища.
ІІІ. Стратегии по видове клиенти
Според вида на клиентите банката може да изготви ценови стратегии,
отнасящи се само за индивидуални или само за институционални клиенти.
Може да ги раздели на: преки, второстепенни и потенциални, също на „стари‖ и
„нови‖, на лоялни и нелоялни и т.н.
Рентабилността на клиентелата е важен показател за банката. Той се
определя за институционалната клиентела на базата на съставянето на т.нар.
експлоатационна сметка. По състоянието ѝ банката може да съди какви са
взаимоотношенията й с дадено предприятие, т.е. дали тя губи или печели пари.
И когато реши да предложи нова услуга на тази клиентела тя се съобразява
със състоянието по тази сметка. Практиката на развитите страни показва, че
този начин не е удобен за индивидуалната клиентела. Затова за нея се прилага
изчисляване на рентабилността чрез двойката ―продукт-пазар‖. В общи линии
дейността включва:16сегментиране на индивидуалната клиентела в подгрупи;
изчисляване кривата на живот на клиентелата за всеки подсегмент;
установяване рентабилността на подсегментите; определяне потребността от
точно определена услуга за съответната клиентела, която е разделена по
години.
ІV. Стратегии по жизнен цикъл на продуктите
Жизненият цикъл е различен при отделните продукти, но по принцип в
класическия случай той се състои от фазите въвеждане, растеж, зрелост и
спад. Във всяка една от тези фази (стадии или етапи) цените на продуктите са
различни.
Въпросът за равнището на цените във фазите на жизнения цикъл бе
изяснено, затова тук се спираме на един важен въпрос по отношение на
ценообразуването, а именно влиянието на коефициента на еластичност на
търсенето върху жизнения цикъл на продуктите.
Коефициентът на еластичност на търсенето се определя за един банков
продукт върху определен пазар. Така например, ако коефициентът на
еластичност на търсенето е по-голям от 0, това означава, че при повишаване
на цените ще се намали търсенето. Именно във фазата на въвеждане на
продукта последният се употребява от ограничен кръг клиенти, като цените са
сравнително високи. При коефициент на еластичност по-малък от 0
повишаването на цените води до повишаване търсенето на дадения продукт.
Това е по-рядък случай и се отнася до продукт с висока марка, предназначен за
заможна клиентела отново във фазата на неговото въвеждане на пазара. Ако
коефициентът на еластичност е равен на 1, това означава, че с какъвто темп се
увеличава цената на банковата услуга със същия темп се намалява нейното
16

Badoc, M. Marketing management dans la banque et l‘assurance europeenne. Paris. 1987.
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търсене. Ако коефициентът е по-голям от 1, при увеличение на цената с
определен процент, търсенето на услугата ще се увеличи с по-голям процент.
Когато коефициентът се намира между 0 и 1 при повишаване на цената с
определен процент търсенето на услугата ще се увеличи с по-малък процент. В
случай, че коефициентът на еластичност е 0 при промяна на цената с
определен процент търсенето няма да се промени, т.е. налице е нееластично
търсене.
Явно е, че банката може да прилага различни ценови стратегии и те са
обусловени от вътрешни и външни фактори, търсенето и предлагането, пазара,
конкуренцията и не на последно място е мнението на самите клиенти. Цената
не е константа, а подлежи на оптимизиране.
Заключение
Представените продуктови и ценови стратегии очертават хоризонт на
действие на кредитните институции в прилагането на маркетинговия микс.
Разбира се вътрешните и външни фактори на средата, правилното планиране
на дейностите и съобразяването с потребностите на клиентите във всяка банка
водят до диверсифициране и творческо прилагане на разгледаните стратегии.
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Models For Analyzing Customer Profitability
Vanya Kuzdova Banabakova
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: Marketing is an art to attract and retain customers. Unfortunately,
organizations often understand that 20 to 40% of their customers are unprofitable. It
is also appropriate to improve this activity by first applying a model of customer
profitability analysis. One of the basic principles of customer return analysis, which
the provider must implement, is to disclose and describe all the expenses, specific to
each individual customer. A useful way to uncover these costs is to determine which
expenses will be dropped if the customer is discontinued. ABC is a differentiation
analysis to identify which goods and services, which customers are more and which
are less profitable for the organization, and depending on how to define the policy for
serving different categories of customers and the sale of goods and services with
different participation in sales and profits. Present study explores the models for
measuring customer profitability and presents the application of the ABC method analysis to distinguish the customer service policy.
Keywords: customer, customer profitability, customer service‘s expenses,
ABC-analysis.
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Модели за анализ рентабилността на клиентите
Ваня Куздова Банабакова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Маркетингът е изкуство за привличане и задържане на клиенти.
За съжаление, организациите често разбират, че 20% до 40% от клиентите им
са нерентабилни. Също така е уместно тази дейност да се подобри, като първо
се приложи модел за анализ на доходността на клиентите. Един от основните
принципи на анализа, който доставчикът трябва да приложи, е да разкрие и
опише всички разходи, специфични за всеки отделен клиент. Полезен начин за
разкриване на тези разходи е да се определи кои разходи ще бъдат
премахнати, ако клиентът бъде загубен. ABC е диференциращ анализ, който
класифицира стоките, услугите и клиентите на компанията според равнището
на приход, който катализират. Настоящото проучване изследва моделите за
измерване на рентабилността на клиентите и представя конкретно приложение
на ABC анализа, който се състои в разграничаване политиката за обслужване
на клиенти.
Ключови думи: клиент, рентабилност на клиентите, разходи за
обслужване на клиенти, ABC анализ.
Въведение
Маркетингът е изкуство да се привличат и задържат клиенти, но не какви
да е, а рентабилни клиенти. За съжаление, често организациите разбират, че от
20 до 40% от клиентите им са нерентабилни. Също така, много от
организациите отчитат факта, че най-доходните им клиенти не са тези, които
купуват най-много, а средно пазаруващите. Най-едрите клиенти изискват поспециално обслужване и получават най-големи отстъпки, като по такъв начин
намаляват печалбата на фирмата. Най-дребните клиенти заплащат пълната
цена и получават минимално обслужване, но разходите по сделките с тях
намаляват извлечената рентабилност. Средните клиенти се радват на добро
обслужване, заплащат почти цялата цена и в много случаи се оказват найрентабилни. Ето защо редица големи организации, които първоначално се
прецелват само в едрите клиенти, впоследствие се ориентират към пазара на
средния клиент. Една организация не бива да преследва и да удовлетворява
всеки клиент.
Някои организации се опитват да правят всичко, което клиентите им
предложат. Въпреки че клиентите често правят много добри предложения, те
понякога предлагат и доста неизпълними и неизгодни за организацията
предложения. Произволното съобразяване с тях може да отклони
организацията от пазарния ѝ фокус. Ето защо е необходим строг подбор на
клиентите, които ще се обслужват и внимателно да се обмисли съответната
комбинация от изгоди и цени, която ще се предложи [1, pp. 72].
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Ориентацията следва да бъде към рентабилните клиенти. Това от своя
страна налага да се дефинира понятието „рентабилен клиент‖.
Целта на настоящата разработка е да се изследват възможните модели
за анализ на рентабилността на клиентите и диференцираното им обслужване
на основата на АВС анализа.
Модел за анализ на рентабилността на клиента
Според Филип Котлър рентабилен клиент е лице, домакинство или
фирма, които носят приходи за определен период от време, като приносът
надвишава разходите на фирмата по привличането, убеждаването за покупка и
обслужването им [2, pp. 62].
Вниманието следва да се насочва към печалбата и разходите, които
клиентът носи на организацията за дълъг период от време, а не от една
конкретна покупка.
Факт е, че повечето организации не обръщат внимание на
рентабилността на клиента. Целесъобразно е тази дейност да се подобри, като
на първо място може да се приложи следният примерен модел за анализ на
рентабилността [3, pp. 48-52] (Фигура 1.)
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Фигура 1. Анализ на рентабилността на отношението клиент-продукт
В модела клиентите са наредени в колони, а продуктите – по редове. Във
всеки квадрат има обозначение за рентабилността на продажбата на дадения
продукт на определения клиент. От фигура 1. е видно, че клиент 1 е много
рентабилен, защото купува три рентабилни продукта – Р1, Р2 и Р4. Клиент 2
представя смесен тип рентабилност, тъй като той купува един рентабилен и
един нерентабилен продукт. Клиент 3 е на загуба за организацията, защото
купува един рентабилен и два нерентабилни продукта.
На основата на този модел възниква въпросът какво може да направи
организацията при това положение.
Първо – Тя може да вдигне цената на по-нерентабилните продукти или
да ги елиминира.
Второ – Може да се опита да прехвърли рентабилните продукти на
нерентабилните клиенти. Ако тези клиенти решат да напуснат, това може да е
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за добро. Всъщност може да се спори дали за една организация няма да е поизгодно да насърчава отпадането на нерентабилните ѝ клиенти.
Един от основните въпроси, на който традиционните процедури на
отчитане на разходите трудно могат да отговорят, е с колко доходът от даден
клиент е по-голям от дохода, получаван от друг. Обикновено организациите
пресмятат доходността на клиентите само въз основа на брутната печалба. С
други думи от приходите, реализирани от даден клиент, се изважда пълната
себестойност (пълните разходи) на продадените стоки. На практика обаче
съществуват още много разходи, които следва да се вземат под внимание,
преди да се изчисли реалната доходност на всеки конкретен клиент. Същото е
валидно и когато трябва да се разкрие доходността на пазарен сегмент или
дистрибуционен канал [7, pp. 107].
Величината на разходите при обслужване на потребителите зависи
изцяло от това как ще бъде проектирана организационната стратегия. Анализът
на доходността на клиентите показва, че често някои клиенти имат отрицателен
принос. Групирането на клиентите следва да се извърши по методиката на ABC
анализа [4, pp. 128]. Причините за различната доходност се дължат на това, че
разходите за обслужване на клиентите могат да варират значително,
независимо дали те закупуват еднакви или различни количества от фирмената
продукция.
Идеалният случай за всяка организация е всички нейни клиенти да бъдат
доходоносни в средносрочен и дългосрочен план. В тази връзка следва да се
търсят подходящи начини за задържане и бъдещо развитие на доходността от
тези купувачи, които носят текущата печалба на организацията.
Модел за анализ с цел диференцирано обслужване на пазарните
сегменти
Клиентите се различават помежду си по няколко важни признака: какво
купуват, колко купуват, каква повторяемост имат техните покупки, какви срокове
за доставка на поръчаните стоки изискват и други.
Диференцирането на клиентите по тези и други признаци може да служи
за определяне на стратегията и вземането на оперативни решения, свързани с
обслужването. Целта на диференцирането е да се установи кои стоки и услуги
и кои клиенти са повече и кои по-малко печеливши за фирмата и в зависимост
от това да се определи политиката при обслужването на различните категории
клиенти и при продажбата на стоки и услуги с различно участие в продажбите и
печалбата.
В този смисъл ABC анализът се явява много добър метод за такава
диференциация.
За целите на управлението на обслужването ABC анализът следва да се
приложи на два етапа [5, pp. 296-299]:
На първия етап се класифицират продуктовите групи и техните
разновидности в зависимост от участието им в обема на продажбите и в
реализираната печалба. Най-често класификацията е в три, но може да се
обособят и повече групи.
В група А влизат продукти и асортиментни разновидности, които имат
най-голям дял в обема на продажбите и в реализираната печалба. Те се търсят
и купуват най-често в големи количества от относително постоянни клиенти.
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Техните асортиментни разновидности обикновено не са големи, но продажбите
са високи, поради което обръщаемостта на стоковите запаси е най-голяма, а
размерът им – малък.
В група В влизат продукти и асортиментни разновидности, които имат
по-малък дял в обема на продажбите, по-голяма гама от взаимозаменяеми
разновидности и поради това за тях следва да се поддържат по-големи стокови
запаси, за да се осигури високо равнище на обслужване на клиентите.
В група С се включват продукти и асортиментни разновидности с наймалък дял в обема на продажбите, голямо многообразие на асортиментни
разновидности, забавена обръщаемост на запасите, поради което за тях е
необходимо поддържането на по-големи стокови запаси, за да се поддържа
желаното равнище на обслужване на клиентите. Тези стокови групи носят наймалка печалба за фирмата, но тяхното предлагане създава у клиентите
впечатлението на голямо асортиментно разнообразие и възможности за богат
избор. Възможно е в тази група да попаднат и стоки с ниски цени, които се
купуват от клиенти с по-малка платежоспособност.
По тази логика могат да се обособят няколко групи стоки в зависимост от
двата критерия: относителен дял в продажбите и относителен дял в
реализираната печалба.
На втория етап следва да се категоризират клиентите в зависимост от
продуктовите групи, които купуват и съответните количества.
Клиенти, които купуват регулярно големи количества стоки главно от
група А, са най-рентабилни за фирмата, защото допринасят за реализацията на
основния дял от продажбите и печалбата.
Най-нерентабилни за фирмата са клиентите, които купуват малки
количества от най-нерентабилните групи - С и други. Обикновено такива
клиенти са най-многобройни и фирмата не може да се откаже от тяхното
обслужване. Но тя не може и да постави еднакви условия при обслужването на
тази категория клиенти в сравнение с обслужването на клиентите от първата
категория.
ABC анализът позволява да се ранжират стоките и клиентите и да се
намерят най-подходящите комбинации. Рентабилни комбинации са тези, при
които клиентите от първата категория купуват продукти от група А или
комбинацията между клиенти от първа категория и продукти от група В. При
следващите комбинации участието в обема на продажбите и в рентабилността
намалява, докато се стигне до губещата комбинация между клиенти, които
купуват малки количества и търсят продукти с ниски цени, но с по-голяма
възможност за избор и заменяемост.
Основна задача на управлението на обслужването е да спечели
клиентите – те да купуват повече, да се връщат за нови покупки и да привличат
нови клиенти. Това може да се постигне, чрез офериране на оптимален цикъл
по изпълнение на поръчките, поддържане на равнище на стокови запаси, което
да гарантира сигурност на изпълнението на поръчките, оказване на
допълнителни безплатни и платими услуги, диференциране на обслужването
[6, pp. 189].
В някои случаи обаче е целесъобразно организацията да възприеме и
политика на индивидуално обслужване на клиентите си. Такива случаи са:
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 Клиентите не са многобройни, но са постоянни и всеки от тях има
значителен дял в продажбите и печалбата;
 Предлаганите стокови групи нямат сложен асортимент, но имат
сложни технически параметри (например машини, битова техника и други);
 Всеки от клиентите има индивидуални изисквания към условията на
обслужване и особено по отношение на цикъла за изпълнение на поръчката,
следпродажбените услуги и други.
Индивидуалното обслужване на клиентите изисква повече разходи,
поради изпълняването на нестандартизирани процедури и операции, но
осигурява по-голяма гъвкавост и съобразяване на обслужването с изискванията
и платежоспособността на всеки клиент. Индивидуалното обслужване е
целесъобразно при по-голяма диференциация на клиентите и по-конкретно да
се насочва към тези клиенти, които купуват постоянно, в големи количества,
платежоспособни са и са установили дългосрочни взаимоотношения с
доставчика си.
На основата на направеното изследване се налагат следните изводи:
 Не е целесъобразно организации да се опитват да правят всичко,
което клиентите им предложат. Необходим е строг подбор на клиентите, които
ще се обслужват и внимателно да се обмисли съответната комбинация от
изгоди и цени, която ще се предложи.
 Ориентацията следва да бъде към рентабилните клиенти като
вниманието следва да се насочва към печалбата и разходите, които клиентът
носи на организацията за дълъг период от време, а не от една конкретна
покупка.
 Един от основните принципи за анализ на доходността на клиентите,
който доставчикът задължително следва да прилага, се изразява в разкриване
и описание на всички разходи, специфични за всеки отделен клиент. Полезен
способ за разкриване на тези разходи е да се определи кои разходи ще
отпаднат, ако се прекрати работата с клиента като се отчита основното
предимство на принципа на отпадане на разходите, че голяма част от
разходите за обслужване на клиентите са действително разпределени между
няколко от тях.
 Целесъобразно е приложението на базов модел за отчитане приноса
на всеки клиент, който може да ориентира при разкриване на тези разходи,
които са пряко свързани с определен клиент или група клиенти. Така се
предоставя възможност за преценка, кои от разходите биха отпаднали при
преустановяване на контакти с даден клиент или той да бъде загубен поради
конкуренция от други фирми.
 Диференцирането на клиентите може да служи за определяне на
стратегията и вземането на оперативни решения, свързани с обслужването.
Целта на диференцирането е да се установи кои стоки, услуги и клиенти са
повече и кои по-малко печеливши за организацията и в зависимост от това да
се определи политиката при обслужване на различни категории клиенти и при
продажбата на стоки и услуги с различно участие в продажбите и печалбата. На
тази основа е целесъобразно приложението на ABC анализа като много добър
метод за такава диференциация.
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Заключение
В заключение измерването на доходността на клиентите и тяхното
диференциране, както и диференцирането на продаваните от организацията
продуктови групи дава възможност да се приеме и провежда диференцирана
политика към обслужването основно по отношение на следните елементи:
цикъл на изпълнение на поръчките; равнище на поддържаните стокови запаси в
зависимост от търсенето и приноса в реализирането на печалбата; минимални
количества за поръчване от отделните стокови групи; удължаване на срока за
доставка с необходимото време за консолидация (обединяване на малки
товари за изпращане) на пратките до клиентите; избор на вида на транспорта,
когато превозът се осигурява от доставчика, както и по географски територии,
дистрибуционни канали, продуктови линии и други.
Мениджмънтът следва да информира всички заети и носещи отговорност
за продажбите как да постигат набелязаните цели, свързани с обслужването на
клиентите.
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Topical Issues of the Analysis of Sales Profitability
Rositsa Ivanova
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The matter of industrial enterprises‘ profitability is topical at all
stages of their development. Only the common methodologies for analysis and
assessment of profitability are applied in the economic practice in Bulgaria.
Calculating profitability on different basis allows analyzing and assessing the strength
and direction of impact of the system of direct factors comprising the different
aspects of the overall business of the industrial enterprises. This allows identifying
the objectively existing causalities among key business indicators for the business
efficiency.
Keywords: profitability, analysis, methodology, management, decisions.
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Актуални въпроси на анализа на рентабилността
на продажбите
Росица Иванова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Въпросът за рентабилността на индустриалните предприятия е
актуален на всички фази и етапи от тяхното развитие. В стопанската практика в
България се прилагат само общите методики за анализ и оценка на
рентабилността. Определянето на рентабилността на различни бази позволява
да се анализира и оценява силата и посоката на влияние на системата от
преките фактори, обвързваща различните аспекти на целокупната дейност на
индустриалните предприятия. Това позволява да се разкрият обективно
съществуващите причинно-следствени връзки между ключовите бизнес
индикатори, характеризиращи ефективността на бизнеса.
Ключови думи: рентабилност, анализ, методика, управление, решения.
Въведение
Ключов бизнес индикатор, характеризиращ ефективността на
търговската дейност на индустриалните предприятия, е рентабилността,
изчислена на база нетни приходи от продажби на продукцията (рентабилност
на продажбите).
Рентабилността на продажбите се анализира и оценява в два аспекта.
Първият от тях е като самостоятелен обект на бизнес анализа. Това означава,
че рентабилността на продажбите се анализира в качеството ѝ на резултативен
показател. В този аспект се установява и оценява силата и посоката на
влиянието на преките фактори върху динамиката на рентабилността на
продажбите. При вторият аспект рентабилността на продажбите се анализира в
качеството ѝ на фактор, оказващ непосредствено влияние върху изменението
на други резултативни показатели, характеризиращи различни аспекти от
дейността на предприятията и нейната ефективност. Например с важно
значение за стопанската практика е установяването, оценяването и
прогнозирането на влиянието на промените в рентабилността на продажбите,
т.е. в ефективността на търговската дейност, върху динамиката на
рентабилността на производствения капитал на индустриалните предприятия.
В доклада се анализира и оценява рентабилността на продажбите на
водещи предприятия в България, производители на млечни продукти.
Производството на млечни продукти е основен отрасъл на хранителновкусовата промишленост на България. През последните години отрасълът
продължава възходящото си развитие. По данни на Министерство на
земеделието, храните и горите на Република България за периода 2014 –
2016 г. най-голям относителен дял в общото производство на млечни продукти
в страната заема производството на натурално кисело мляко, като за 2014 г. то
възлиза на 120678 тона, за 2015 г. – на 128404 тона, а за 2016 г. – на
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134410 тона1. На второ място е производството на пакетирано прясно мляко,
като съответно за 2014 г. – то е 64614 хил. литра, за 2015 г. – 74493 хил. литра,
а за 2016 г. – 65296 хил. литра2. Важен дял в общото производство на млечни
продукти в страната заема производството на бяло саламурено сирене,
кашкавал, ароматизирани заквасени млека (с или без плодове) и млечни
десерти, пресни сирена, вкл. извара, топени и пушени сирена, сметана.
Най-малък е делът на млечните мазнини.
Анализ и оценка на рентабилността на продажбите на млечни
продукти
Въпросът за рентабилността на продажбите е актуален на всички фази и
етапи от развитието на предприятията за производство на млечни продукти.
Рентабилността на продажбите се изчислява като процентно отношение
на печалбата от продажби на продукцията към нетните приходи от продажби на
продукцията. Показва печалбата от продажби на продукцията, падаща се на
100 лева нетни приходи от продажби на продукцията. Ако се използва
величината на брутната печалба от продажби на продукцията, се получава
брутната рентабилност на продажбите. При положение че се използва
величината на нетната печалба от продажби на продукцията, то вече става
дума за нетната рентабилност на продажбите. Тук предварително следва да се
изчисли размерът на данъка за сметка на печалбата, отнасящ се за дейността,
в която се формира печалбата от продажби на продукцията. Разликата между
брутната печалба от продажби на продукцията и изчисленият данък за сметка
на същата печалба изразява нетната печалба от продажби на продукцията.
Върху динамиката на нетната рентабилност на продажбите влияние
оказват два преки фактора:
1) Промените в нетната печалба от продажби на продукцията.
2) Промените в нетните приходи от продажби на продукцията.
Анализът и оценката на нетната рентабилност на продажбите се базира
на информацията, съдържаща се в годишните финансови отчети на водещи
предприятия в България, които произвеждат и предлагат на пазара млечни
продукти. Предприятията са ранжирани според размера на нетните приходи от
продажби на продукцията за 2016 г.
Информацията, необходима за анализа и оценката на нетните приходи
от продажби на продукцията на водещите предприятия в страната за
производството на млечни продукти, е представена в таблица 1.
По данните в таблицата могат да се направят следните изводи за
промените, които са настъпили в нетните приходи от продажби на продукцията
на предприятията за анализирания период.
За 2015 г. спрямо 2014 г. нетните приходи от продажби на млечни
продукти общо за наблюдаваните предприятия са се намалили с 5138 хил. лв.
(339110 – 344248), което в относително изражение възлиза на намаление от
1,49%. Това намаление се дължи на намалението на нетните приходи от
продажби на продукцията на предприятията Шрайбер Фуудс (23428 хил.лв.),
Тирбул (2231 хил. лв.) и Меггле (1933 хил. лв.). За всички останали
1
2

Category, Retail Forum, 3 – то издание, 2017 г., с. 9.
Пак там, с. 9.
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предприятия нетните приходи от продажби на продукцията са се увеличили,
като най-голямо е увеличението в предприятията Милки груп БИО (14644
хил. лв.) и Обединена млечна компания (4488 хил. лв.).
За 2016 г. спрямо 2015 г. нетните приходи от продажби на продукцията
на водещите предприятия в страната, произвеждащи млечни продукти, са се
увеличили с 12444 хил.лв. (351554 – 339110), което в относително изражение е
увеличение в размер на 3,67%. Това увеличение се дължи на увеличението на
нетните приходи от продажби на предприятията Милки груп БИО (19601
хил.лв.), Елви (2624 хил.лв.), Димитър Маджаров (2500 хил.лв.) и Ем Джей
Дериз (2439 хил.лв.). Следва да се отбележи по-голямото намаление на
нетните приходи от продажби на млечни продукти в предприятието Меггле за
2016 г. - 2015 г. в сравнение с 2015 г. – 2014 г. Или за 2016 г. спрямо 2014 г.
общото намаление на нетните приходи от продажби на продукцията на същото
предприятие възлиза на 11552 хил.лв. (33674 – 45226). Същевременно с това
се наблюдава позитивна тенденция към едно ограничаване на намалението на
нетните приходи от продажби на продукцията, предлагана от предприятието
Шрайбер Фуудс. Тя се изразява в по-малкото намаление на нетните приходи от
продажби на продукцията за 2016 г. – 2015 г. в сравнение с 2015 г. – 2014 г.
Таблица 1. Състояние и динамика на нетните приходи от продажби на
продукцията

Предприятия
Обединена
млечна компания
Тирбул
Милки груп БИО
Шрайбер Фуудс
Меггле
Ем Джей Дериз
БИ.СИ.СИ.
Хандел
Елви
Димитър
Маджаров
Маклер-Комерс
Общо

Нетни приходи от продажби на
продукцията, хил.лв.

Изменение
в относителен
в хил.лв.
дял
2015/ 2016/ 2015/ 2016/
2014
2015
2014
2015

2014 г.

2015 г.

2016 г.

69103

73591

74229

63010
13407
61981
45226
19903

60779
28051
38553
43293
20486

56915
47652
36103
33674
22925

19356

20649

20682

1293

33

6,68

0,16

17506

17940

20564

434

2624

2,48

14,63

17000

17000

19500

0

2500

0,00

14,71

17756
344248

18768
339110

19310
351554

1012
-5138

542
12444

5,70
-1,49

2,89
3,67

4488

638

6,49

0,87

-2231 -3864 -3,54
-6,36
14644 19601 109,23 69,88
-23428 -2450 -37,80 -6,35
-1933 -9619 -4,27 -22,22
583
2439
2,93
11,91

Информацията, необходима за анализа и оценката на нетната
рентабилност, изчислена на база нетни приходи от продажби на продукцията
на водещите предприятия в страната за производството на млечни продукти, е
представена в таблица 2.
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Таблица 2. Изходни данни, хил.лв.
Предприятия
Обединена млечна
компания
Тирбул
Милки груп БИО
Шрайбер Фуудс
Меггле
Ем Джей Дериз
БИ.СИ.СИ. Хандел
Елви
Димитър Маджаров
Маклер-Комерс
Общо

Нетни приходи от продажби на
продукцията
2014 г
2015 г.
2016 г.

Нетна печалба от продажби на
продукцията
2014 г
2015 г.
2016 г.

69103

73591

74229

16820

17245

17568

63010
13407
61981
45226
19903
19356
17506
17000
17756
344248

60779
28051
38553
43293
20486
20649
17940
17000
18768
339110

56915
47652
36103
33674
22925
20682
20564
19500
19310
351554

15790
3570
14250
11854
6250
5875
4250
4560
4825
88044

13975
5890
7860
10890
6300
6200
4870
4675
5287
83192

12890
9586
7900
7200
6450
7320
5954
5540
5764
86172

Въз основа на тези данни се изчислява нетната рентабилност на база
нетни приходи от продажби на продукцията, т.е. нетната рентабилност на
продажбите в наблюдаваните предприятия от сектора. Резултатната
информация е обобщена в таблица 3.
Таблица 3. Рентабилност на продажбите – състояние и динамика за периода
2014 - 2016 г.

Предприятия
Обединена млечна
компания
Тирбул
Милки груп БИО
Шрайбер Фуудс
Меггле
Ем Джей Дериз
БИ.СИ.СИ. Хандел
Елви
Димитър Маджаров
Маклер-Комерс
Общо

Рентабилност на продажбите,
%

Изменение, пункта

2014 г

2015 г.

2016 г.

2015 /
2014

2016 /
2015

24,34

23,43

23,67

-0,91

0,23

25,06
26,63
22,99
26,21
31,40
30,35
24,28
26,82
27,17
25,58

22,99
21,00
20,39
25,15
30,75
30,03
27,15
27,50
28,17
24,53

22,65
20,12
21,88
21,38
28,14
35,39
28,95
28,41
29,85
24,51

-2,07
-5,63
-2,60
-1,06
-0,65
-0,33
2,87
0,68
1,00
-1,04

-0,35
-0,88
1,49
-3,77
-2,62
5,37
1,81
0,91
1,68
-0,02

По данните в таблицата могат да се направят следните изводи,
описващи тенденциите в поведението на нетната рентабилност на продажбите
на предприятията за анализирания период от време:

 89 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

1) В част от наблюдаваните предприятия рентабилността на продажбите
за 2015 г. спрямо 2014 г. се е намалила, но за 2016 г. спрямо 2015 г. се
наблюдават позитивни промени към свиване на това намаление. Промените в
рентабилността на продажбите се дължат на по-бързия темп на увеличение на
нетните приходи от продажби на продукцията в сравнение с темпа на
увеличение на печалбата от продажби на продукцията. Тази тенденция се
проявява в предприятията Тирбул и Милки груп БИО.
2) В други предприятия за 2015 г. спрямо 2014 г. рентабилността на
продажбите се е намалила, но за 2016 г. спрямо 2015 г. значението на този
ключов бизнес индикатор се е увеличило. Така например в Обединена млечна
компания рентабилността на продажбите за 2015 г. спрямо 2014 г. се е
намалила с 0,91 пункта, но за 2016 г. спрямо 2015 г. тя се е увеличила с 0,23
пункта.Тази тенденция се наблюдава и в предприятията Шрайбер Фуудс и
БИ.СИ.СИ. Хандел.
3) Наблюдават се и предприятия, в които рентабилността на продажбите
за целия период се е увеличила, като за 2016 г. спрямо 2015 г. това увеличение
е по-голямо в сравнение с периода 2015 г. - 2014 г. Тенденцията е типична за
предприятията Димитър Маджаров и Маклер-Комерс.
4) За предприятието Елви се наблюдава увеличение на рентабилността
на продажбите, като увеличението за 2016 г. спрямо 2015 г. е по-малко от
увеличението за 2015 г. спрямо 2014 г.
5) Има и предприятия, при които рентабилността на продажбите се е
намалила и за двата анализирани периоди, като негативните промени в
значенията на този бизнес индикатор се задълбочават. Финансовият
мениджмънт на предприятията Ем Джей Дериз и Меггле следва да анализира
и оценява перманентно динамиката на нетните приходи от продажби на
продукцията и печалбата от продажби на продукцията както общо, така и по
видове млечни продукти, които предлагат на пазара.
6) Промените в нетната рентабилност на база нетни приходи от
продажби на млечни продукти на отделните предприятия оказват влияние и
върху изменението на нетната рентабилност на продажбите общо за групата
водещи предприятия в сектора. За 2015 г. спрямо 2014 г. нетната рентабилност
на продажбите общо за предприятията се е намалила с 1,04 пункта, докато за
2016 г. спрямо 2015 г. това намаление е сведено до 0,02 пункта.
Състоянието на нетната рентабилност на продажбите както на 10-те
водещи предприятия в страната за производство на млечни продукти, така и
общо на групата от предприятия, е представено на графика 1.
На практика възниква проблем при анализа и оценката на влиянието на
промените в нетните приходи от продажби на продукцията върху динамиката на
рентабилността на продажбите (брутна и нетна) на предприятията. Това
изисква анализът на рентабилността на продажбите да се задълбочи.
Проблемът възниква вследствие на съществуващото противоречие между
математическото изчисляване на рентабилността на продажбите и
икономическата интерпретация на влиянието на преките фактори върху
нейната динамика. Става дума за влиянието именно на промените в нетния
размер на приходите от продажби на продукцията.
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2014 г.
2015 г.
2016 г.

Графика 1. Рентабилност на продажбите
От начина на изчисляване на рентабилността на продажбите следва, че
при увеличаването на нетния размер на приходите от продажби на продукцията
рентабилността на продажбите намалява, и обратно. Увеличаването на
рентабилността на продажбите за сметка на намаляването на нетните приходи
от продажби на продукцията, разбира се, не може да бъде цел на мениджмънта
на предприятията.
За избягване на това противоречие може да се използва модел за
анализ, при който рентабилността на продажбите се изчислява по формулата:
∑

,

където:
Di - относителен дял на нетните приходи от продажби на съответния
продукт в общия размер на нетните приходи от продажби на цялата продукция
(стойностна структура на продажбите), %
Rti - индивидуална рентабилност на продажбите (рентабилност на
продажбите на отделните видове продукти), %.
От тази формула се вижда, че върху изменението на рентабилността на
продажбите на цялата продукция влияние оказват два преки фактора:
1) Промените в стойностната структура на продажбите.
2) Промените в индивидуалната рентабилност на отделните продукти.
Анализът на рентабилността на продажбите на продукцията позволява
финансовият мениджмънт да оптимизира продуктовата структура на
продукцията посредством замяната на нерентабилни или ниско рентабилни
продукти с по-високо рентабилни продукти, предлагани от предприятията.
Ползата тук е, че може да се определи печалбата, която би се получили от
подобна замяна.
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Заключение
Предложените методики за анализ на рентабилността на продажбите на
продукцията са приложими и полезни за предприятията от индустриалния
сектор на България. Въз основа на получената информация финансовият
мениджмънт може да взема правилни решения за формирането на
продуктовата структура във връзка с подобряване значенията на ключовите
бизнес индикатори, характеризиращи ефективността на бизнеса, както и за
поддържането на пазарна и финансова стабилност на предприятията.
Литература
1. Category, Retail Forum, 3-то издание, 2017 г.
2. Чуков, К., Р. Иванова, (2014). Финансово-стопански анализ. С. ИК –
УНСС.

 92 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Reporting Employment of the Workforce in the
Commercial Enterprise
Zdravka Kiricheva
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The main factors of an enterprise's business are labor, land, and
capital. Labor resources are of a different public social status and occupy different
positions, as this also influences the remuneration received. The reporting of labor
resources covers the recruitment process, the training and salary costs for the work
performed, insurance and dismissal costs. The profitability of a business entity
depends on their contribution and therefore invests in them. Accounting is based on
SS 19 Employee Benefits and MCC 19 Employee Benefits.
Keywords: staff, staff incomes, short-term and long-term earnings.
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Относно отчитането заетостта на работната сила
в търговското предприятие
Здравка Киричева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Основни фактори за дейността на едно предприятие са труд,
земя и капитал. Трудовите ресурси са с различен обществен статус и заемат
различни длъжности като това оказва влияние и върху получаваното
възнаграждение. Отчитането на трудовите ресурси обхваща процеса по
назначение, разходи за обучение и заплати за извършената работа, разходи за
осигуровки и освобождаване. Рентабилността на търговското предприятие
зависи от техния принос и затова то инвестира в тях.Счетоводното отразяване
е възоснова на СС 19 Доходи на персонала и МCC 19 Доходи на наети лица.
Ключови думи: персонал, доходи на персонала, краткосрочни и
дългосрочни доходи.
Основни фактори за дейността на едно предприятие са труд, земя и
капитал.Отчитането на вложения труд заема голям дял в отчетността на
предприятието. Трудовите ресурси са с различен обществен статус и заемат
различни длъжности, поради което и документирането и осчетоводяването на
операциите, свързани с тях, се извършва с различни подходи. Оценяването на
труда им зависи от формите на заплащане и от действащото законодателство
по отношение на размера на доплащанията, осигурителните вноски и
удържания данък. В някои предприятия се прилага повременна система, а в
други според изработката /извършения оборот/. Според Кодекса на труда и
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се извършват
доплащания в зависимост от трудовия стаж и професионален опит, положения
допълнителен и извънреден труд, за работа в почивни и празнични дни, за
работа във вредна среда, за нощен труд. В България почти ежегодно се
актуализира минималния осигурителен доход, който зависи от вида на
дейността на търговското предприятие и от професията, която упражнява
персонала. Според Кодекса за социално осигуряване задължително се
начисляват осигурителни вноски и се формират разчетни взаимоотношения с
различни фондове – „Пенсии‖, „Безработица, „Общо заболяване и майчинство‖,
„Трудова злополука и професионална болест‖, „Здравно осигуряване‖ и
„Допълнително задължително пенсионно осигуряване‖. Съгласно Закона за
данъците върху доходите на физически лица възникват задължения към
бюджета след начисление на брутните възнаграждения и приспадане на
личните осигурителни вноски, като се облагат с плосък данък 10%.
Отчитането на трудовите ресурси обхваща процеса по назначение,
разходи за обучение и възнаграждение за извършената работа, и
освобождаване. Рентабилността на търговското предприятие зависи от техния
принос и затова то инвестира в тях. Съгласно определението на Конвенция
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№ 95 на Международната организация на труда от 1949 г. в чл. 1 е записано:
"…работна заплата", независимо от наименованието и начина на
изчисляването и, означава възнаграждение или доходи, които могат да бъдат
оценявани в пари и определяни по споразумение или от националното
законодателство и се дължат по силата на писмен или устен договор от
работодателя на трудещия се за работа, която изпълнява или предстои да
бъде изпълнена, или за услуги, които са извършени или предстоят да бъдат
извършени." Положеният труд трябва да бъде възмезден (чл. 242 от КТ).
Работната заплата е главният фактор, обуславящ степента на задоволяване на
материалните и културните потребности на населението и общото равнище на
неговото благосъстояние. Затова мотивиращата роля на работната заплата е
много голяма, защото получаването на по-високо възнаграждение се явява
възможност за закупуване на повече потребителски стойности.
Счетоводството има задачата да осигурява необходимата информация
за управлението на предприятието и на външни потребители. Организацията и
методиката за създаване на счетоводна информация за доходите на персонала
е във връзка с положения от него труд. Счетоводното отразяване е въз основа
на СС 19 Доходи на персонала и МCC 19 Доходи на наети лица.
В СС 19 Доходи на персонала се регламентират като правила за
счетоводно отразяване и оповестяване на всички разходи, които предприятието
извършва във връзка с доходите на персонала. В стандарта е конкретизиран
принципа на текущото начисляване. Работодателят начислява всички доходи
на персонала, отразява ги като задължение към персонала в момента, когато
това задължение възникне. Независимо от това кога са начислени тези доходи,
те могат да бъдат изплатени както в отчетния така и през следващите периоди.
Според стандарта разходите за доходи на персонала могат да се разсрочват,
защото е позволено тези разходи да се начисляват в момента, когато
предприятието черпи изгода от тях. Така разходите на персонала могат да се
отразяват или като текущ разход, или като разсрочен разход за бъдещи
периоди, според това кога предприятието получава икономическа изгода. В
стандарта са включени определения за групиране на доходите според периода
на получаване – краткосрочни и дългосрочни.
„Персонал са физически лица, работещи в предприятието, включително и
по договори за управление и по други договори‖. Като доходи на персонала се
класифицират всички видове възнаграждения, които се предоставят на
персонала в замяна на положения от него труд. Краткосрочните доходи са
всички доходи, напълно изискуеми не по-късно от 12 месеца след полагане на
труда от персонала. Доходи при прекратяване на трудовото правоотношение са
тези, които се начисляват след решение на предприятието да прекрати
трудовото правоотношение с персонала или доходите, които персонала
получава при доброволно напускане срещу възнаграждение. Дългосрочни
доходи са доходите, платими не по-рано от 12 месеца след периода, през който
персоналът е положил съответния труд. Доходи след напускане са доходите,
които се начисляват на персонала след прекратяване на трудовото
правоотношение, но не във връзка с това прекратяване. Компенсируеми са
доходите, начислявани и изплащани на персонала, не за положен труд, а
срещу платен годишен отпуск, отпуск по болест или друга форма на временна
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нетрудоспособност, раждане, майчинство или бащинство, участие като съдебен
заседател, военна мобилизация и други подобни.
Разходите за текущ трудов стаж са разходи за положения труд на
персонала през текущия период и увеличаващи настоящата стойност на
задължението на работодателя за изплащане на доходи. Разходите за минал
трудов стаж произтичат от положен труд на персонала през минали периоди.
Тези разходи увеличават настоящата стойност на задължението на
работодателя за изплащане на доходи на персонала в следствие на въвеждане
на изменения в доходите след напускане или на промяна в другите
дългосрочни доходи. Разходите за минал трудов стаж биват позитивни и
негативни.
Според СС 19 програми за доходи след прекратяване на трудовото
правоотношение са формални или неформални спогодби, според които
работодателят осигурява доходи на едно или повече лица от персонала след
напускането му. Програмите за компенсации или за доходи с акции или дялове
от собствения капитал са спогодби на предприятието с персонала, по силата на
които предприятието осигурява на персонала доходи под формата на акции
или дялове, емитирани от него. В тези програми могат да се включат и суми,
чийто размер зависи от бъдещата цена на финансовите инструменти, носещи
доходи.
В СС 19 е регламентирано счетоводното отчитане на разходите и
задълженията на работодателите за доходи на персонала. Разходите за
краткосрочни доходи се отразяват при работодателя като текущ разход, като
текущо задължение или ако изплатената сума като краткосрочен доход
надвишава недисконтираната сума на доходите, превишението се отразява
като актив. Също така, когато се отразяват задължения за доходи на персонала
от разпределение на печалбата, те се отразяват като разход, а не като
намаление на печалбата. За отразяването обаче на такива задължения се
изисква в програмата за разпределение на печалбата да се съдържа формула
за определяне на такова възнаграждение и да може възнаграждението да се
определи надеждно.
Разходите на работодателите при напускане могат да бъдат глобална
сума, определена нормативно с договор или споразумение, увеличение на
пенсиите след напускане и др. Тази разходи не носят на предприятието
икономическа изгода и затова се отразяват като текущи разходи през периода
на възникването им.
Оценката и осчетоводяването на разходи за доход на персонала под
формата на акции и дялове от собствения капитал се извършва по номинална
стойност на дяловете или акциите и другите финансови инструменти или по
очакваната стойност на плащанията, които зависят от бъдещата пазарна цена
на акциите на предприятието.
Разходите за други дългосрочни доходи са сума от настоящата стойност
на задълженията към датата на съставяне на баланса, минус справедливата
стойност на активите по програмата, с които задълженията ще бъдат пряко
уредени.
В СС 19 е отделено място и за представяне на задължението за
осигуряване доходи на персонала в счетоводния баланс. Към датата на
съставяне на счетоводния баланс сумата на задълженията за осигуряване на
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доходи на персонала се определя от настоящата стойност на задължението за
изплащане на определени доходи, към датата на счетоводния баланс;
увеличава се с всички статистически актюерски печалби и се намалява с всички
статистически актюерски загуби; след което се намалява с всички разходи за
минал трудов стаж, които още не са признати, и със справедливата стойност на
активите по програмата, от който задълженията ще бъдат уредени директно.
В стандарта са включени още правила за оповестяване, които
изчерпателно изброяват какво точно се оповестява в годишния счетоводен
отчет за всяка една от програмите за краткосрочни доходи, доходи при
напускане, по програмите с определени доходи и други програми.
Ако се сравнят СС 19 и МСС 19 се установява, че съществуват различия
между тях.
Първо: Към видовете доходи според СС 19 са включени и доходи от
акции и дялове от собствен капитал / 1,2, буква „Д‖/, които не фигурират в МСС
19, а са отразени отделно в МСФО 2 Плащане на базата на акции.
Второ: Според СС 19 краткосрочните доходи са тези, които са дължими
до една година, а според МСС 19 се очаква да бъдат уредени до една година.
Трето: Разходи за минал трудов стаж, съкращения и уреждания в СС19
се отразяват в текущия финансов резултат, като се изключат разходите от
минал трудов стаж, за които не са придобити права за доходи. В МСС 19 се
отразяват в текущата печалба или загуба, като включват разходи за минал
трудов стаж, за които не са придобити права за доходи като част от разходите
за трудов стаж.
Четвърто: Разходите за лихви по задължението за дефинирани доходи в
СС 19 се признават като финансов или оперативен разход и се отразяват в
текущия финансов резултат. В МСС 19 нетният приход или разход за лихви по
нетния пасив или актив се признава в текущата печалба или загуба.
Пето: Актюерските печалби или загуби, преоценки включително разлика
между фактическата възвращаемост от активите на плана и признатата
стойност в текущата печалба или загуба в СС 19 се признаватв текущия
финансов резултат при „коридорвия‖ подход, незабавно признаване в текущата
печалба или загуба взависимост от счетоводната политика, която са избрали.
ВМСС 19 се признават незабавно в друг доход.
Шесто: Ефектът от справедливата стойност на актива, включително и
изискване за минимално финансиране на задълженията за минал трудов стаж в
СС 19, се отразява в текущия финансов резултат. В МСС 19 незабавно се
признава частично в нетната лихва, а останалата част в друг всеобхватен
доход – като част от преоценката.
Седмо: Признаване на доходи при напускане или прекратяване в СС 19
се извършва, когато е изготвило план за прекратяване на дейността и не
съществува възможност да бъде отказано предложението за плащане. В МСС
19 се признават, когато не съществува възможност да бъде отказано
предложението за плащане или когато признае разходи за преструктуриране
според МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.
Осмо: Има разлика в терминологията в СС 19 и МСС 19 – например
планове с определени вноски и планове с определени доходи вместо
дефинирани вноски и дефинирани доходи.
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Единадесето: СС19 е изготвен, основавайки го на по-стара версия на
МСС 19.
Нормативната уредба за отчитане на заетостта на работната сила и
доходите, които получават е на задоволително ниво. Счетоводните стандарти в
България са изготвени въз основа на международните, което позволява да се
осигури единен подход на отчетността в световен мащаб. Необходимо е да
бъде уеднаквена терминологията и да бъде актуализиран СС 19, защото е въз
основа на МСС 19, който е бил в сила до 01.01.2013 г., поради динамичната
икномическа среда, която е наложила преработка и усъвършенстване на МСС
19. По този начин СС 19 ще отговори на изискванията на новото време и ще се
избегнат двусмислиците при тълкуването на текстовете на стандартите.
Използвана литература
1. СС 19: http://www.tera-bg.com/files/19.pdf
2. МСС 19: http://balans.bg/221-mss-19-dohodi-na-naeti-lica/
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4. http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=893:convention-95for-the-protection-of-wages-1949
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6. Кодекс на труда: https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
7. Наредбата за структурата и организацията на работната заплата:
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135542406
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Challenges in Corporate Sales Forecasting
Vladislava Georgieva
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: Sales forecasting is the starting point for a more informed and better
decision-making process. At the present stage of the development of scientific
forecasting a high degree of accuracy is only possible with short-term forecasts.
Long-term (strategic) business sales projections (as well as other macroeconomic
variables) are still a challenge for the scientific community. This report focuses on the
challenges and difficulties in predicting company sales.
Keywords: sales forecasting, strategic planning, strategic management.
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Предизвикателства при прогнозиране на
фирмените продажби
Владислава Георгиева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Прогнозирането на фирмените продажби се явява отправна
точка за по-информиран и по-добър процес при вземане на управленски
решения. На съвременния етап от развитието на научното прогнозиране висока
степен на точност е възможна само при краткосрочните прогнози.
Дългосрочните (стратегически) прогнози при фирмените продажби все още
представляват предизвикателство пред научната общност. Настоящият доклад
се концентрира върху предизвикателствата и трудностите при прогнозиране на
фирмените продажби.
Ключови думи: прогнозиране на продажби, стратегическо планиране,
стратегически мениджмънт.
Успешният бизнес в съвременния свят е продукт на адекватни
управленски решения. В условията на икономическа несигурност, бързо
променяща се пазарна среда, високи темпове на развитие на технологиите и
иновациите, един бизнес не трябва да разчита на случайността. Широкото
развитие и навлизане на информационните технологии в производството и
предоставянето на услуги доведе до по-бързо приемане и прилагане на нови
идеи и процедури и при вземане на управленски решения. Това понастоящем е
именно една от основните сфери на засилваща се конкуренция в
корпоративния мениджмънт.
Прогнозирането на фирмените продажби се явява отправна точка за поинформиран и по-добър процес на вземане на решения. Оценката на това как
ще се реализира продуктът, който се предлага в даден бъдещ момент, ни дава
възможност да планираме, съответно и да осигурим всички необходими
ресурси и дейности за ефективното управление на своя бизнес. Актуалността и
значението при прогнозирането на фирмените продажби биха могли да се
обобщят в следното:
 въз основа на прогнозираното ниво на фирмените продажби се
задават рамките и насоките на фирмения бюджет (т.е. размера на средствата и
направленията на тяхното разходване);
 на база прогнозираните продажби се преценява дали производствения
капацитет и ресурсната осигуреност са достатъчни или неефективно завишени;
 въз основа на конструираните прогнозни отчети за приходите и
разходите, баланси и др. позволяват, чрез анализ на всяка стратегия за
развитие на фирмата да се диагностицират потенциални проблеми и докато
все още има време да се избегнат или смекчат;
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 служи като основа за съставяне на краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни планове, т.е. осигурява усъвършенстване както на текущата
дейност на фирмата, така и при стратегическото фирмено планиране.
Добрата прогноза изисква отчитането на огромен брой екзогенни и
ендогенни фактори, обуславящи продажбите. Основната тежест и отговорност
тук пада върху маркетинговия отдел на фирмата. Усилията на отдела
обикновено тук са концентрирани върху: анализ на пазарния сегмент, цените,
търсенето, конкурентното предлагане, икономическата и политическа
конюнктура, предимствата и слабите места на собствения продукт, фазата на
жизнения му цикъл и др. Допълнително е необходимо да се наблюдават и
изследват цикличността и тенденциите през последните години и на базата на
исторически данни да се установи степента на вероятност, с която тези
тенденции биха могли да се повторят в прогнозирания бъдещ времеви
хоризонт1. Не на последно място е препоръчително да се оцени в каква степен
и посока тази прогнозна информация би се променила в бъдещия момент, за
който ще се прогнозира.
На съвременния етап от развитието на научното прогнозиране висока
степен на точност е възможна само при краткосрочните прогнози.
Дългосрочните (стратегически) прогнози при фирмените продажби, (както и при
други
макроикономически
променливи)
все
още
представлява
предизвикателство пред научната общност. Но от друга страна липсата на
прогнозиране е основна причина за липса на фирмен просперитет и бизнес
неуспехи. Последното в голяма степен отразява реалното състояние на
съществуващите практики в мениджмънта на българския бизнес и това е една
от причините за средна продължителност на една семейна фирма у нас да е
едва около 3 години, докато в развитите държави многократно повече2.
Прогнозите се проявяват на различни нива и могат да бъдат
разграничени по различни таксономични критерии. Обикновено компаниите не
трябва да изготвят общи международни и национални прогнози за показатели,
като икономически растеж или инфлация. Те се предоставят от правителството
и други агенции. Прогнозиращите компании вземат тази информация и
коригират своите индивидуални прогнози спрямо тези на макро ниво. В някои
развити държави съществуват специализирани агенции или браншови
организации, които събират статистически данни и предоставят прогнозни на
определени ключови индикатори за целия отрасъл.
Подходът, при който фирмените прогнози се извличат от макро данни, се
нарича прогнозиране от горе надолу. Като цяло мениджърите се интересуват
най-вече от прогнози, които се отнасят до отделни, конкретни фирмени
продукти или услуги, защото на тяхна база могат да бъдат изготвени планове и
бюджети.
В зависимост от времевия хоризонт, за който се изготвят прогнозите,
могат да бъдат краткосрочни (на месечна база), средносрочни (годишни) и
дългосрочни (от 3 до 5 години). Всеки един вид засяга пряко различни
управленски компетенции, свързани с изпълнението на мениджърски и
1

Трябва да бъде отбелязано, че алгоритъмът при прогнозиране на продажбите за нов бизнес
или нов продукт се различава съществено от посочения по-горе. Той ще бъде разгледан по
късно в изложението.
2
www.mi.government.bg/bg/interviews-type-detail-330-.html

 101 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

маркетингови функции. Краткосрочните прогнози обикновено се правят с цел
вземане на тактически управленски решения, свързани с планиране и контрол
на производството, изисквания за ликвидност и др., които се налагат при
значителни колебания в обема на фирмените продажби. Такива прогнози са в
диапазон по-малко от година, обикновено от един до три месеца.
Средносрочното и дългосрочното прогнозиране са от особена важност за
процеса на корпоративно стратегическо планиране.
Средносрочните прогнози са важни в областта на бюджетирането на
бизнеса. Те служат като основа за изготвяне на оперативните бюджети.
Неправилното прогнозиране може да доведе до сериозни последици, защото
ако се окаже, че е прекалено оптимистично, организацията ще остане с голямо
количество непродадени стоки, т.е. ще има прекалено голямо количество
суровини, запаси и произведена продукция. Ако при оптимистичния вариант на
продажби е използвано външно финансиране (банкови кредити, облигации или
др.), това може да доведе до сериозни финансови затруднения, дори до фалит.
В развитите държави значителна част от фалитите при по-малките по размер
фирми се отдават на липса и грешни средносрочни прогнози.
При песимистичен вариант на продажбите, т.е. „растежът на продажбите
е подценен, а пазарният сегмент се е разширил повече, отколкото дружеството
е прогнозирало, то няма да може да посрещне потребителското търсене, т.е.
клиентите ще купуват от неговите конкуренти и така предприятието ще загуби
своя пазарен дял―3.
От практическа гледна точка към тази прогноза се отнасят оперативни
управленски решения като:
 размер на персонала, необходим за постигането на очакваните
продажби;
 разходи за суровини, полуфабрикати и др.
 краткосрочно външно финансиране за обезпечаване на растежа на
продажбите;
 необходими производствени мощности и транспортни средства;
 размера на необходима складова площ и др.
Дългосрочните прогнози са известни още като фирмена стратегия и се
използват при вземане на важни стратегически решения, които определят
посоката и направлението на бъдещото фирмено развитие. Стратегическите
прогнози се концентрират върху глобални, а не специфични детайли на
фирмената политика. Най-общо те са обвързани и произтичат от
корпоративните цели, които фирменото ръководство ще преследва през
следващите години. Дългосрочните прогнози отразяват стратегическата
визията на висшия мениджмънт за развитието на фирмата и се определят като
най-важни за постигане на корпоративен успех.
При проведено проучване в края на второто хилядолетие в САЩ над 70%
от финансовите мениджъри са убедени, че дългосрочното (стратегическото)
финансово планиране е най-важната дейност за бъдещ успех4.
Стратегическите цели са много специфични и за висят от фирмения
профил, икономическия сектор, конкурентната среда, макроикономически
3
4

Кръстев, Б., Г. Георгиев. Корпоративни финанси,Русе: Авангард принт, 2013 г, с. 140.
http://www.cfo.com/article.cfm/2990027/4/c_3046550
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параметри и др. Трудно могат да бъдат обобщени, но все пак могат да бъдат
генерализирани като максимизиране на фирмената стойност чрез5:
 увеличаване на пазарния дял;
 нови технологии и иновации;
 увеличаване на производителността;
 възвръщаемост на собствения капитал;
 привличане на инвестиции и др.
Едно от големите предизвикателства, свързано прогнозирането на
фирмените продажби, се оказва изборът на метод за прогнозиране. Видът на
информационната осигуреност се явява основа за обособяването на две
големи групи методи за прогнозиране. Първата група включва методи, които
имат обективен характер. Те се базират на реални данни от миналото
(исторически данни) за размера на фирмените продажби, въз основа на които
чрез статистически и/или иконометрични модели се изготвят прогнози за
продажбите към определен бъдещ момент. Втората група обединява методи с
подчертано субективен характер. Те оценяват бъдещите продажби,
използвайки експертни мнения и преценки, базиращи се на минал опит и
маркетингови проучвания.
В заключение може да се каже, че всеки един фактор като вид на
информация, време, стабилност на пазара, фаза на жизнен цикъл и др. трябва
да бъде взет предвид, за да можем да разчитаме на правилно избран метод,
гарантиращ най-голяма точност. Изборът на подходящ метод за прогнозиране
на продажбите предопределя степента на точност на прогнозата.
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Management, Measurement and Oversight of
Investment Risk in Bulgarian Voluntary Pension
Funds
Nikolina Mareva, Georgi Georgiev
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The risk management is a key activity in all funded pension
schemes. In defined contribution schemes, the benefits payable to the insured
persons depend directly on the investment performance of the fund. Theory and
practice provide different approaches for identifying and measuring investment risk in
funded pension schemes. The article aims to analyse the management approaches
and the methods for measuring the investment risk used by Bulgarian voluntary
pension funds in their investment policies. Results from a survey of the risk
management practices of 9 voluntary pension funds are presented.
Keywords: risk management, investment risk, investment policy, voluntary
pension funds.
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Управление, измерване и надзор на
инвестиционните рискове при доброволните
пенсионни фондове в България
Николина Марева, Георги Георгиев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Управлението на риска е важен елемент от инвестиционната
политика на капиталовите пенсионни фондове. При пенсионните планове с
дефинирани вноски доходът след пенсиониране на осигурените лица зависи
пряко от инвестиционното представяне на фонда, в който са се осигурявали. В
теорията и практиката се използват различни подходи за идентифициране и
измерване на инвестиционния риск. Докладът има за цел да анализира и
обобщи подходите и методите, които се използват от пенсионните дружества в
България при управление на рисковете в инвестиционната дейност на
фондовете за допълнително доброволно осигуряване. Представените
резултати обобщават практиката по управление на инвестиционния риск в
деветте доброволни пенсионни фонда.
Ключови думи: управление на риска, инвестиционен риск,
инвестиционна политика, доброволни пенсионни фондове.
Въведение
Първите частни пенсионни фондове възникват през 1994 г. и поставят
началото на доброволно пенсионно осигуряване – III стълб на пенсионната
система в нашата страна. По този начин се създаде възможност за
увеличаване на пенсионните доходите на хората чрез участие както в
държавно обществено осигуряване, така и в частни пенсионни схеми.
Законовата регламентация на пенсионнноосигурителната система от
капиталов тип започна през 1999 г. с приемането на Закона за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване /ЗДДПО/ и Кодекса за задължителното
обществено осигуряване /КЗОО/. Тези два закона поставиха основите на новия
пенсионен модел с неговите три елемента – държавното обществено
осигуряване, създадено на базата на съществуващата разходопокривна
(солидарна) система, съответно реформирана и адаптирана към новите
условия; допълнителното задължително пенсионно осигуряване с капиталов
принцип на действие, представляващ допълнение към основния първи стълб, и
доброволното пенсионно осигуряване, изградено също на капиталов принцип
на действие, с цел да даде възможност за допълнителен пенсионен доход1.
Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява от частни
акционерни дружества за разлика от първия стълб/държавното обществено
осигуряване/. В момента в България осъществяват дейност 9 лицензирани
1

Насоки за развитието на допълнителното пенсионно осигуряване, Бюлетин на КФН.
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пенсионни дружества, като всяко едно от тях управлява по един универсален,
професионален и доброволен фонд. Обект на нашето изследване са
фондовете за допълнително доброволно осигуряване (ФДДПО), чиято основна
цел е да предоставят възможности за повишаване социалната защита на
населението чрез участие в спестовно-инвестиционни схеми за доброволно
пенсионно осигуряване. За разлика от осигуряването в задължителните
пенсионни фондове осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд
могат да бъдат както за сметка на работодателя, така и за сметка на друго лице
или за лична сметка. Освен това техният размер и периодичност на плащането
могат да бъдат различни. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава
право на: лична пенсия за старост; лична пенсия за инвалидност, наследствена
пенсия, а също така на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната
сума в индивидуалната партида на лицето. Личното доброволно пенсионно
осигуряване дава възможност натрупаните средства по сметката да бъдат
изтеглени по всяко време, затова то има инвестиционен характер.
Гаранция за финансовата устойчивост на пенсионната система и
осигуряване на по-високи доходи на бенефициентите в периода след
трудоспособна възраст е пазарното управление на активите на пенсионните
фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Важен момент от това
управление е анализът и оценката инвестиционните резултати. Тъй като
начинът, по който тези средствата се инвестират, е определящ за размера на
допълнителната пенсия на осигурените лица. При планове с дефинирани
вноски, каквито са в нашата страна, осигурените лица или техните
работодатели са задължени до размера на сумата, която е уговорено да се
внася във фонда. По този начин сумата на доходите след пенсиониране,
получавана от осигуреното лице, се определя от размера на направените
вноските по време на трудовата дейност на лицето, заедно с доходите от
инвестирането на тези вноски. Като последствие инвестиционният риск, че
инвестираните активи няма да бъдат достатъчни за изплащане на очакваните
доходи, се понасят от осигуреното лице.
Целта на настоящото изследване е да обобщи практиките по управление
на инвестиционния риск, които провеждат ПОД по отношение на фондовете за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване и да бъде направена
преценка доколко използваните подходи за дефиниране и управление на риска
са адекватни и отговарят на съвременните тенденции за преминаване в посока
на надзор, основан на риска при пенсионното осигуряване.
Материал и методи
Настоящият доклад анализира и обобщава използваните практики по
отношение идентифициране на инвестиционните рискове и управлението на
риска, свързан с дейността на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване и управляваните от тях доброволни пенсионни фондове. За целта
са проучени публикуваните инвестиционни политики и допълнителни правила и
процедури за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на всичките девет фонда за доброволно пенсионно осигуряване
на пенсионноосигурителния пазар в България за 2016 г.
Според ―Risk standards for institutional investment managers and institutional
investors‖ (1996) управлението на риска трябва да включва подходяща
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идентификация, управление, измерване и надзор на риска. Работната група,
изготвила тези насоки, обобщава добрите практики в 20 стандарта за
управление на риска, които всеки благоразумен институционален инвеститор
трябва да изпълнява, за да е ефективен. Според IOPS 2010: Системата за
управление на риска може да се определи като постоянен процес,
предназначен да осигурява постигането на целите по отношение на:
ефективност, ефикасност и устойчивост на операциите, надеждност на
финансовото отчитане и спазване на нормативната уредба. Този процес не
включва само една политика или процедура, а трябва непрекъснато да
функционира на всички нива на организацията и да включва целия персонал
на дружеството. Вътрешният контрол е част от цялостната система за
управление на риска, който включва философия за управлението,
осведоменост за риска, дефиниране на функциите, комуникация, външния
контрол и т.н.2. Тези насоки и стандарти са залегнали във висока степен и в
нормативната уредба по регулиране на пенсионното осигуряване в нашата
страна. В същото време липсва задълбочено изследване относно практиката
по прилагането им от доброволните пенсионни фондове.
Резултати и дискусия
ДПФ управляват активи на стойност 910 410 хил. лв., които за
последните десет години са нараснали почти 2 пъти. Към края на 2016 година
средно 48,86% се инвестират от доброволните фондове в дългови ценни книжа,
от които 36,77% са издавани и гарантирани от държави членки на ЕС, други
държави или техните централни банки. В акции се инвестират 44,54% от
активите, а 6,1% - в инвестиционни имоти и банкови депозити.
Разпределението по класове активи е показано на фиг. 1.

Фигура 1. Разпределение на активите на ФДДПО в инвестиционните им
портфейли към 31.12.2016 г.

2

(IOPS Working Paper No.11/ OECD Pensions and Insurance Working Paper No.40, p. 2
http://www.iopsweb.org/dataoecd/31/33/43946778.pdf)
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Световната финансова криза от 2007 извади на преден план някои
практически аспекти на функциониране на допълнителното пенсионно
осигуряване. Сериозните сътресения на капиталови пазари през 2007 г. до края
на 2009 г. както по света, така и в България, засегнаха сериозно капиталовия
пенсионен сектор и доведоха до намаляване на доходността от инвестирането
на средствата на всички пенсионни фондове. У нас особено остро този
проблем се усети при доброволните фондове. Реализираната отрицателна
доходност, която при един от фондовете доближи -30% за периода 28.12.2007 30.12.2009 г. на годишна база, „изяде‖ натрупаната дотогава доходност от
инвестиране на средствата по индивидуалните партиди на осигурените в тях
лица. Паниката принуди някои от осигурените да изтеглят средствата по
партидите си точно в този моменти и ефектът за тях беше дори намаляване на
стойността на внесените от тях вноски. Осигуряването в Доброволен пенсионен
фонд е свързано с поемането на съществен инвестиционен риск, който се
понася от осигуреното лице. Този риск се изразява във възможността
стойността на инвестициите да се понижи значително в краткосрочен план. В
тази връзка трябва да се вземе предвид, че действащото законодателство не
предвижда преки гаранции от страна на държавата за постигане на определена
доходност или размер на плащанията от фондовете. Но от друга страна, ако
доброволните фондове не отговарят на потребностите на осигурените, а
именно реализиране на максимална доходност при относително ниско до
умерено ниво на риск, това би довело до недоверие и може да има
неблагоприятни последици за допълнителното пенсионно осигуряване като
цяло. Всичко това е важна предпоставка за преминаване към надзор (вътрешен
и външен), основан на оценка на риска, който да включва система за
идентифициране, наблюдение, измерване, управление и контрол на рисковете,
свързани с инвестиране на средствата на осигурените лица.
Анализът и констатациите в настоящото изследване се фокусират в три
направления: управление на риска, идентифициране и измерване на
инвестиционния риск.
Управление на риска
Според IOPS3 ефективната система за управление на риска се състои от
стратегии, процеси и процедури за отчитане, идентифициране, измерване,
мониторинг и отчитане на съществените рискове на индивидуално и агрегирано
ниво, на които пенсионният фонд е или може да бъде изложен, както и тяхната
взаимозависимост. Управлението на риска включва разбиране на рисковете;
определяне на приемливи нива на риск; очертаване на начина, по който тези
рискове ще бъдат измервани, контролирани и регулирани.
В това направление резултатите от нашето проучване показват:
 Всички дружества имат публикувана инвестиционна политика по
отношение на управляваните доброволни фондове. Тази политика се изготвя и
приема на управителните органи на дружеството в съответствие с
приложимата законова уредба и съобразно спецификите и изискванията за
осъществяване на дейността по допълнително доброволно пенсионно
осигуряване в Р България в интерес на осигурените лица;
3

IOPS Working Paper No.11/ OECD Pensions and Insurance Working Paper No.40, p. 4-6.
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 Дружествата вземат решения, свързани с инвестиционната дейност от
името и за сметка на фондовете чрез съвет на директорите, управителен съвет
или специализирани колективни органи;
 Приетата и провеждана от всяко ПОД политика при инвестиране на
пенсионните активи има за основна цел реализиране на определена доходност
при дадено (ниско или умерено) ниво на риск и формиране на консервативен до
балансиран инвестиционен портфейл при спазването на принципите на
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Дефинираните цели по
отношение на доходност и риск за 9-те доброволни фонда са обобщени в
таблица 1.
 Всички фондове прилагат стратегията на диверсификация на активите
в портфейлите им – секторна, географска и по класове активи;
 С оглед постигане инвестиционните цели 5 от дружествата прилагат
специфични инвестиционни стратегии и стилове, а останалите не оповестяват
такива в инвестиционните си политики;
 Всички доброволни фондове спазват инвестиционните ограничения,
заложени в нормативната уредба, като някои от тях определят допълнителни
ограничения и лимити за инвестиране. Това се предопределя от ниската
толерантност към риск на осигурените лица и предимно консервативния стил
на инвестиране;
 Дружествата могат да сключва хеджиращи сделки по чл. 179б, ал. 1 от
КСО от името и за сметка на управляваните от тях ФДДПО само с цел
намаляване на инвестиционните рискове, свързани с активите на фондовете;
 ПОД извършват периодична оценка на ефективността на прилаганата
от тях инвестиционна политика по отношение на принципите и стратегиите на
управление на фондовете при възникване на съществени промени в
макроикономическата обстановка или на пазарните условия, при въвеждане на
промени в нормативната уредба или съществени отклонения в постиганата
доходност или нива на инвестиционен риск.
Таблица 1. Цели по отношение на доходността и риска, заложени в
инвестиционната политика на доброволните пенсионни фондове

ДПФ

ДПФ
"ДОВЕРИЕ"

Цели по отношение на
доходността

Цели по отношение на риска
рисков
инвестициохеджиращи
профил/
нен
сделки
ниво на риск
хоризонт

Да съхрани и увеличи в реално
изражение средствата на
осигурените лица в средносрочен
и дългосрочен план чрез
постигане на 0,5% реална
доходност за осреднен предходен
5-годишен период
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ДПФ

Цели по отношение на
доходността

Цели по отношение на риска
рисков
инвестициохеджиращи
профил/
нен
сделки
ниво на риск
хоризонт

Запазване и реалното нарастване
на стойността на натрупаните
средства по индивидуалните
партиди. Нарастването на
стойността на натрупаните
средства по индивидуалните
ДПФ
партиди на участниците във
"СЪГЛАСИЕ" Фонда за 3-годишен период се
определя чрез постигане на
възвращаемост, превишаваща
средноаритметичната стойност на
инфлацията, обявена от НСИ за
последните три календарни
години.
Постигане на поне 3% реална
ДПФ "ДСК доходност за период от 20
РОДИНА"
тримесечия назад.
ДПФ
Постигане на доходност над
"АЛИАНЦ
средната на пазара на ДДПО,
БЪЛГАРИЯ" публикувана от КФН.
Дългосрочна – запазване на
покупателната способност и
реално нарастване на средствата
по индивидуалните партиди на
осигурените във Фонда лица чрез
постигане на доходност за период
не по-малък от 10 години, по"ЕН ЕН ДПФ" висока от равнището на
инфлацията изчислена на база на
Индекса на потребителските цени,
публикуван от НСИ;
Средносрочна – постигане на
доходност над средната за пазара
на ДПО, изчислена на база на
информация публикувана от КФН.
ДПФ "ЦКБПостигане на поне 3% реална
СИЛА"
доходност за период от 10 години.
"ДПФ БЪДЕЩЕ"

умерено до
високо
умерено

ДПФ
"ТОПЛИНА"

ДПФ "ПОИ"

Постигане на доходност по-висока
от VOLIDEX.
Постигане на доходност поне
2,2% за период от 12 тримесечия
назад.
Както в средносрочен план /до 3
години/, така и в по-дългосрочен
план /над 5 години/ е да бъде
запазена и реално увеличена
стойността на поверените за
управление активи.
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Идентифициране на инвестиционните рискове
Дружествата идентифицират следните рискове при инвестиране активите
на ДПФ:
1. Пазарен риск, който бива:
 лихвен риск, т.е. рискът от намаляване на стойността на инвестицията
в даден финансов актив поради изменение на нивото на пазарните лихвени
проценти, влияещи върху стойността на този актив;
 валутен риск, възникващ при промяна на обменните валутни курсове,
по които се търгуват финансовите инструменти;
 ценови риск, свързан с инвестиции в акции или инвестиционни имоти,
е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в акции и
инвестиционни имоти при неблагоприятни промени на нивата на пазарните
цени;
2. Кредитен риск, който се предизвиква от намаляване стойността на
инвестицията в даден финансов инструмент при неочаквани събития от
кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти
(инвестиционен), насрещната страна по борсови и извънборсови сделки
(контрагентен и сетълмент);
3. Ликвиден е рискът от загуби при продажби на активи при
неблагоприятни пазарни условия, за да бъдат посрещнати неочаквани
краткосрочни задължения;
4. Оперативен риск – рискът от възникване на загуби в резултат на
неадекватни, неработещи вътрешни процедури, действия на служители и
системи или възникнали събития, дължащи се на външни фактори;
5. Законовият риск включва всички рискове за портфейлите на
фондовете, свързани с промени в нормативната уредба, регулираща
инвестиционната дейност на пенсионното дружество, които могат да доведат
до загуба на пазарна стойност при привеждането на портфейлите в регулация.
6. Политически риск – произтича от появата на непредвидени
обстоятелства в политическата конюнктура, водещи до нарушаване на
нормалното функциониране на държавните органи и институции, при което се
влошават пазарните и инвестиционни условия и вероятността от намаляване
на доходността на инвестициите нараства.
Методи за измерване на инвестиционния риск
Традиционно инвестиционната теория асоциира инвестиционния риск с
отклонението на действителната от очакваната норма на възвръщаемост от
инвестирането на активите. Като основен измерител на риска може да се
възприеме отклонението от средната им доходност за даден минал период.
Стандартното отклонение е добре познат и най-често използван показател за
разсейване. (Георгиев, Г., 2015). Причината за това е, че при неговото
изчисляване се вземат предвид всички наблюдения на доходността и се отчита
централната тенденция в нея. То измерва средното отклонение на
фактическата от очакваната възвръщаемост и се използва като показател за
равнището на инвестиционен риск:
√∑

(

r

)

,
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където ri– i -тата възвръщаемост;
r – средна възвръщаемост на наблюденията;
n – брой на наблюденията.
Стандартното отклонение на доходността на пенсионния фонд
характеризира променливостта в постигнатата доходност от управлението на
активите на фонда, оценена посредством степента на ежедневните колебания
в стойността на един дял на пенсионния фонд. По-високи стойности на
стандартното отклонение означават по-висока степен на изменчивост
(волатилност) на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана
стойност и съответно по-голям риск4. Следователно, сравнявайки
инвестиционните резултати на доброволните пенсионни фондове, по-ниските
стойности на стандартно отклонение показват, че реализираната доходност е
постигната при по-ниски нива на инвестиционен риск. На фиг. 2 може да се
проследи как се е променяло стандартното отклонение на доходността на
доброволните пенсионни фондове. Сравнявайки стойностите на стандартно
отклонение на ДПФ за периода 2012 - 2016 г., можем да отбележим, че две от
дружествата имат високо стандартно отклонение, т.е са поели по-високи нива
на риск през този период.
Стандартното отклонение на доходността на ФДПО се изчислява
съгласно т. 23.3 на Изискванията към рекламните и писмените информационни
материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
по формулата:
,
√
където: σ – стандартно отклонение на доходността за съответната
година;
σt – стандартно отклонение на дневното изменение на стойността на
един дял за годината.
Таблица 2. Стандартно отклонение на доходността на ФДДПО за периода
2012-2016 г.
Стандартно
отклонение
за 2012 г.

Наименование
ДПФ "ДОВЕРИЕ"
ДПФ "СЪГЛАСИЕ"
ДПФ "ДСК - РОДИНА"
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
"ЕН ЕН ДПФ"
ДПФ "ЦКБ-СИЛА"
"ДПФ - БЪДЕЩЕ"
ДПФ "ТОПЛИНА"
ДПФ "ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ"

Стандартно
отклонение
за 2013 г.

Стандартно
отклонение
за 2014 г.

Стандартно
отклонение
за 2015 г.

1,12%
4,05%
2,30%
1,80%
1,58%
3,50%
5,32%
1,30%

1,75%
9,15%
2,22%
1,93%
1,58%
9,50%
6,05%
1,03%

2,59%
8,98%
3,26%
2,42%
2,69%
8,74%
10,39%
1,67%

4,60%
9,62%
3,79%
4,46%
4,08%
7,87%
4,53%
1,75%

4,21%
13,96%
3,71%
4,47%
3,77%
11,94%
5,04%
2,82%

2,81%

3,63%

4,05%

3,35%

3,10%

Източник: Комисия за финансов надзор
4

Стандартно
отклонение
за 2016 г.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Dohodnost_risk_info_.pdf
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Стандартното отклонение поради своите характеристики има някои
недостатъци. Ако пенсионният фонд има относително по-високи, но постоянни
темпове на реализираната доходност, на практика ще има по-високо
стандартно отклонение и ще изглежда по-рисков само защото е реализирал повисока доходност от доходността на другите фондове. Вторият ключов
недостатък на стандартното отклонение се свързва с неговата симетричност и
равномерното отчитане на всички данни, влизащи в неговото изчисляване.
Поради това през 1959 г. с въвеждането на концепцията за полудисперсията и
полустандартното отклонение на доходността Марковиц предлага за пръв път
на инвестиционната общност т.нар. асиметрични рискови измерители (downside risk metrics). Те намират конкретен израз в показателя „полустандартното
отклонение―5. To фактически представлява средното отклонение в посока под
очакваната (средната аритметична) доходност, а като средство за оценка на
риска може да бъде прилагано във всякакви случаи, независимо от
използваните данни. Този измерител, предложен от Марковиц, отчита само
негативната страна на риска, т.е възможността от реализиране на загуби и
инвестиционните мениджъри могат значително по-лесно да се защитят срещу
проявлението на пазарния риск.
Вторият показател за равнището на инвестиционен риск, който
задължително се оповестява от пенсионните компании, е коефициентът на
Шарп. Той е сравнително лесен за изчисление и интерпретиране измерител на
равнището на риск. Математически коефициентът на Шарп представлява
отношение на постигнатата доходност над безрисковата (т.нар. рискова
премия) към стандартното отклонение на доходността, т.е. коефициентът на
Шарп показва каква ще е рискова премия (възнаграждението) за единица поет
риск:

Sn 

Rt  rf

n

, където: Sn – коефициент на Шарп за съответния период;

 n – стандартно отклонение за съответния период, %;

rf – безрискова доходност за съответния период, %;
Rt– постигната доходност за съответния период, %;
Обикновено по-високата стойност на коефициента говори за поефективен портфейлен мениджмънт. Той се изчислява съгласно т. 23.4 на
Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на
пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества. За безрискова
норма на доходност пенсионните дружества приемат средната стойност на
индекса EONIA (ефективен лихвен процент за овърнайт депозити в евро). В
таблица 3 може да бъде проследен как варира стойността на коефициента за
всеки един от деветте доброволни фонда за последните 5 години. Най-висок
коефициент на Шарп за този период имат ДПФ "ТОПЛИНА" и "ЕН ЕН ДПФ".

5

MARKOWITZ, H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Blackwell Publishing,
1991, p. 188-202.
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Таблица 3. Коефициент на Шарп на ФДДПО за периода 2012-2016 г.
Наименование
ДПФ "ДОВЕРИЕ"
ДПФ "СЪГЛАСИЕ"
ДПФ "ДСК - РОДИНА"
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
"ЕН ЕН ДПФ"
ДПФ "ЦКБ-СИЛА"
"ДПФ - БЪДЕЩЕ"
ДПФ "ТОПЛИНА"
ДПФ
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ"

Коеф. на
Шарп за
2012 г.

Коеф. на
Шарп за
2013 г.

Коеф. на
Шарп за
2014 г.

Коеф. на
Шарп за
2015 г.

Коеф. на
Шарп за
2016 г.

6,40
2,21
2,54
4,46
5,85
2,00
0,89
6,21

2,42
0,73
3,47
3,37
4,48
0,74
1,01
3,19

2,89
0,36
2,34
2,82
2,82
0,50
0,06
3,13

0,42
0,62
0,35
0,15
0,48
0,46
0,62
1,75

1,50
0,65
1,53
1,03
1,64
0,44
0,16
1,16

1,77

3,38

2,36

0,45

2,89

Източник: Комисия за финансов надзор
Едно от най-значимите постижения в теорията за управлението на риска
е концепцията ―Стойност под риск―, популярна със съкращението VaR
(Георгиев, 2012). Финансовата теория определя VaR като най-голямата загуба
за определен времеви период при даден доверителен интервал. В
инвестиционната теория и практика съществуват три подхода при
изчисляването на VaR – параметричен подход (вариационно-ковариационен),
историческа симулация и Монте Карло симулация.
Правилата, редът и използваните методи за измерване на
идентифицираните рискове са регламентирани и приети във вътрешните
правилници и инвестиционната политика на всички фондове за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване.
На фигура 2 е показан броят на пенсионните дружества, които използват
някои от основните методи за измерване на различните видове риск от
инвестиране на активите на ДПФ. Поради задължителния характер всички
дружества изчисляват стандартно отклонение и коефициент на Шарп. Повече
от половината от тях използват метода на модифицираната дюрация за
измерване на лихвения риск, свързан с всеки инструмент, базиран на лихвен
процент като облигации, лихвени суапи, фючърси, базирани на лихвени
проценти, и фючърси, базирани на облигации. Четири фонда измерват риска на
портфейла чрез използване на VaR методологията при едностранен
доверителен интервал – 99% и еднодневен или десетдневен времеви период.
ПОД определят нивото кредитен риск чрез използване на кредитни рейтинги,
присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, параграф 1, буква „б― на
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17
ноември 2009 г.). Въпреки това ПОД не се доверяват единствено и само на тези
кредитни рейтинги, но извършват качествен и количествен кредитен анализ.
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Фигура 2. Методи за измерване на инвестиционните рискове, използвани от
ПОД
Самостоятелният анализ на риска може да разкрие само част от
картината и не винаги да представи нещата вярно. Ето защо оценката на
инвестиционните портфейли трябва да става на база относителната
ефективност на портфейлния мениджмънт, тоест при съвместен анализ на
доходността и риска. За тази цел пенсионните дружества могат да използват
риск базирани показатели за ефективност, като коефициентите на Шарп,
Трейнър, Йенсен, както и тези, базирани на асиметрични измерители на риска,
като коефициент на Сортино, изчислен на база целевото полустандартно
отклонение (target downside deviation).
В заключение можем да обобщим, че всички фондове имат публикувана
инвестиционна политика, правила и процедури за наблюдение, измерване и
управление на риска, свързан с инвестициите им. От друга страна, много други
риск стандарти се прилагат сравнително рядко или не се прилагат.
Изчисляването на риск коригираната възвръщаемост на инвестиционните
портфейли или стрес тестовете биха били полезни за набирането на важна
информация за качествата на различните активи, а също така могат да
сигнализират за възможни проблеми.
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Simulation modeling in international capital
budgeting with Excel
Georgi Georgiev
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The aim of the article is to present in detail the process of simulation
modeling in international capital budgeting, using the embedded functions of Excel.
Monte Carlo simulations are used to generate 10 000 probabilistic predictions for
limited key economic variables with certain probability distribution parameters. As a
final result, an estimation of the net present value for the investment project is made.
Keywords: simulation modeling, international capital budgeting, Monte Carlo
simulation, Data table.

 117 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Симулационно моделиране при международно
капиталово бюджетиране с Excel
Георги Георгиев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Целта на статията е да представи в детайли процеса на
симулационно моделиране при международно капиталово бюджетиране чрез
използване на вградените функции на Excel. Чрез Монте Карло симулации са
генерирани 10 000 вероятностни прогнози за ограничени ключови икономически
променливи при определени параметри на вероятностни разпределения. Като
краен резултат е направена интервална оценка на нетната настояща стойност
на инвестиционния проект.
Ключови думи: симулационно моделиране, международно капиталово
бюджетиране, Монте Карло симулации, Data table.
В последните години симулационните методи се наложиха като един от
най-мощните инструменти в услуга на риск мениджмънта, когато трябва да се
оценяват активи или вземат решения в условията на неопределеност. Заедно с
Scenario Analysis и Decision Tree симулационно моделиране спада към
количествените методи за измерване на риска, като за разлика от първите два
подхода осигурява най-висока точност при оценяване и анализиране на риска.
Прилагането и използването на симулационно моделиране в теорията и
практиката стана възможно едва след появата на компютрите и мощни
изчислителни софтуери. За целите на капиталовото бюджетиране и по
специално приложението му при международни инвестиционни проекти найчесто се използва Монте Карло подходът. Монте Карло симулациите са се
превърнали в един от най-често използваните методи за анализ и моделиране
на събития с висока степен на несигурност. Основните предимства на подхода
се свързват с неговата гъвкавост, относителна простота на изчисление с
помощта на стандартни компютърни програми и универсалността на
приложението му в различни области на човешката активност. В областта на
финансите понастоящем професионалистите от Wall Street използват Монте
Карло технологията при оценяване на ипотечни облигации, екзотични опции и
деривативни инструменти1. През последните години тази технология намира
все по-голямо приложение в практиката на водещите финансово-консултантски
фирми в развитите държави при оценяване на дългосрочните инвестиции в
реални активи. Монте Карло технологията се използва при прогнозиране на
бъдещи продажби, пазарни дялове, построяване на нови производства и
технологични съоръжения, разработване на нови находища на енергийни
източници и др. За да бъде възможно приложението на Монте Карло,
финансовият мениджър трябва да разполага или с минали исторически данни
1

Holtan M., Using simulation to calculate the NPV of a project, Onward Inc. 2002.
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за аналогична икономическата променлива, чийто стойности се опитва да
прогнозира (например бъдещи продажби, търсене, валутни курсове и др.), или
някои ключови стойности като очаквани минимална, максимална и средна
стойност.
Чрез Монте Карло симулация е възможно генериране на произволен
брой вероятности прогнози за дадена ключова икономическа променлива, ако
са известни основните параметри на разпределението ѝ. Например на базата
на минали исторически данни за валутния курс на дадена валутна двойка
можем да определим формата на вероятностното разпределение и след това
да изчислим неговите параметри (средната аритметична и стандартното
отклонение при нормално разпределение). По този начин за финансовия
мениджър е възможно да симулира очакваните бъдещи стойности на валутния
курс, да определи каква ще е очакваната ефективност на инвестицията.
В тази статия читателят ще бъде запознат чрез реален казус подробно,
стъпка по стъпка с процеса на използване на Монте Карло симулациите при
дългосрочни международни инвестиции в реални активи. За целта като
начални данни ще бъдат използвани тези от таблица 1.
Таблица 1. Данни от инвестицията преди конвертацията в BGN
години
нетни парични потоци в
CHF
корп. данък в Швейцария
29,67% в CHF
нетна печалба в CHF
печалба, оставаща във
филиала 2% в CHF
печалба преди данък за
репатриране в CHF
данък върху износа на
печалба 3% в CHF
печалба за репатриране
в България в CHF

0

1

2

3

4

-220000

110000

150000

150000

90000

32637

44505

44505

26703

77363

105495

105495

63297

1547,26

2109,90

2109,90

1265,94

75815,74

103385,10

103385,10

62031,06

2274,47

3101,55

3101,55

1860,93

73541,27

100283,55

100283,55

60170,13

В конкретния случай е необходимо прецизно да се изчисли рискът чрез
симулиране на най-вероятните стойности на NPV и максимална загуба, която
може да се очаква от международната инвестиция.
Основните стъпки при симулиране на курса CHF/BGN чрез Монте Карло
симулация са:
1. Набавяне на исторически данни за изменението на валутния курс
CHF/BGN;
2. Идентифициране
функционалната
форма
на
емпиричното
разпределение;
3. Намиране параметрите на разпределението (средна аритметична и
стандартно отклонение за нормално разпределение);
4. Изчисляване прогнозните стойности на бъдещите валутни курсове
чрез използване на инверсната (обратната) кумулативна функция на
разпределението.
5. Изчисляване на нетните парични потоци и намиране на NPV в BGN.
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6. Програмиране симулираната средна на NPV в BGN и броя на
симулациите.
7. Генериране на произволен брой вероятности прогнози (симулации) на
NPV.
8. Изчисляване на доверителния интервал на отклонение за NPV и VaR
при определена вероятност.
На базата на историческите данни за валутната двойка CHF/BGN се
изчисляват средната аритметична и стандартното отклонение като се
използват вградените функции на Excel съответно AVERAGE и STDEV.
Средната аритметична на курса е изчислена на 1,60448, а стандартното
отклонение – на 0,01913.
Изчисляването на прогнозните стойности на бъдещите валутни курсове
става чрез вграждане на функцията за генериране на случайни числа RAND в
съответната
инверсната
(обратната)
кумулативна
функция
на
разпределението. При валутната двойка CHF/BGN се наблюдава нормално
разпределение и затова ще бъде вградена RAND в инверсната кумулативна
функция на нормалното разпределение NORMINV.
Прогнозните курсове за втората, третата и четвъртата година са
изчислени като са комбинирани двете функции по следния начин (Фигура 1).
Трябва да бъде подчертано, че програмирани по този начин валутните
курсове всеки път при отварянето на Excel ще се преизчисляват и ще
получават нова стойност, защото функцията RAND всеки път ще генерира нови
случайни числа.

Фигура 1. Програмиране на прогнозните курсове
След като прогнозните курсове са програмирани се преизчислява
печалбата за репатриране в България от CHF в BGN (Таблица 2). При
следващите редици последователно са изчислени дължимият корпоративен
данък у нас, нетните парични потоци, тяхната сегашна стойност и кумулираната
сегашна стойност. По този начин е конструиран математическият модел за
изчисляване на нетната настояща стойност. Следващата стъпка е да се
идентифицират стохастичните ключови променливи в модела и да се
програмират като симулационни средни. Това са променливи, които нямат
твърда фиксирана стойност, и тя не е производна от някаква известна
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математическа формула или математически алгоритъм, т.е. те не могат да се
определят детерминистично, а единствено вероятностно (стохастично). В
конкретния случай такива стохастични променливи се явяват: валутният курс,
нетният продажбен марж, размерът на продажбите и прогнозната инфлация.
Таблица 2. Изчисляване ефективността на проекта в BGN
години
начални инвестиционни
разходи в CHF
печалба за репатриране в
България в CHF
прогнозен валутен курс
печалба за репатр. в
България (BGN)
корпоративен данък в
България 10%
нетни парични потоци в BGN
PV в BGN
кумулативна PV в BGN

0

1

2

3

4

73541,27

100283,55

100283,55

60170,13

1,61601

1,55307

1,60794

1,59710

118843,29

155746,87

161250,18

96097,85

11884,33

15574,69

16125,02

9609,79

106958,96
93007,79
-254977,21

140172,19
105990,31
-148986,9

145125,16
95422,15
-53564,75

86488,07
49449,83
-4114,91

-220 000

1,58175

-347985
-347985
-347985

Фигура 2 илюстрира времевото разположение на нетните и
кумулативните парични потоци в лева при един от генерираните варианти. Чрез
правоъгълници е показано разположението във времето на нетните парични
потоци. Кривата разкрива нарастването на дисконтираните кумулативни
парични потоци за срока на инвестиционния проект.
200000
100000
0
0

1

2

3

4

-100000
-200000
-300000
-400000

Фигура 2. Времева скала на нетните и дисконтираните кумулативни
парични потоци в BGN
Както се вижда от графиката за периода на инвестицията тяхната
стойност достига до 0 в края на четвъртата година, но не успява да пресече
абсцисата и да стане положителна величина. Това означава, че проектът няма
положителна NPV, следователно не е ефективен за фирмата и трябва да бъде
отхвърлен като инвестиционна възможност.
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За да може да вземе обосновано решение, за финансовия мениджър е
важно да може да прогнозира с висока точност каква е най-вероятната
очаквана нетна настояща стойност (NPV) на проекта, т.е. неговата очакваната
ефективност и каква максимална загуба може да очаква фирмата. Един от
начините да се изчислят тези ключови величини е генериране на значителен
брой Монте Карло симулации на NPV чрез използване само на вградените
функции и приложения на Excel. Процедурата включва следните етапи:
1. Програмиране на броя на симулациите чрез функцията series;
2. Програмиране на симулационната средна като NPV на инвестицията;
3. Маркиране на симулационната таблица;
4. Изчисляване на 10 000 симулации чрез функцията TABLE;
5. Изчисляване на дескриптивната статистика, доверителния интервал на
отклонение за NPV при дадена вероятност и синтезиране на хистограма на
разпределението на нетната настояща стойност.
Първи етап - Уточняване броя на симулациите чрез функцията series

Фигура 3. Програмиране броя на симулациите чрез функцията series
Както се вижда от фигура 3 от падащото меню на Edit, избира се Fill и
след това Series.
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Фигура 4. Програмиране броя на симулациите чрез функцията series
На фигура 4 е показано как се задават параметрите на Series. Първо,
трябва да бъде избрана посоката на серията – за конкретните данни колона
(Columns). След това се избира видът на серията – в случая линеен (Linear).
Последно се фиксира стойността на една стъпка -1 и крайната стойност -1000,
т.е. задаваме 1000 симулации. В практиката на финансовите мениджъри се
използват обикновено 10 000 симулации.
Втори етап - Програмиране на симулационната средна
Като симулационната средна се използва клетката, където се изчислява
NPV на проекта. Може да бъде използвана последната клетка най-вдясно или
друга клетка, където е изчислена нетната настояща стойност.
Трети етап - Маркиране на симулационната таблица

Фигура 5. Маркиране на симулационната таблица
Симулационната таблица се маркира най-лесно като горе вляво се
зададат клетките, които очертават диагонала на таблицата (Фигура 5).
Маркирането на таблицата може да се осъществи и като обикновено маркиране
с мишката, но при голям брой симулации този подход не е особено удобен.
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Четвърти етап – Изчисляване на симулациите чрез функцията Table

Фигура 6. Програмиране симулацията чрез функцията Table
За процеса на многопериодна симумулация се използва функцията Table,
която се намира в падащото меню на Data (Фигура 6)
След като бъде отворен диалоговият прозорец на функцията Table, се
задава началната клетка на колоната за симулиране възможните стойности на
NPV (Фигура 7).

Фигура 7. Програмиране симулацията чрез функцията Table

Фигура 8. Изчисляване на симулациите
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След задаване на началната клетка и натискане на бутона OK
компютърът изчислява зададените симулации (в случая 1000) т.е. симулират се
1000 възможни стойности на NPV. Фигура 8 показва първите 10 от тях
Пети етап – Изчисляване на дескриптивна статистика,
доверителния интервал и синтезиране на хистограма
На този етап се изчислява дескриптивната статистика на симулираните
10 000 възможни стойности на NPV. Тези стойности по-нататък се използват за
изчисление на доверителния интервал и хистограмата на разпределение.
За да бъде визуализирана формата на емпиричното разпределение на
нетната настояща стойност на инвестицията, е необходимо да бъде
синтезирана хистограма. Тя дава представа на финансовия мениджър каква е
функцията на вероятностната плътност на разпределението на NPV (фигура 9).
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35

120,00%

30

100,00%

Frequency

25

80,00%
20

60,00%
15

40,00%
10

5

20,00%

0

0,00%

Bin
Frequency

Cumulative %

Фигура 9. Хистограма на разпределението на честотите на NPV на
инвестицията
За да бъде построена хистограмата, първо е необходимо да бъдат
дефинирани груповите интервали. За конкретния случай са избрани
100 интервала. Ширината на груповия интервал е изчислена по следната
формула:
x  xmin
h  max
,
k
където: h е ширината на интервала;
xmax – максималното и мин. значение на признака;
xmin – минималното значение на признака;
k – броят на групите.
Таблица 3 представя резултатите от изчислената дескриптивна
статистика на симулираните 1000 възможни стойности на NPV на
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инвестиционния проект. Във втората колона на таблицата са показани
вградените функции на Excel, които са използвани за изчисляване на
стойностите в колона трета.
Вижда се, че нетната настояща стойност по влияние на валутния курс
варира в доста широки граници от -8 542,06 лв. до + 5 412,74 лв. Финансовият
мениджър обаче се интересува коя е най-вероятната очаквана стойност на
NPV. Първият показател – изчислената средната аритметична, се асоциира с
очакваната нетна настояща стойност на проекта, но за да може да се твърди
със сигурност, тя трябва да се гарантирана с дадена вероятност.
Таблица 3. Дескриптивна статистика на NPV
показател
средна аритметична
стандартно отклонение
минимална стойност
максимална стойност

Excel формула
AVERAGE
STDEV
MIN
MAX

стойност
-1 324,04 лв
2098,315388
-8 542,06 лв
5 412,74 лв

Гарантирането на дадена стойност става чрез изчисляване на
доверителния интервал, в чиито граници се намира очакваната величина при
определена вероятност. Това става по следния начин:
Първо - изчисляване на стандартната грешка.
Стандартната грешка се изчислява по следната формула:

2098,31
SE 

 66,354 , където:
n
1000
SE е стандартната грешка;
σ – стандартното отклонение;
n – броят на наблюденията.
Второ
–
намиране
на
стандартизираната
променлива
съответстваща на дадена вероятност.
Стандартизираната променлива, съответстваща на дадена вероятност,
може да се изчисли лесно чрез функцията NORMSINV на Excel. Тя
представлява инверсната кумулативна функция на стандартизираното
нормалното разпределение. За конкретния казус приемаме, че финансовият
мениджър иска да си гарантира изчисленията с вероятност от 95%. При
вероятност 95% критичната област е оставащите 5%.

Фигура 10. Изчисляване на стандартизираната променлива
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Когато задаваме вероятността в функцията NORMSINV, е необходимо да
разделим на 2 вероятността за критичната област, защото при конкретната
ситуация имаме двустранна критична област, т.е. трябва да изчислим горната и
долната граница на очаквано максимално отклонение. Както се вижда от
фигура 10, стандартизираната променлива, изчислена при 95% и двустранна
критична област, е приблизително 1,96.
Трето – изчисляване границите на отклонение на NPV при 95%
вероятност.
Таблица 4 показва изчислените максимална грешка и граници на
отклонение в очакваната стойност на NPV при 95% вероятност.
Таблица 4. Максимална грешка и граници на отклонение в очакваната
стойност на NPV при 95% вероятност
максимална грешка
95% долна граница
95% горна граница

130,0549351
-1 454,10 лв
-1 193,99 лв

Максималната грешка е изчислена като:
 x  Z .SE x  1,96 . 66,354  130,055
Долната граница на доверителния интервал е определена по следния
начин:
X   X  -1 324,04 лв. – 130,05 лв. = -1 454,10 лв.,
а горната:
X   X  - 1 324,04 лв. + 130,05 лв. = - 1 193,99 лв.
Оттук вече финансовият мениджър със сигурност от 95% може да
определи, че очакваната стойност на NPV за инвестицията ще бъде в
границите между - 1 193,99 лв. и -1 454,10 лв. Нетната настояща стойност на
инвестиционния проект със сигурност ще бъде отрицателна и българската
фирма трябва да се откаже от откриване на магазин в Швейцария, ако иска да
репатрира печалбата си в България.
В заключение може да бъде подчертано, че използването на Монте
Карло симулации при определяне на очакваните парични потоци от дадена
инвестиция е подход, който гарантира на инвеститора висока прогнозна точност
при оценяване на различните инвестиционни възможности, ако бъде избрана
функционална форма, която съответства на разпределението на реалните
данни.
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The Usefulness of the Non-Financial Statement
Prepared by Companies of Public Interest
Pavlina Dimitrova
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The latest amendments to the Accounting Law set the requirement
for a Non-financial statement as part of the Management Report. The introduction of
the non-financial declaration is asking a number of questions e.g. on the volume of
information disclosed, on the quality of information. How could non-financial
information be compared? The answers to these questions will be addressed in this
report.
Keywords: non-financial statement, company of public interest, usefulness.
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Полезността на нефинансовата декларация,
изготвяна от предприятията от обществен
интерес
Павлина Димитрова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Abstract: Последните изменения в Закона за счетоводството определят
изискването за нефинансов отчет като част от доклада за управлението.
Въвеждането на нефинансовата декларация поставя редица въпроси напр.
върху обема на оповестената информация относно качеството на
информацията. Как може да се сравнява нефинансовата информация?
Отговорите на този въпрос са разгледани в настоящия доклад.
Key words: нефинансов отчет, дружество от обществен интерес,
полезност.
В Закона за счетоводството1 от последната година са въведени
множество изменения. Предприятията са групирани в следните категории като
са посочени и кои компоненти на ГФО са задължени да изготвят. Тази
информация е синтезирана в следната таблица:
Таблица 1. Изискуеми компоненти на ГФО за предприятията
Категория предприятия
Микропредприятия (които не са
инвестиционни дружества и
финансови холдингови дружества)
Малки предприятия
Еднолични търговци

Средни, големи предприятия и
предприятия от обществен
интерес

Компоненти на ГФО
1. Съкратен баланс
2. Съкратен ОПР по раздели
1. Съкратен баланс
2. Съкратен ОПР по раздели и групи
3. Приложение
1.ОПР при условие:
нетни приходи от продажби не надвишават 200
хил. лв. и търговецът не подлежи на независим
финансов одит
Пълен комплект ГФО, включващи:
1. Отчет за финансовото състояние (баланс)
2. ОПР (отчет за дохода)
3. ОПП
4. Отчет за промените в СК
5. Приложение

Въвеждат се нови термини – микропредприятия и предприятия от
обществен интерес. Микропредприятията към 31.12 на отчетния период не
1

Закон за счетоводството, ДВ бр. 95/2015, посл изм. Бр.97/2016
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трябва да надвишават най-малко два от следните показателя: балансова
стойност на активите – 700 000 лв.; нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
средна численост на персонала – 10 души. За първи път се въвежда и
понятието „предприятия от обществен интерес―. То се дефинира като:
„а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на
регулирания пазар в държава членка на Европейския съюз; б) кредитни
институции;
в) застрахователи
и
презастрахователи;
г) пенсионно
осигурителните дружества и управляваните от тях фондове; д) инвестиционни
посредници, които са големи предприятия по този закон; е) колективни
инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон;
ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции,
които са големи предприятия по този закон; з) "Холдинг Български държавни
железници" ЕАД и дъщерните му предприятия; Национална компания
"Железопътна инфраструктура"; и) търговски дружества, чиято основна дейност
е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или
топлоенергия и които са големи предприятия по този закон; к) търговски
дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или
разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по
този закон; л) търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят
водоснабдителни и канализационни услуги―2. Отразено е, че предприятията от
обществен интерес се третират като големи предприятия с изключение на
изискванията за приложима счетоводна база.
С
извършената
категоризация
се
постига
единство
с
терминологията на Европейската актове, в случая Директива 2013/34/ЕС на
Европейският парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните
финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните
доклади на някои видове предприятия.
От 01.01.2017 г. тези предприятия от обществен интерес трябва да
изготвят и т.нар. Нефинансова декларация. Декларацията е упомената в чл.48
от Закона и както се вижда от наименованието ще съдържа само дескриптивна
информация. Декларацията се изготвя само от онези предприятия от
обществен интерес, които за отчетния период към 31.12 отчитат среден брой на
персонала над 500 човека. Съдържанието на документа трябва да включва
следните ключови въпроси:
Описание на бизнес модела на отчетната единица - цел, стратегия,
организационна структура, инфраструктура;
Описание на политиките, които предприятието е приело и следва по
отношение на екологичните и социалните въпроси;
Целите, рисковете и задачите, които предстоят по отношение на
екологичните и социалните политики, включително описание на такива
дейности;
Описание на основните показатели за резултатите от дейностите,
свързани с екологичните и социалните въпроси.
2

Закон за счетоводството, ДВ бр. 95/2015, посл изм. Бр.97/2016, Допълнителни разпореди,
т. 22.
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Ясно нормативно в Закона е заложен принципът «спазвай или
обяснявай», т.е. ако нефинансовата декларация не съдържа изчерпателно
информация по всички тези въпроси, трябва конкретно да се посочат причините
за това. Този принцип е заложен в Националния кодекс за корпоративно
упраление3.
Декларацията се изготвя като част от Доклада за дейността.
Поотделно ще се спрем на ключовите моменти във връзка с изготвяне на
нефинансова информация от предприятията. Ясно е, че бизнес моделът
отразява нагласите на ръководството или съвкупността от дейности, които се
извършват с цел достигане на определено равнище на приходите и
максимална печалба. Необходимо е да се отрази как се ценообразува
продуктът, каква е структурата на разходите, методиката за набиране на
клиенти и т.н. Целта на модела е ясна – максимална печалба при минимални
разходи. Като подцели могат да бъдат посочени – нарастване на пазарната
ниша или завладяване на нова пазарна ниша, завладяване на по-голям
пазарен дял, което е свързано с намаляване на дела на конкуренцията. Както
посочва Osterwalder4 един бизнес модел е концептуален инструмент, който
съдържа набор от елементи, техните взаимоотношения и показва как фирмата
генерира доходи. Тя е описание на стойността на една компания, предлагана
на един или няколко сегмента от клиенти, както и архитектура на фирмата и
нейната мрежа от партньори за създаване на стойност.
По-голямо внимание заслужават политиките, които предприятията
спазват относно екологията. Необходимо е да се спазват Европейските
директиви. В тях се набляга на няколко основни принципа:
 Принцип на превантивността – прилага се в случаите дори на
минимален риск даден продукт да уврежда здравето на хората или да
замърсява околната среда. В този сучай могат да бъдат дадени предписания от
европейските институции продуктът да бъде изтеглен от пазара.
 Принцип на отстраняване на замърсяването при източника;
 Принцип „замърсителят плаща―5. Предпоследният и последният
принцип са във вид на рестрикции с цел ограничаване на щетите на почвата,
водоемите, горите и др.
Независимо от публично оповестяване на принципите с цел
ограничаване на екологичните замърсявания при преглед на изпълнение на
заложените от предприятията политики през 2016 г. Европейската комисия
отчита ниска степен на удовлетворение от страна на потребителите на отчети.
Основните причини са недостатъчният капацитет на административните
органи, отговарящи за правоприлагането на законодателството, включително
3

Национален кодекс за корпоративно управление, април 2016, интернет ресурс:
http://nkku.bg/documents/CGCode_April_2016_BG.pdf
4
Osterwalder, A. (2004). The Business Model Ontology – a Proposition in a Design Science
Approach, дисертационен труд, -уеб страница на Университета на Лозана, с.с.11-23, internet
resource:
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
5
Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година
относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на
екологичните щети, интернет ресурс: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/ALL/?uri=CELEX:32004L0035
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недостатъчният капацитет на организациите, отговорни за регламентирането и
правоприлагането в областта на околната среда, следвани от недостатъчните
данни, факти и информация, и липсата на умения на местно равнище.
Установява се, че санкциите и размерът на глобите за нарушителите на закона
не представляват възпиращо средство.
Другите фактори, определени в проучването, които допринасят за
недоброто изпълнение на законодателството в областта на околната среда и
политиката, включват: липса на координация на ниво правителство за
хоризонталното съгласуване на приоритетите (на ниво правителство) и
вертикално (между различните нива на администрацията, т.е. местно,
регионално, национално), и недостатъчно интегриране на проблемите на
околната среда в различните политики, програми и проекти.
Какви ще са резултатите от дейностите в областта на екологичната
политика може само да се прогнозира, тъй като разпоредбите по
Нефинансовата декларация влизат в сила от началото на текущата година, а
годишните отчети на компаниите ще се изготвят до 30 март на 2018 г. или до 30
юни, ако съществуват дъщерни предприятия към компанията майка.
По отношение на социалната политика, предприятията трябва да
оповестят как се предотвратява неравенството между половете от гледна точка
на възнаграждение и отношение, както и по отношение на раса, етническа
принадлежност, език, увреждане и възраст. Равенството между половете е
залегнало в чл. 21 от Хартата на основните права6. Европейският опит в това
отношение е въвеждане поетапно на следните Директиви:
 Директива 79/7/EИО от 19 декември 1978 г., с която държавите членки
се задължават постепенно да приложат принципа на равното третиране на
мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване;
 Директива 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 г., с която се въвеждат
мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време
на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки;
 Директива 79/7/EИО от 19 декември 1978 г., с която държавите членки
се задължават постепенно да приложат принципа на равното третиране на
мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване;
 Директива 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 г., с която се въвеждат
мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време
на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки;
 Директива 2004/113/EО от 13 декември 2004 г. относно прилагане на
принципа за равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа
до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги и още редица други
Директиви.
Въз основа на излагането съдържанието на Нефинансовата декларация
могат да бъдат поставени следните основни въпроси:
а/ Как ще се извършва съпоставяне на нефинансовата информация за
предприятия, работещи в една и съща икономическа дейност ? Тъй като
качествена характеристика на информацията създавана от счетоводната
система е нейната съпоставимост;
6

Харта на основните права на Европейския съюз, интернет ресурс: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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б/ Не би ли било по-полезно за потребителите да бъдат изготвени
определени показатели в тази област и съобразно резултатите от
показателите да се определи политиката на компанията?
в/ Как би се съпоставяла инфомация, изготвена в рамките на половин
страница и информация в обем 20 страници? Счита ли се това, че
информацията от първия вид е неизчерпателна, съответно е с ниска
степен на полезност?
г/ Не са ли по-скоро насоките в Закона за счетоводството твърде
схематични? Никой не би могъл да отрече значението на нефинансовата
информация. Тя се явява съществен компонент от Годишните финансови
отчети, намираща място в Приложението към ГФО и в Годишните доклади. Без
пояснения към числовите величини знчително би се снижила разбираемостта
на данните. Освен това тълкуванията биха се изкривили и в случаите, когато
предприятието
е
променило
методиката
на
изчисление
поради
целесъобразност или поради изменения в нормативните актове.
Съгласно извършено анкетно проучване7 потребителите на годишните
отчети се нуждаят от изчерпателна [подч. мое] информация относно видовете
рискове, свързани с екологията и социалните въпроси, методите за тяхното
ограничаване и най-вече какви са резултатите от предприетите превантивни
действия.
В тази връзка Европейската комисия е издала Директива8. Както се
посочва в тази Директива― само ограничен брой големи компании в ЕС редовно
разкриват нефинансова информация, а качеството на предаваната
информация варира в голяма степен9, което затруднява инвеститорите и
заинтересованите страни да разбират и сравняват състоянието и резултатите
на тези компании. Затова с настоящото предложение се създава изискване за
някои големи предприятия да разкриват нефинансова информация и
информация за многообразието, като по-този начин се осигуряват равни
условия за предприятията в ЕС.― Оказва се, че само 2500 предприятия от
42 000 предприятия ежегодно оповестяват изискуемата нефинансова
информация. Освен това качеството на информацията не задоволява
потребностите на ползвателите. Къде тогава е същината на проблема: дали в
предоставената възможност за гъкавост и свобода при оповестяването на
информация? Дали липсата на многообразие на управителните съвети, влиещо
негативно върху новаторски идеи и схващания? По наше мнение и двата
фактора въздействат за достигането на незадоволително равнище на
информацията като качество и количество.
В същата Директива се споменава и един много съществен момент –
компаниите да анализират освен финансовите, но и нефинансовите
7

The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 интернет ресурс:
www.kpmg.com/sustainability
8
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и
информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи, интернет ресурс:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0207_/com_co
m(2013)0207_bg.pdf
9
Тук още веднъж се потвърждава авторовото становище относно сравнимостта на обема и
качеството на разкриваната информация поставено с въпросите на предходната страница.
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показатели. В този случай се поставя въпросът кой ще определи кои са
нефинансовите показатели? И каква е методиката на тяхното изчисление? Ако
една корпорация разкрива информация за едни показатели, а друга за други, в
такъв случай няма ли да се постигне объркване в преценките на инвеститорите
и други ползватели на отчети? Освен това в какъв времеви хоризонт трябва да
се извърши анализът?
В заключение може да се обобщи, че значимостта на информацията в
Нефинансовата декларация се свежда до:
1. Нарастване прозрачността на информацията, а оттам и на
достоверността на отчетите;
2. Достигане на висока степен на хармонизиране на българското
законодателство с Европейските директиви;
3. Нарастване на полезността на информацията, а като следствие и
нарастване на доверието на инвеститорите.
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Abstract: In today's market economy, much of the investment in the public
and private sector is realized through the use of project funding. One of the most
progressive techniques for financing the activity of project companies is leasing. The
paper clarifies its nature and peculiarities. Its advantages are outlined in comparison
with the other sources of project financing. Relations between the participants in the
leasing transactions are outlined. The role of leasing for the development and
expansion of entrepreneurial activity has been taken into account.
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За ролята на лизинга като алтернативна техника
на проектно финансиране
Бисер Кръстев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: В условията на съвременната пазарна икономика голяма част
от инвестициите в публичния и частния сектор се реализират чрез
използването на проектно финансиране. Една от най-прогресивните техники за
финансиране дейността на проектните компании е лизингът. В доклада са
изяснени неговата същност и особености. Откроени са предимствата му в
сравнение с останалите източници на проектно финансиране. Очертани са
взаимоотношенията между участниците в лизинговите сделки. Отчетена е
ролята на лизинга за развитието и разширяването на предприемаческата
дейност.
Ключови думи: лизинг, оперативен лизинг, финансов лизинг, обратен
лизинг, проектно финансиране.
През последните десетилетия лизингът се утвърждава като една от
основните техники за реализиране на проектното финансиране на
предприемаческата дейност. Лизинговата дейност е алтернативна на
кредитирането. Чрез нея лизинговите компании предоставят финансиране на
свои бизнес клиенти срещу сключен с тях договор за лизинг. По този начин
предприемачите обновяват производствените си мощности, повишават своята
конкурентноспособност и спомагат за развитието на националната икономика.
Обемът на глобалните лизингови сделки нараства непрекъснато, което прави
темата на разработката особено актуална.
Обект на изследване в настоящия доклад са специфичните особености
на лизинга като алтернативна техника за проектно финансиране. Предмет на
изследване са различните видове лизинг, които се използват за финансиране
на инвестициите на дадена проектна компания. Целта на научното изследване
е да се разкрият ролята и значението на лизинга и перспективите за неговото
приложение при проектното финансиране.
Лизингът е договор, по силата на който лизингодателят се задължава да
предостави за ползване определена вещ срещу възнаграждение1. Страни по
договора са лизингодателят и лизингополучателят. Характерна особеност на
този договор е, че е двустранен и възмезден. Основните задължения на
лизингодателя са да предаде вещта, да я монтира, въведе в експлоатация и
поддържа в състояние, годно за ползване за сметка на лизингополучателя и да
прехвърли, ако е уговорено, собствеността върху вещта. Лизингополучателят
се задължава да получи вещта, да я ползва съобразно нейното

1

Търговски закон, обн. ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г.и неговите изменения и допълнения, чл. 342,
ал. 1.
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предназначение, да плаща лизинговите вноски и да я върне след изтичането на
срока на договора, ако не е уговорено друго.
Предмет на лизинговите сделки са различни дълготрайни активи като
машини, оборудване, недвижими имоти, самолети, автомобили, електронна и
компютърна техника и др. У нас са познати два основни вида лизинг –
оперативен и финансов, като банките са основни участници на лизинговия
пазар и могат да сключват сделки, свързани само с финансовия лизинг.
Оперативният лизинг (operating lease) на практика е договор за наем,
при който наемателят не получава правото на собственост върху актива,
предмет на лизинговата сделка. Срокът на този договор не е ограничен във
времето, но е по-кратък от срока на експлоатация на лизинговото оборудване.
То може да се предоставя многократно за ползване на същия или на други
лизингополучатели, като за периода на действие на договора лизинговото
оборудването се амортизира частично поради обстоятелството, че лизинговите
вноски не покриват пълната му стойност2.
Финансовият лизинг (finance lease) е договор, който задължително
съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на
лизингополучателя. При него всички рискове и изгоди, свързани със
собствеността върху актива, се прехвърлят върху лизингополучателя.
Срокът на договора е съобразен с полезния срок на използване на актива и
прехвърлянето на собствеността се извършва след изтичането или в края
на срока на лизинговия договор.
При сделките, свързани с финансов лизинг, участват три лица –
лизингодател, лизингополучател и трето лице, което е доставчик на обекта
на лизинга3. Между тях се сключват два отделни договора. Единият е за
продажба на обекта на лизинга от доставчика на лизингодателя, а вторият е
договор за лизинг между лизингодателя и лизингополучателя.
Една от разновидностите на финансовия лизинг е обратният лизинг
(sale and leaseback)4. При него лизингополучателят и третото лице съвпадат. В
този случай третото лице продава обекта на лизинга на лизинговата компания.
Тя му заплаща покупната цена и след това сключва с него лизингов договор,
като му предоставя за ползване на лизинг същото оборудване. По този начин
се намалява потребността от оборотни средства на лизингополучателя, като
същевременно се повишава неговата кредитоспособност.
При проектното финансиране лизингополучател е т.нар. специална
проектна компания – SPV (Special Purpose Vehicle), която се създава за
реализацията на даден инвестиционен проект. Тя привлича разнообразни
финансови, материални и човешки ресурси за неговото осъществяване и
урежда финансовите си взаимоотношения с кредиторите и инвеститорите чрез
паричните постъпления, генерирани от конкретния инвестиционен проект.
Основен източник на погасяване на задълженията са бъдещите постъпления от
експлоатацията на проекта, а като обезпечение служат активите, предмет на
лизинговата сделка.
2

Щеголева, Н. Г. Лизинг. Московская финансово-промышленная академия, Москва, 2005, с. 12.
Газман, В. Д. Финансовый лизинг. ГУ ВШЭ, Москва, 2003, с. 21-22.
4
Вж. напр.: Герджиков, О. Търговски сделки. Трето преработено и допълнено издание, София:
ИК „Труд и право―, 2008, с. 121.
3
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Лизингодател може да бъде специализирана лизингова компания или
търговска банка. Участието на банките в лизинговите сделки става по два
начина – пряко и непряко. В този смисъл са познати два вида банков лизинг –
пряк и непряк.
При прекия банков лизинг кредитната институция встъпва в ролята на
лизингодател. Тя придобива оборудването от даден производител или
доставчик и го отдава на лизинг. По този начин проектната компания получава
производствените активи и започва да ги използва по предназначение, като
заплаща на банката дължимите лизингови вноски. Обезпечението по тази
сделка е самото лизингово оборудване. Този лизинг е известен в
специализираната литература и като директен лизинг и е представен
схематично на следващата фигура 1.
Лизингово оборудване
Договор за

Доставчик

продажба

Лизингов

Банка
лизингодател

Лизингополучател
(SPV)

договор
Лизингови вноски

Фигура 1. Пряк банков лизинг
При непрекия банков лизинг банковата институция предоставя кредит
на дадена лизингова компания, която купува с него лизинговото оборудване от
даден производител или доставчик. След това лизинговата компания сключва
лизингов договор с лизингополучателя, като последният се задължава да ѝ
плаща лизинговите вноски до изтичането на срока на договора. Постъпленията
от тях се явяват източник на средства, с които лизингодателят покрива
погасителните вноски по кредита, предоставен му от банката. Тук
обезпечението по сделката отново е лизинговото оборудване. Схематично
непрекият банков лизинг е представен на фигура 2.
Лизингово оборудване
Договор за

Доставчик
продажба

Лизингов

Лизингодател

договор

Лизингополучател
(SPV)

Лизингови вноски
Кредит

Погасителни
вноски

Банка
кредитор

Фигура 2. Непряк банков лизинг
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Най-важните особености на лизинга при проектното финансиране са
следните5:
 наличие на продължителна инвестиционна фаза по време на
инвестиционния процес;
 собственик на активите, предмет на лизинга, е лизингодателят, като те
служат за обезпечение по лизинговата сделка;
 лизинговата компания получава определени преимущества под
формата на данъчни преференции;
 лизингодателят поема задължението да достави и монтира активите,
необходими за реализацията на проекта на лизингополучателя;
 лизингодателят използва собствени или заемни средства за
финансирането на проекта и поема рисковете, свързани с успешната му
реализация.
Участници в лизинговата сделка при проектното финансиране освен
специалната проектна компания лизингополучател и лизингодателя могат да
бъдат и различни други юридически лица. Към тях спадат доставчиците,
кредиторите, застрахователните дружества, консултантските компании,
строителните компании и др. (виж фигура 3). Те уреждат отношенията помежду
си въз основа на сключени договори6.
Доставчиците доставят както машини, съоръжения и оборудване,
необходими за организирането и стартирането на производствения процес,
така и суровини, материали и резервни части, необходими за нормалното
функциониране на вече изградения и влязъл в експлоатация инвестиционен
обект.
Кредиторите предоставят кредити за финансирането на проекта.
Най-често това са търговски банки, както и различни чуждестранни или
международни банкови и финансови институции (Световна банка,
Международна финансова корпорация, Европейска банка за възстановяване и
развитие, Европейска инвестиционна банка, Черноморска банка за търговия и
развитие и др.).
Застрахователните
дружества
застраховат
имуществото
на
специалната проектна компания и покриват щетите от различни
застрахователни събития. Те могат да застраховат и финансовите рискове на
лизингодателя.
Консултантските компании извършват проектантски, инженерингови,
юридически, финансови и други консултантски услуги по заявка на специалната
проектна компания.
Строителните компании изграждат инвестиционния обект съгласно
клаузите в договора за строително-монтажни работи и строителната
документация.

5

Газман, В. Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании,
сп. „Экономический журнал ВШЭ―, Т. 19, №1, Москва, 2015, с. 114.
6
Лапигын, Ю. Н., Е. В. Сокольских. Лизинг, Издательство „Кнорус―, Москва, 2004, с. 276-277.
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Лизингово оборудване
Договор за

Доставчик

Договор
за кредит

Кредитор

продажба

Лизингов

Лизингодател

Договор за
застраховка на
финансови
загуби

договор

Лизингополучател
(SPV)

Лизингови вноски
Договор за
имуществена
застраховка

Застрахователно
дружество

Договор за
консултантски
услуги

Консултантска
компания

Фигура 3. Участници в лизингова сделка при проектно финансиране
Лизингът има редица предимства в сравнение с другите техники на
проектно финансиране. Те са следните7:
 обезпеченост на сделката – лизинговото оборудване, което служи за
обезпечение по лизинговата сделка, е собственост на лизингодателя и върху
него не могат да имат претенции други кредитори;
 по-малко
строги
изисквания
за
кредитна
надеждност
на
лизингополучателя – това е възможно, тъй като за разлика от банките, които са
изложени на засилена регулация от страна на надзорния орган, лизинговите
компании не привличат публично влогове и капиталови изисквания за тях са
значително по-ниски;
 разпределяне на рисковете – лизинговите сделки предоставят на
страните по тях значителна свобода по отношение на възможностите за
поемане на различни рискове;
 гъвкавост – страните по лизинговите сделки разполагат с широки
възможности за договаряне на различни клаузи и условия в договора за лизинг;
 изгоден данъчен режим – лизинговите вноски повишават
себестойността на произведената от лизингополучателя продукция, като по
този начин се намаляват неговите плащания по корпоративния подоходен
данък.
През последните години световната лизингова индустрия се развива
динамично и отбелязва високи темпове на растеж. Данни за измененията в
обемите на лизинговите сделки по отделни континенти се съдържат в таблица
№1. От нея става видно, че общата стойност на лизинговите сделки в глобален
аспект се повишава непрекъснато и от 796,7 млрд. USD през 2011 година тя
достига до 1005,3 млрд. USD през 2015 година. Северна Америка е лидер сред
отделните региони, плътно след нея се нарежда Европа. Южна Америка и
Африка отчитат твърде слаби обеми на лизинговите сделки през периода
2011-2015 година с тенденция към понижение. Лизинговият пазар се развива
7

Вж. напр.: Лапигын, Ю. Н., Е. В. Сокольских, Цит. съч., с. 151-154.
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сравнително успешно в Азия, а най-висок ръст е регистриран в Австралия и
Нова Зеландия, където обемът на лизинговите сделки от 12 млрд. USD в
началото на периода нараства до 31,2 млрд. USD през 2015 година.
Таблица 1. Глобален обем на лизинговите сделки по континенти през
периода 2011-2015 година в млрд. USD8
Години
Северна Америка
Европа
Азия
Австралия и Н. Зеландия
Южна Америка
Африка
Общо за света:

2011 г.
292,5
302,7
153,4
12,0
27,5
8,6
796,7

2012 г.
336,4
314,0
180,2
16,1
13,2
8,2
868,1

2013 г.
335,1
333,6
177,3
18,0
12,5
7,5
884,0

2014 г.
368,4
327,8
195,0
35,6
10,7
6,8
944,3

2015 г.
407,8
322,8
223,0
31,2
13,8
6,7
1005,3

В таблица 2 са представени данни за динамиката на пазарните дялове на
лизинговите сделки по отделни континенти през последните години. Найшироко разпространение те намират в Северна Америка, която заема
относителен дял от 40,6% от общата им стойност през 2015 година. В Европа
делът им през същата година е 32,1% с тенденция към понижение. Азия
увеличава леко дела си, който възлиза на 22,2% през последната година на
анализирания период. Относителният дял на Австралия и Нова Зеландия се
увеличава и от 1,5% през 2011 година той достига до 3,1% през 2015 година.
Най-ниски и непрекъснато понижаващи се относителни дялове на лизинговите
сделки се наблюдават в Южна Америка и Африка, чиито дялове възлизат на
1,3%, респективно на 0,7% от общия им обем през 2015 година.
Таблица 2. Пазарни дялове на лизинговите сделки по континенти през
периода 2011-2015 година в %
Години
Северна Америка
Европа
Азия
Австралия и Н. Зеландия
Южна Америка
Африка
Общо за света:

2011 г.
36,7%
38,0%
19,3%
1,5%
3,5%
1,1%
100,0%

2012 г.
38,8%
36,2%
20,8%
1,9%
1,5%
0,9%
100,0%

2013 г.
37,9%
37,7%
20,1%
2,0%
1,4%
0,8%
100,0%

2014 г.
39,0%
34,7%
20,7%
3,8%
1,1%
0,7%
100,0%

2015 г.
40,6%
32,1%
22,2%
3,1%
1,3%
0,7%
100,0%

Тенденциите в измененията на стойностите на лизинговите сделки в
България през периода 2011-2016 година са представени в следващата
таблица 3. От данните в нея може да се направи изводът, че общият обем на
лизинговите сделки у нас намалява и от 3551267 хил. лева през 2011 година
8

Информация за глобалния обем на лизинговите сделки се съдържа в изданието: White Clarke
Group
Global
Leasing
Report,
2017
и
е
достъпна
на
интернет
адрес:
http://www.whiteclarkegroup.com/wp-content/uploads/2017/04/WCG-Global-Leasing-Report-2017.pdf
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той се понижава до 3314333 хил. лева през 2016 година (спад с 236934 хил.
лева или с 6,67% за анализирания период).
От друга страна, сделките, сключени при условията на финансов лизинг,
преобладават, а финансирането чрез оперативен лизинг у нас е минимално. От
гледна точка на вида на актива най-големи обеми по лизинговите сделки се
отчитат при сключените договори за финансов лизинг с машини, съоръжения и
индустриално оборудване, товарни и лекотоварни автомобили и леки
автомобили. Най-слабо се използва лизингът на компютри и друго електронно
оборудване.
Таблица 3. Обем на лизинговите сделки в България през периода 2011-2016
година в хил. лева9
Години
Финансов лизинг
Машини, съоръжения
и индустриално
оборудване
Компютри и друго
електронно
оборудване
Товарни и
лекотоварни
автомобили
Леки автомобили
Недвижимо
имущество
Други
Оперативен лизинг
Общо:
Финансов лизинг
според
матуритета
До 1 година
Над 1 до 5 години
Над 5 години
Необслужвани
Оперативен лизинг

2011 г.
3 479 354

2012 г.
3 198 397

2013 г.
3 205 725

2014 г.
3 030 649

2015 г.
2 993 861

2016 г.
3 193 295

922 054

854 420

826 122

782 945

658 978

660 155

25 094

48 740

40 662

12 781

15 839

13 166

831 839

730 583

815 291

813 004

961 298

1 089 258

928 824

775 874

809 785

853 917

850 297

998 360

550 202

593 361

584 397

462 473

406 793

330 453

221 342
71 913
3 551 267

195 420
87 066
3 285 463

129 469
127 034
3 332 759

105 529
93 007
3 123 656

100 656
94 807
3 088 668

101 903
121 038
3 314 333

3 479 354

3 198 397

3 205 725

3 030 649

2 993 861

3 193 295

26 277
1 753 731
946 952
752 394
71 913

19 970
1 497 860
924 732
755 836
87 066

24 308
1 487 958
834 441
859 019
127 034

26 852
1 673 994
627 540
702 263
93 007

20 641
2 028 092
556 687
388 441
94 807

35 713
2 330 467
507 661
319 454
121 038

Прави впечатление и обстоятелството, че според своя матуритет обемът
на дългосрочните лизингови сделки, сключени за срок от над пет години,
намалява непрекъснато. За сметка на това нараства обемът на сделките със
срок между една и пет години. Обемът на лизинговите сделки, които не се
обслужват редовно, се увеличава през първите три години на анализирания
период. След това те намаляват рязко и спадат от своя пик от 859019 хил. лева
през 2013 година до 319454 хил. лева в края на 2016 година.
В заключение може да се направи обобщението, че през последните
няколко години инвестиционната активност в България се задържа на
9

Информацията за обема на лизинговите сделки в България се съдържа в прессъобщението
на БНБ „Статистика на лизинговата дейност― за Декември 2016 година и е достъпна на
интернет адрес:
http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201612_s_lease_press_a1_bg.pdf
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сравнително ниско равнище, но в средносрочен и дългосрочен план има
потенциал за нейното нарастване. Все по-често проектното финансиране се
реализира с участието на лизингa, като с развитието на пазарните процеси и
отношения ролята му за просперитета на отделните предприемачи и
икономиката като цяло ще нараства чувствително. В глобален аспект лизингът
се превръща в една от най-прогресивните алтернативни форми за
финансиране на инвестициите поради безспорните предимства, които
притежава. Приложението му у нас ще се разширява допълнително с
ускоряването на темповете на икономическия растеж и със задълбочаването на
интеграцията на страната ни в общоевропейското и световното икономически
пространства.
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in non-current tangible assets through the prism of accounting in order to reveal
particularities and problems as well as adequate solutions for them. The objective is
to confirm the thesis that investments in non-current tangible assets are an important
prerequisite for sustainable regional development.
Keywords: accounting, investments, non-current tangible assets, regional
development.

 145 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Инвестициите в нетекущи материални активи
като важна предпоставка за устойчиво
регионално развитие (счетоводни аспекти)
Станислава Панчева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: В научната разработка се изследват същността и
характеристиките на инвестициите в нетекущи материални активи през
призмата на счетоводството с оглед да се разкрият особености и проблеми,
както и адекватни за тях решения. Целта е да се потвърди тезата, че
инвестициите в нетекущи материални активи са важна предпоставка за
устойчиво регионално развитие.
Ключови думи: счетоводство, инвестиции, нетекущи материални активи,
регионално развитие.
Развитието на предприятието е свързано с необходимостта от
постигането
на
максимален
ръст
на
печалбата
и
стабилна
конкурентоспособност чрез ефективно използване на ресурсите и правилно
организиране на пазарната и инвестиционната стратегии. Това предполага
прецизно разпределяне на финансовите средства за осъществяване на
дейността и за инвестиране с оглед стабилно развитие на юридическото лице.
Ето защо инвестициите сe определят като важен фактор за функциониране на
дружеството, а също и ефективен икономически механизъм за осигуряване на
конкурентоспособоност на стопанския субект на пазара.
Практика е всяко предприятие да заделя част от финансовия си ресурс
за инвестиране в нетекущи материални активи под формата на имоти, машини,
съоръжения, оборудване и др. Чрез тях то обновява и осъвременява
имуществото си, създавайки условия за повишаване на количеството и
качеството на продуктите, а оттук и до повишаване нивата на печалбата. Това,
от своя страна, гарантира адаптиране на юридическото лице в конкурентна
среда и предопределя значимостта на изследването.
В счетоводен аспект инвестициите в нетекущи материални активи се
регулират с разпоредбите, предвидени в приложимите счетоводни стандарти
(национални и международни). Там се уреждат основните въпроси, касаещи
дефинирането, признаването, оценяването, счетоводното отчитане и
оповестяването в годишния финансов отчет и в приложенията към него на
нетекущите материални активи и на инвестициите в тях. Но въпреки подробно
разписаните текстове в счетоводните стандарти и коментарите от специалисти
по отделните проблеми в специализираната литература в практиката се


Акцентът в научната разработка се поставя върху текстовете на международните счетоводни
стандарти, които в преобладаващата си част се препокриват с тези на националните
счетоводни стандарти.
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пораждат спорни въпроси, предопределящи дискусионния характер на темата и
нейната актуалност. Ето защо в настоящата научна разработка се поставя за
задача да се изследват инвестициите в нетекущи материални активи през
призмата на счетоводството с оглед разкриването на особености и проблеми,
както и на адекватни за тях решения. Целта е да се потвърди тезата, че
инвестициите в нетекущи материални активи са важна предпоставка за
устойчиво регионално развитие.
С налагането на понятието „инвестиция‖ се правят и първите опитите за
неговото дефиниране. То има латински произход и най-често се свързва с
„влагане на капитал в предприятие‖, респ. с „капитали, които са вложени,
инвестирани в нещо‖1.
В общоикономически план под инвестиция се разбира дългосрочно
влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови
инструменти или други активи с цел постигане на печелившо възвръщане във
формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента2.
И още тя се отъждествява със съвкупните разходи, реализирани под формата
на дългосрочни вложения на собствен или заемен капитал и характеризиращи
се с последователни плащания (разходи или постъпления) в течение на срока
на експлоатация на инвестиционния обект3. Това показва, че на преден план
при определяне на понятието „инвестиция‖ се извеждат две негови
характеристики: дългосрочно финансово вложение и висока възвръщаемост.
За постигане на по-голяма дълбочина и прецизност при изследване на
понятието „инвестиция‖ и при извеждане на неговите специфични черти,
анализът може да се разшири в макроикономически и в микроикономически
аспект.
Според макроикономистите под инвестиция се разбират всички ресурси
под формата на дълготрайни и краткотрайни активи на предприятието4. За тях
тя представлява: капиталовложение, което има по-продължителен срок на
използване и служи за производство на продукция, стоки и услуги; различни
видове ценни книжа, обикновено продавани на организирана борса;
правителствена инвестиция, свързана с поддържането на отделни сфери от
националната икономика и инфрастуктура; всички средства, вложени с цел:
- облагородяване на земята или запазване и увеличаване на останалите
природни ресурси;
- научна, развойна и внедрителска дейност;
- обучение и квалификация5.

1

Български тълковен речник. София: Наука и изкуство, 2002, с. 325.; Български тълковен
речник А-Я. София: Наука и изкуство, 1973, с. 317.
2
Вж.: Sullivan, Arthur et al. Economics: Principles in action. / А. Sullivan. - New Jersey: Upper Saddle
River, Pearson Prentice Hall, 2003, с. 271.
3
Вж.: Инвестиции – същност и структура, с. 1. В: https://ipredpriatie.alle.bg/теми/инвестициисъщност-и-структура/
4
Вж.: Савов, Ст. Макроиконимика. София: Тракия М, 1999, с. 136.
5
Много често в икономическата литература се поставя знак за равенство между понятията
„капитални вложения‖ и „инвестиции‖. Това не е правилно по следната причина. Капитални
вложения са паричните средства, изразходвани за възпроизводството, разширяването и
модернизирането на дълготрайните активи. Същевременно инвестиции са не само капиталните
вложения, респ. паричните средства, но и всички други ресурси, необходими за създаването на
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Микроикономистите пък са на мнение, че инвестиция представляват
всички активи, придобити с цел осъществяване на стопанската дейност,
насочена към получаване на печалба. По-конкретно те визират парите,
вложени в дълготрайни (нетекущи) и краткотрайни (текущи) активи; доходът,
получен от инвестицията, а също и дейността, свързана с инвестирането и
разглеждана като процес6.
Сравнителният анализ на същността на понятието „инвестиция‖,
характеризирана в двата аспекта (макроикономически и микроикономически)
показва наличието на общи черти, но и на различия. Общото е, че
инвестицията се приема за дългосрочно вложение, което носи определена
възвръщаемост. Същевременно различието е по отношение на сферите на
инвестиране, а оттук и на вида на активите, в които е възможно да се
инвестира.
Позовавайки се на общите черти в анализираните дефиниции, се счита
за подходящо понятието „инвестиция‖ да се характеризира в икономически
аспект, както следва: дългосрочно финансово вложение (парични средства или
парични еквиваленти) с цел получаването на икономическа изгода под
формата на доход, съответно на печалба.
В така формулираното определение се открояват две основни
специфики на понятието „инвестиция‖:
 тя е дългосрочно финансово вложение (има формата на парични
средства или парични еквиваленти);
 има за цел получаването на икономическа изгода (доход, съответно
печалба).
Инвестиционната дейност на предприятието е обект и на счетоводно
отчитане. Затова тя се регулира в счетоводното законодателство 7.
Съгласно международен счетоводен стандарт 7 Отчет за паричните
потоци под инвестиционна дейност следва да се разбира „придобиването и
продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в
паричните еквиваленти‖8. По-конкретно това са разходи за ресурси, направени
от юридическото лице и предназначени да генерират бъдещи приходи и
парични потоци, като например9:
 паричните плащания за придобиването, съответно паричните
постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения, нематериални и
други дълготрайни активи;
 паричните плащания за придобиването, съответно паричните
постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други
предприятия и дялови участия в смесени предприятия (различни от
нови дълготрайни активи. Вж.: Цит. Инвестиции – същност и структура, с. 1. В:
https://ipredpriatie.alle.bg/теми/инвестиции-същност-и-структура/
6
Вж.: Пак там, с. 1.
7
Дефинирането и определянето на характеристиката и обхвата на понятието „инвестиция‖ в
счетоводната литература е дискусионно. За подробности виж: Божков, В. Илиев, Г. Петрова, С.
Счетоводство на предприятието. София: Горекс Прес, 2005, с. 87.; Душанов, И. Димитров, М.
Курс по счетоводство на предприятието. София: Тракия М, 2015, с. 311; Йонкова, Б.
Управленско счетоводство. София: Ромина, 2008, с. 347.; Раданов, Д. Костадинова, З.
Проданов, Г. Наръчник на счетоводителя (от нула до баланса). София, 2010, с. 217 и др.
8
МСС 7 Отчети за паричните потоци, т. 16. В: http://balans.bg/счетоводни-стандарти/
9
Вж.: Пак там, т. 16.
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плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични
еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);
 паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни, както и
паричните постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на
кредити, предоставени на трети страни;
 паричните плащания за, съответно паричните постъпления от
фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови
договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски
или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансова
дейност.
Вижда се, че инвестиционната дейност се свързва главно с паричните
плащания (инвестицията) и произтичащите от тях постъпления (дохода,
съответно печалбата) – подход, използван също и при дефинирането на
понятието „инвестиция‖ в общоикономически план. Следователно, ако се
вземат под внимание характеристиките на понятието „инвестиция‖ в
общоикономически план и се ограничи обхвата на инвестиционната дейност
само до инвестирането в нетекущи материални активи (имоти, машини,
съоръжения и др.)10, то понятието „инвестиция‖ би могло да се дефинира за
счетоводни цели по следния начин: дългосрочно финансово вложение в
нетекущи материални активи с цел генерирането на доход, съответно на
печалба.
В предложеното определение се открояват три основни характеристики
на инвестицията:
 тя е дългосрочно финансово вложение;
 направена е за придобиването на нетекущи материални активи (имоти,
машини, съоръжения и др.); и
 целта ѝ е генерирането на доход, съответно на печалба.
Както се установи, основната цел на инвестирането е да осигури
дългосрочен доход, съответно печалба, а това може да се постигне главно чрез
закупуването на различни активи с дълъг срок на използване и материалновеществена форма (имоти, машини и др.). Следователно инвестицията е
парично вложение за закупуването на нетекущи материални активи, които с
достатъчно голяма вероятност осигуряват получаването на доход, прираст на
капитала и други положителни резултати за дълъг период11. Или тя е влагане
на пари в нетекущи материални активи, което гарантира определена
възвращаемост, покриваща основната инвестирана сума и очакваната печалба,
респ. влагане на парични средства, които водят до увеличение на
първоначално вложените, като се съобразят отделните разновидности на
поемания риск и условията, при които те се появяват.
Това показва, че чрез инвестирането в нетекущи материални активи се
цели реализирането на печалба, по-висока от лихвения процент на банките,
при условие, че същата сума е депозирана в тях. Но то е и рисково вложение,



Авансите и кредитите в този случай не са предоставени от финансова институция.
Повече за същността на имотите, машините и съоръженията виж в: МСС 16 Имоти, машини и
съоръжения, т. 6. В: http://balans.bg/счетоводни-стандарти/
11
Вж.: Георгиев, И. Основи на инвестирането. София: Стопанство, 1999, с. 7.
10
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при което с нарастване на риска се увеличава възвръщаемостта (очакваната
икономическа изгода).
Инвестицията в нетекущи материални активи е обект на счетоводно
отчитане и като такъв притежава определени особености. По-конкретно те
могат да се систематизират и представят в няколко направления:
Първо. Признаване на придобития чрез инвестиция нетекущ
материален актив.
За да се признае един актив в счетоводството на предприятието, трябва
да вероятно от него да се получат в бъдеще икономически ползи и същият да
има цена на придобиване или стойност, която може да бъде оценена
надеждно12. Наред с това, когато активът е нетекущ и материален, за
признаването му и за представянето му във финансовите отчети се изисква той
да отговаря на още две изисквания:
 да се държи от предприятието, за да се използва за производството
или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за
административни цели; и
 да се очаква да бъде използван през повече от един период13.
Второ. Първоначално и последващо оценяване на придобития чрез
инвестиция нетекущ материален актив.
Първоначално нетекущият материален актив се завежда в
счетоводството по цена на придобиване. Тя е еквивалента на цената в брой
към датата на неговото признаване и представлява „сума от заплатените
парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на
друга престация за придобиването на един актив към момента на
придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата,
отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с
конкретни изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата
на акции‖14.
Съгласно Международен счетоводен стандарт 16 Имоти, машини и
съоръжения в цената на придобиване на нетекущия материален актив се
включват:
 „неговата покупна цена, включително митата и невъзстановимите
данъци върху покупката, след приспадане на всички търговски отстъпки;
 всякакви разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до
местоположението и привеждането му в състояние, необходими за неговата
експлоатация по начина, предвиден от ръководството; [пример: разходи за
персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица), произтичащи пряко от
построяването или придобиването на актива от имоти, машини и съоръжения;
разходи за подготовката на обекта; разходи за първоначална доставка и
обработка; разходи за инсталиране и монтаж; разходи за тестване дали
активът функционира правилно след приспадане на нетните приходи от
продажба на произведените единици до привеждане на актива на това

12

Вж.: МСФО – Обща рамка. Признаване елементите на финансовите отчети.
В: http://balans.bg/счетоводни-стандарти/
13
Вж.: Цит. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, т. 7. В: http://balans.bg/счетоводни стандарти/
14
Пак там, т. 6.
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местоположение и в това състояние (например мостри, произведени по време
на изпитанието на оборудването) и професионални хонорари];
 първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и
преместване на актива и възстановяване на обекта, на който е разположен,
задължението, което предприятието поема при придобиването на актива или
като последствие от използването на актива през определен период за цели,
различни от производството на материални запаси през този период‖15.
Оценката на нетекущия материален актив след неговото признаване,
респ. последващото оценяване на нетекущия материален актив може да стане
по избран от предприятието модел, който то задължително посочва в своята
счетоводна политика и прилага по отношение на цял клас имоти, машини и
съоръжения. Този модел може да бъде:
 „Модел на цената на придобиване – след признаване като актив, една
позиция от имоти, машини и съоръжения се отчита по нейната цена на
придобиване минус натрупаната амортизация и натрупаните загуби от
обезценка;
 Модел на преоценка - след първоначалното признаване за актив всеки
имот, машина и съоръжение, чиято справедлива стойност може да се оцени
надеждно, се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност
на актива към датата на преоценката минус всички последвали натрупани
амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка‖16.
Трето. Амортизиране на придобития чрез инвестиция нетекущ
материален актив.
Нетекущите материални активи в преобладаващата си част са
амортизируеми. Това налага при тяхното счетоводно третиране да се спазват
определени изисквания, както следва17:
 всяка отделна част от имота, машината или съоръжението, с цена на
придобиване, която е значителна по отношение на общата стойност на актива,
се амортизира отделно;
 амортизационният разход за всеки период се признава в
печалбата/загубата, освен в случаите, когато същият е включен в балансовата
стойност на друг актив;
 амортизируемата сума на актива се разпределя систематично върху
целия му полезен живот;
 сумата на амортизацията на амортизируемия актив се определя по
избран от предприятието метод;
 остатъчната стойност и полезният живот на актива се преразглеждат
най-малко веднъж годишно (при приключване на финансовата година) и ако
очакванията се различават от предишни приблизителни оценки, промените се
отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с
Международен счетоводен стандарт 8 Счетоводни политика, промени в
счетоводните приблизителни оценки и грешки;

15

Цит. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, т. 16. В: http://balans.bg/счетоводни-стандарти/
Пак там, т. 30 - 31.
17
Вж.: Пак там, т. 43 - 62.
16
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 амортизация се признава дори когато справедливата стойност на
актива е по-висока от неговата балансова стойност, стига остатъчната му
стойност да не надвишава неговата балансова стойност;
 амортизируемата сума на всеки актив се определя след приспадане на
остатъчната стойност на актива;
 амортизацията на актива започва да се начислява, когато той е налице
за употреба и се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е
класифициран като държан за продажба и датата, на която същият е отписан;
 полезният живот на актива може да е по-кратък от икономическия му
живот;
 ако себестойността на земята включва разходите за демонтаж,
преместване и възстановяване на обекта, тази част от актива земя се
амортизира през периода, през който са получавани изгоди от извършването на
тези разходи (в определени случаи земята може да има ограничен полезен
живот и тогава тя се амортизира по начин, който отразява изгодите, които ще
бъдат извлечени от нея);
 използваният метод на амортизация отразява модела, по който се
очаква бъдещите икономически изгоди да бъдат реализирани от
предприятието;
 прилаганият метод на амортизация се преглежда най-малко при
приключване на финансовата година и при необходимост се променения, като
промяната се отчита в съответствие с указанията, дадени в Международен
счетоводен стандарт 8 Счетоводни политика, промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки.
Четвърто. Обезценка и отписване на придобития чрез инвестиция
нетекущ материален актив.
За да определи дали даден имот, машина или съоръжение са
обезценени, предприятието прилага разпоредбите на Международен
счетоводен стандарт 36 Обезценка на активи18.
Когато един нетекущ материален актив бива продаден или от
използването му не се очакват никакви други икономически изгоди, вкл. при
освобождаването от него, то тогава същият се отписва по балансова стойност.
Пето. Оповестяване на придобития чрез инвестиция нетекущ
материален актив.
Във финансовите отчети на предприятието се оповестяват данни за
всеки клас имоти, машини и съоръжения, като се посочват19:
 базите за оценяване, използвани за определяне на брутната
балансова стойност;
 използваните методи на амортизация;
 полезният живот или използваните норми на амортизация;
 брутната балансова стойност и натрупаната амортизация към
началото и края на отчетния период;
 активите, класифицирани като оставени на съхранение с цел
продажба;
18

За подробности виж: МСС 36 Обезценка на активи. В: http://balans.bg/счетоводни-стандарти/
Вж.: Цит. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, т. 73 - 76. В: http://balans.bg/счетоводнистандарти/
19
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 придобиванията чрез бизнес комбинации;
 увеличенията или намаленията, произтичащи от преоценки, загуби от
обезценка и анулирания;
 амортизацията;
 нетните курсови разлики, признати съгласно текстовете на
Международен счетоводен стандарт 21 Ефекти от промените в обменните
курсове;
 другите промени;
 съществуването и сумите на ограниченията върху правото на
собственост;
 активите, обявени като обезпечение на задължения;
 активите, които се строят в момента;
 задълженията по договори за придобиване на имоти, машини,
съоръжения и оборудване;
 компенсациите за обезценени, изгубени или изоставени активи.
Когато отделните имоти, машини или съоръжения се посочват по
преоценени стойности, за тях се оповестява също: датата на преоценката; дали
при оценката е участвал независим оценител; методите и значителните
предположения, приложени в приблизителната оценка на справедливите
стойности на активите; степента, до която справедливите стойности на
активите са определени пряко чрез препратка към актуални цени на активен
пазар или скорошни пазарни преки сделки между независими страни при
справедливи пазарни условия или са оценени приблизително, като са
използвани други техники на оценка; балансовата сума за всеки преоценен
клас имоти, машини и съоръжения, която би била призната, ако активите се
отчитаха съгласно метода на цената на придобиване; и преоценъчният резерв,
като се посочват движенията през отчетния период и всички ограничения върху
разпределянето на резерва между акционерите20.
В заключение може да се определи, че инвестициите в нетекущи
материални активи изпълняват важна роля в икономиката на предприятието. Те
са счетоводен обект и като такъв обезпечават информационните потребности
на различните групи потребители. Освен това са един от основните фактори и
необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност,
за повишаване качеството на продукцията, за снижаване на разходите, за
разширяване
на
производствените
мощности,
за
повишаване
на
конкурентоспособността и укрепване позициите на пазара. Затова е
необходимо влагането на капитал, и то в такива направления, които са изгодни
за стопанската структура и носят минимален риск за инвеститора. Това
показва, че нарастват ролята и значението на инвестициите в нетекущи
материални активи за намирането на решения, позволяващи рационално
използване на ресурсите, за постигане на възможно най-добри резултати и за
гарантиране на устойчиво развитие на бизнеса.

20

Вж.: Пак там, т. 77
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Оценка на риска и пазарното представяне при
криптовалутите
Габриела Кръстева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме:
Криптовалутите
се
трансформират
от
непопулярни
разплащателни средства в инновационна и висоходоходна инвестиция на
неофициалните финансови пазари. Тези финансови инструменти са с
нерегулиран правен статут, неинституционално емитентство и динамични
изменения в ценовото равнище. Оценката на риска и пазарното им
представяне е от важно значение за лицата, които представляват потенциални
инвеститори.
Ключови думи: пазарен риск, риск коригиранo пазарно представяне,
криптовалути.
Въведение
Криптовалутите
се
дефинират
като
дигитални,
електронни
разплащателни средства, базирани на техника за кодирана емисия на единици
и контролинг на вътрешно транзакционни отношения без регулации от
централно звено. В текущите икономически условия те се трансформират в
инвестиционни активи, иновационни по своя характер поради нерегулирания
си характер и невъзможността да бъдат правно присвоени от националните
органи на властта (Oxford University Press, 2017). В еволюцията на паричнофинансовите отношения криптовалутите са естествено продължение на
цифровизацията и нарастващата свобода на инвестиционните процеси.
В текущото изследване обект на изследване са четири дигитални
единици, които се отличават с висока пазарна капитализация и широк
инвестиционен интерес. Техните специфични характеристики (виж табл.1) се
съсредоточават предимно върху хаш алгоритъма, на който се базират, както и
върху blockchain mining технологията и вътрешнотранзакционните отношения
между потребители.
Таблица 1. Информационни особености на избрани криптовалути
Създаване

Валута

Символ

Хаш алгоритъм

2009

Bitcoin

BTC

SHA-256d

2011

Litecoin

LTC

Scrypt

2013

Ripple

XRP

ECDSA

2015

Ethereum

ETH

Ethash

 156 
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Първата използваща Scrypt като хаш
алгоритъм
Небазурани на биткойн, дебитният
трансфер е изграден на отношения
peer to peer .
Поддържа Supports Turing-complete
контракти между потребителите.
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Цел на изследването е да се оцени равнището на пазарен риск при четирите
избрани криптовалути за периода септември 2015 – септември 2017, както и да
се анализира тяхното пазарно представяне посредством рисково коригирано
класиране чрез редица коефициенти. Последващите резултати следва да
изтъкнат кои от тези активи се дефинират като най-добри инвестиционни
алтернативи.
Модели за оценка на пазарния риск и пазарното представяне на
криптовалутите
Пазарен риск
За изчисление на пазарния риск се използва моделът Value at Risk,
унифициран downside измерител, като тук са включени два от методите, с които
борави той: делта нормален (параметричен) и историческа симулация
(непараметричен). Формулният апарат на параметричния VaR в относителен
вид е:
,
където:,
– нивото на доверителност, квантил на стандартизираното
нормално вероятностно разпределение,
– стандартното отклонение на
възвръщаемостта от актив (портфейл),
– инвестиционен хоризонт. От друга
страна, историческата симулация представлява определен квантил при
дефиниран интервал на доверителност, който обхваща минали данни за
възвръщаемостта на активите и не е обвързана с недостатъците на
изискването за нормалното разпределение на аналитичните стойности (Jorion,
2011).
Риск коригирани показатели за пазарно представяне
Финансовата възвращаемост тук се измерва както чрез три класически
показатели за ефективност: Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen alpha, така и с
един, характерен за постмодерните портфейлни оценъчни инструменти –
RAROC с модификация VaR. Изследвания, използвали тези способи за
оценяване на универсалните и доброволните пенсионни фондове в България,
са тези на Марева и Георгиев (Mareva & Georgiev, 2017), (Mareva & Georgiev,
Measuring Bulgarian Pension Funds Investment Performance by Risk-Adjusted
Metrics, 2017).
Sharpe Ratio е коригиран спрямо съществуващия риск показател за
ефективност, разработен от Шарп през 1966 (Sharpe, 1966). Той е приложим
както за единичен актив, така и за цялостен портфейл. Съпоставя разликата на
портфейлната възвращаемост над селектирана безрискова норма със
съвкупния риск (стандартно отклонение). По-високата му стойност представя
по-добра пазарна ефективност на финансовия актив или портфейл.
Отрицателните му стойности посочват загуба за инвеститора и невъзможността
му да получи поне доходност от безрисковия базис. При анализ на няколко
актива трябва да се има предвид наличието на нормално разпределение и
сходни рискови равнища (Dowd, 2000)

 157 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Където: rа е средната възвръщаемост на актива, rf е безрискова норма
на възвръщаемост, σа е стандартното отклонение на портфейла.
Treynor Ratio (TR) е показател, който съпоставя отново разликата между
реалната възвращаемост и безрисковата към систематичния риск бета (βа).
Коефициентът бета на даден актив и порфейл е изражение на неговото
ковариационно съпоставяне с бенчмарк (индекс или еталонен портфейл).
Коефициентът Трейнър обикновено се използва за широко диверсифицирани
портфейли, но употребата му при оценка на единични активи е своеобразен
инструмент за сравнителен анализ на пазарното представяне на различни
инвестиции. Той следва следния алгоритъм:

.
При β:
е възвращаемостта на пазарен индекс или еталонен портфейл, в
който анализираният актив участва. Ако базисната стойност на този
коефициент за даден финансов инструмент надвишава пазарната
възвращаемост на индекса, то участието на актива следва да се увеличи, а
неговото пазарно представяне е по-добро от съвкупното такова (Treynor &
Mazury, 1966).
Jensen α e от групата измерители, чиято стойност отново измерва
ефективността на даден портфейл или пазарното представяне на финансов
инструмент, но като отношение между индивидуалната риск коригирана
възвращаемост и тази на пазарния индекс (Jensen, 1968). Неговите
положителни стойности показват по-висока ефективност на една инвестиция
спрямо пазарния индекс, а близостта му до нулата показва идентично
движение на актива с бенчмарка. Той произтича от CAPM модела и се
определя като:
α = (rа – rf) - β (rm – rf)
Съвременен коефицент за оценка на пазарното представяне е рисково
коригираната възвръщаемост на капитала (RAROC), която от своя страна
съпоставя възвращаемостта с определено заложена стойност на капитал,
предопределен за поемане на неочаквани загуби (Glantz, 2003). В текущия
случай в знаменателя се използва стойността на VaR като тази прогнозирана
загуба се трансформира в резервния капитал, заделен за критични ситуации.

Данни и емпирични резултати
Изследването обхваща горепосочените четири финансови инструмента:
Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin за периода септември 2015 – септември 2017
г., като в първа част анализът на пазарния риск съпоставя стойностите му на

 158 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

дневна и месечна база, а във втора част, при оценка на пазарното представяне,
коефициентите са базирани на месечни данни за две години. Тук за бенчмарк
при определени коефициенти е конструиран собствен пазарен индекс, състоящ
се от четирите криптовалути, на база среднопретегленото изражение на
тяхната пазарна капитализация. Всички стойности на възвращаемостта са
постигнати чрез конверсия на цените на затваряне в натурален логаритъм.
Оценяване на пазарния риск
Стойностите на пазарния риск на дневна база се движат между 5% и
12%, а с най-висок рисков потенциал се реализира Etherium (виж табл. 2). При
стойност между 9,43% и 11.74%, за един инвеститор той е интересна
алтернатива, която може и да катализира висока доходност. Следват го Ripple
и Litecoin, a най-голяма сигурност може да се отдаде на Bitcoin – валута с найвисоката пазарна капитализация. Извод, който може да се обоснове тук, е, че
Делта нормалният VaR показва по-високи стойности. Този факт трябва да се
приеме с внимание от страна на инвеститорите и въпреки че криптовалутите се
отличават с динамични изменения и разпределението на възвращаемостта не
е нормално, идентификацията на нарастване на загубите е показателна.
Месечните стойности на пазарния риск са изключително ниски и
дългосрочната инвестиция в криптовалути е с приоритет пред спекулативното
търгуване в този нерегулиран финансов пазар.
Таблица 2. Оценяване на пазарния риск при криптовалутите
Historical

Delta Normal

VaR (95%)

Дневна База

Месечна база

Дневна база

Месечна база

BTC

-5,522%

-0,443%

-5,748%

-0,888%

ETH

-9,433%

-1,813%

-11,743%

-2,518%

XRC

-7,074%

-1,379%

-12,206%

-2,542%

LTC

-6,262%

-0,686%

-8,904%

-1,442%

Оценяване на пазарното представане
При избор на безрискова норма на възвращаемост авторът е избрал
щатския лихвен процент, с който депозитарните институции (банки) отдават
резервите си на други банки на база овърнайт. Сравнението на
възвращаемостта на криптовалутите и този ОЛП на месечна база показват
графично възможността за реализация на градивна очаквана възвращаемост
при инвестиции в криптовалути, но съпътствана от резки сривове и загуби. Найголям растеж се наблюдава при Ripple и Etherium (виж фиг.1).
За нуждите на анализа е моделиран симулационен индекс на четирите
валути на база тяхната пазарна капитализация. Симулационният индекс, който
ще бъде обозначен като BEXL, е на база среднопретеглено изражение на
двегодишна месечна база и приема следния вид:
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Фигура 1. Сравнение на възвращаемостта при криптовалутите и
безрисковата доходност Federal Fund Rate (САЩ)
При преглед на входящите данни за реалната месечна възвращаемост
на всички избрани инструменти, както и тези на симулирания пазарен индекс,
резултатите показват присъствие на преобладаващи ниски стойности. През
този период Ripple отчита две положителни значения с над 5%. Безрисковата
норма на възвращаемост, която се доближава в началото на периода до
паневропейската политика по нулеви банкови основни лихвени проценти,
достига до 1,15% сигурна доходност.
Таблица 3. Данни за възвращаемостта на криптовалутите, безрисковата
норма на възвращаемост и симулационния пазарен индекс BEXL
Market
Cap
Weight

69,8319%

20,4037%

7,5167%

2,2478%

0,140%

BEXL
(weighted
MC)
-0,427%

-0,567%

0,120%

0,763%

0,643%

-0,264%

0,120%

0,395%

0,275%

-0,127%

-0,367%

0,240%

0,427%

0,187%

-0,425%

-0,765%

0,340%

0,252%

-0,088%

BTC

BTC r-rf

ETH

ETH r-rf

XRP

XRP r-rf

LTC

LTCr-rf

Fed Fund
RF

сеп.15

0,118%

-0,022%

-2,079%

-2,219%

-1,199%

-1,339%

0,225%

0,085%

окт.15

0,922%

0,802%

0,696%

0,576%

-0,528%

-0,648%

0,752%

0,632%

ное.15

0,517%

0,397%

0,030%

-0,090%

0,416%

0,296%

-0,144%

дек.15

0,426%

0,186%

0,216%

-0,024%

1,171%

0,931%

яну.16

-0,500%

-0,840%

2,923%

2,583%

0,186%

-0,154%

BEXL-rf

фев.16

0,591%

0,211%

3,481%

3,101%

0,737%

0,357%

0,425%

0,045%

0,380%

1,188%

0,808%

мар.16

-0,158%

-0,518%

1,893%

1,533%

-0,224%

-0,584%

-0,183%

-0,543%

0,360%

0,255%

-0,105%

апр.16

0,244%

-0,126%

-0,859%

-1,229%

-0,272%

-0,642%

0,386%

0,016%

0,370%

-0,017%

-0,387%

май.16

0,548%

0,178%

1,512%

1,142%

-0,572%

-0,942%

0,772%

0,402%

0,370%

0,666%

0,296%

юни.16

0,789%

0,409%

-0,407%

-0,787%

0,514%

0,134%

-0,347%

-0,727%

0,380%

0,499%

0,119%

юли.16

-0,242%

-0,632%

-0,154%

-0,544%

-0,365%

-0,755%

-0,142%

-0,532%

0,390%

-0,231%

-0,621%

авг.16

-0,265%

-0,665%

-0,058%

-0,458%

0,036%

-0,364%

-0,174%

-0,574%

0,400%

-0,198%

-0,598%

сеп.16

0,193%

-0,207%

0,416%

0,016%

1,281%

0,881%

0,035%

-0,365%

0,400%

0,317%

-0,083%

окт.16

0,450%

0,050%

-0,593%

-0,993%

-0,240%

-0,640%

0,124%

-0,276%

0,400%

0,178%

-0,222%

ное.16

0,206%

-0,204%

-0,824%

-1,234%

-0,660%

-1,070%

-0,085%

-0,495%

0,410%

-0,076%

-0,486%

дек.16

0,827%

0,287%

-0,242%

-0,782%

-0,134%

-0,674%

0,346%

-0,194%

0,540%

0,526%

-0,014%

яну.17

0,022%

-0,628%

0,959%

0,309%

-0,068%

-0,718%

-0,192%

-0,842%

0,650%

0,202%

-0,448%

фев.17

0,698%

0,038%

1,387%

0,727%

-0,470%

-1,130%

-0,282%

-0,942%

0,660%

0,729%

0,069%

мар.17

-0,310%

-1,100%

3,715%

2,925%

4,284%

3,494%

1,840%

1,050%

0,790%

0,905%

0,115%

апр.17

0,764%

-0,136%

1,523%

0,623%

3,015%

2,115%

2,856%

1,956%

0,900%

1,135%

0,235%

май.17

1,705%

0,795%

3,456%

2,546%

5,045%

4,135%

1,537%

0,627%

0,910%

2,309%

1,399%

юни.17

0,272%

-0,768%

0,819%

-0,221%

0,214%

-0,826%

1,556%

0,516%

1,040%

0,408%

-0,632%
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Market
Cap
Weight

69,8319%

20,4037%

7,5167%

2,2478%

BTC

BTC r-rf

ETH

ETH r-rf

XRP

XRP r-rf

LTC

LTCr-rf

Fed Fund
RF

юли.17

0,476%

-0,674%

-1,191%

-2,341%

-1,457%

-2,607%

0,207%

-0,943%

1,150%

BEXL
(weighted
MC)
-0,015%

авг.17

1,587%

0,427%

2,034%

0,874%

1,366%

0,206%

2,034%

0,874%

1,160%

1,672%

0,512%

сеп.17

-0,269%

-1,419%

-0,798%

-1,948%

-0,859%

-2,009%

-0,798%

-1,948%

1,150%

-0,433%

-1,583%

µr

0,3845%

-0,1663%

0,7142%

0,1634%

0,4487%

-0,1021%

0,4078%

-0,1430%

0,5508%

0,4571%

-0,0937%

Σr

0,5399%

0,5616%

1,5310%

1,5025%

1,5453%

1,4877%

0,8766%

0,7851%

0,3233%

0,6255%

0,6113%

BEXL-rf
-1,165%

Коефициентът на Шарп класифицира валутите в порядък Etherium,
Ripple, Litecoin, Bitecoin. Единственото положително пазарно представяне
принадлежи на Etherium. Отрицателната възвращаемост на останалите
криптовалути се дължи на негативната възвращаемост. Bitcoin отчита
изключително влошено състояние според този индикатор, но това може да с
еобясни с над 150% ценова промяна на седмична база към последното
шестмесечие. При сравнение с тяхната съвкупност BEXL, две валути не
преоодляват съвкупната ефективна граница - BTC и LTC.
Таблица 4. Класификация според коефициента Sharp
Средна

Ст откл

r-rf

Sharpe (SR)

ETH

0,007142

0,01531014

0,001634

0,106703541

XRP

0,004487

0,01545322

-0,00102

-0,066090643

LTC

0,004078

0,00876584

-0,00143

-0,163132644

BTC

0,003845

0,00539864

-0,00166

-0,308108967

BEXL

0,00457

0,006255

-0,000937

-0,149831

При класирането със следващия показател тенденцията не се променя,
но стойностите не са с такива забележими разлики. Treynor Ratio посочва
аналогично идентично представяне, като особено внимание трябва да се
обърне към бета коефициента. Спрямо бенчмарка успешни са отново първите
два инструмента, като Ripple изпреварва с Etherium с два пункта.
Таблица 5. Класификация според коефициента Treynor
Средна

Ст откл

r-rf

β

Treynor (TR)

ETH

0,00714

0,01531014

0,00163

1,8319

0,000891777

XRP

0,00449

0,01545322

-0,001

1,85771

-0,00054977

LTC

0,00408

0,00876584

-0,0014

0,94797

-0,001508475

BTC

0,00384

0,00539864

-0,0017

0,66628

-0,002496487

BEXL

0,004571%

0,006255

-0,000937

1,0000

-0,0009

Следвайки рангов алгоритъм, типоподобен на двата коефицента в предходните
изложения, показателят на Йенсен приема интересни стойности.
Криптовалутите с висока бета се отличават с положително изражение на алфа
коефициента, а LTC и BTC са със стойности, близки до нула. Като част от
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обхвата на CAPM, коефициентът показва ключово значение на градивност и
редуциране на рисковото представяне.
Таблица 6. Класификация според коефициента на Jensen α
Средна

Ст откл

r-rf

β

Jensen α

ETH

0,00714

0,01531

0,00163

1,8319

0,00335

XRP

0,00449

0,01545

-0,001

1,85771

0,00072

LTC

0,00408

0,00877

-0,0014

0,94797

-0,0005

BTC

0,00384

0,0054

-0,0017

0,66628

-0,001

RAROC коефициентът се идентифицира с индивидуални резултати по
отношение на рангирането на единиците. Противоречива е позицията на BTC,
която почти не се отличава с водещата инвестиция ETH. LTC тук е с малко повисоко изражение от XRP, но тяхното рамкиране е почти идентично – разликата
между тях е 0,17% на месечна база. Съвкупната стойност на RAROC при BEXL
се базира на над 44%, което посочва проблематиката при изграждане на
портфейл от криптовалути. Те могат да участват в състава и диверсификацията
на портфейла на дългосрочни инвеститори при ориентация към висока
доходност и рискова поносимост.
Таблица 7. Класификация според коефициента на RAROC
Средна

Ст откл

RAROC

ETH

0,00714

0,01531

0,075711833

BTC

0,00384

0,0054

0,069626304

LTC

0,00408

0,00877

0,065118263

XRP

0,00449
0,00457

0,01545
0,006255

0,063428223

BEXL

0,444285

Заключение
Динамичната променливост и ценовият дисбаланс на криптовалутите
поставят пред инвеститорите предизвикателство – избор между потенциални
загуби и реализация на висока доходност (при BTC възвращаемостта
надхвърля 157% в границите на 6 месечен инвестиционен хоризонт). Те се
използват извън съществуващите банкови и правителствени институции и
оперират
изцяло
във
виртуалното
пространство.
Този
факт
и
децентрализираният им обмен ги поставят в ранен етап на развитие, но
техният индивидуален характер може да промени не само унифицираната
система за разплащане, но и да генерира процеси по либерализация и растеж
на финансовите пазари.
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Methods for Research the Profitability of Capital in
Agriculture
Viktoriya Mendeva
New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria
Abstract: The study focuses on the profitability of capital, in particular equity,
an indicator that is a key element of financial analysis. Methodology models for
analysis and assessment of the impact of individual factors on the dynamics of the
indicators are proposed. In the analysis and modeling of the financial position,
respectively the financial result, the net, gross profitability and profitability of the
equity are considered. It is proposed a fragmentary approbation of basic models
related to the calculation of basic coefficients of the example of ten farms. The main
purpose of the research is to highlight practical and applied results and conclusions
about their key importance in agriculture on the basis of a theoretical and empirical
study of the profitability of capital.
Keywords: profitability, capital, analysis, profit.
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Методи за изследване на рентабилността на
капитала в земеделието
Виктория Мендева
Нов български университет – България
Резюме: В настоящото изследване се акцентира върху рентабилността
на капитала, в частност собствения капитал, показател, който е ключов елемент
от финансовия анализ. Предложени са методически модели за анализ и оценка
на влиянието на отделните фактори върху динамиката на показателите. При
анализа и моделирането на финансовото състояние, респективно финансовия
резултат, се разглежда нетна, брутна рентабилност и рентабилност на
собствения капитал. Предложено е фрагментарно апробиране на основни
модели, свързани с изчисляване на основни коефициенти на примера на десет
земеделски стопанства. Основната цел на разработката е върху базата на
теоретично и емпирично изследване на рентабилността на капитала, да се
откроят практикоприложни резултати и изводи и ключовото им значение в
земеделието.
Ключови думи: рентабилност, капитал, анализ, печалба
Въведение
Рентабилността на земеделското стопанство е фактор, който трябва
постоянно да бъде следен и анализиран, за да се видят настъпилите промени в
сравнение с предишни години и какво е довело до тях. По този начин
фермерите имат възможност да реагират навреме, за да се подобрят
резултатите. Рентабилността на целия капитал е универсалнатата за всяко
стопанство рентабилност1. Изчислява се като процентно отнношение на
брутната печалба ( П бр ) или нетната (балансовата) печалба ( П Н ) и сумата на
целия, инвестиран във всички дейности на стопанството капитал (К) – собствен
(СК) и привлечен (ПК), т.е.2:
П бр *100 П бр *100
РТ бр 

и
К
СК  ПК
П Н *100 П Н *100
РТ Н 

К
СК  ПК
Анализът на рентабилността се извършва с помощта на множество
показатели, характеризиращи съотношението между доходи и разходи: обща
рентабилност, чиста рентабилност, коефициент на дивидентите и показатели,
характеризиращи отношението между доходи и активи на земеделското
стопанство: рентабилност на активите, доходност на собствеността. Колкото е
1

Колева, Р., С. Цанова. Анализ на финансовата състоятелност на земеделските кооперации,
сп. Диалог, бр .4, Свищов, 2004.
2
Георгиев, Г. Финансово-счетоводен анализ на търговското дружество. София: Форком, 2004.
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по-висока рентабилността на едно земеделско стопанство, толкова е поефективно управлението и толкова е по-добра дейността му3. Ето защо
рентабилността е един от най-важните показатели за определяне на
финансово-стопанското състояние на фермата. Доходността изразява ефекта
от дейността на стопанството, степента на възвращаемост на капитала,
способността му да реализира печалба. Брутната рентабилност се установява
на базата на брутната печалба, а нетната въз основа на нетната печалба. Поголяма стойност има нетната рентабилност, защото се определя на основата
на печалбата. Чрез анализа на рентабилността се определя доколко ефективно
са работили стопанствата, установява се величината на реализираната
продукция, печалбата от продажбите, нивото на рентабилност и съпоставянето
ѝ с предходни периоди.
Изследване на рентабилността на капитала в земеделието чрез
метода на верижните замествания
За целта на анализа разделяме 15-годишния период на изследването на
базисен (2000-2007 г.) и текущ (2008-2014 г.). Използвана е счетоводна
информация за 10 земеделски стопанства. Освен прилагане на методите в
литературата по финансово – стопански анализ на рентабилността на
собствения и целия капитал е използван и метода на верижното заместване,
който е един от основните методи за установяване влиянието на отделните
фактори на даден резултативен показател. Отклоненията между резултата от
изчислението при всяко заместване и резултата преди заместването показва
влиянието на съответния фактор. Сборът от установеното влияние на всеки от
отделните фактори е равен на общото за показателя отклонение между
фактическите и базисни данни. Основната слабост на метода е свързана с
въпроса за подреждането на факторите и се изразява в това, че изменението в
последователността на заместването води до изменение на резултата от
изчисленията за влиянието на съответния фактор. Поради това неговото
приложение в практиката се ограничава от условието за строга
последователност на заместването.
Изменението на даден показател се разглежда като функция от
действието на няколко фактора. Целта е да се установи насоката и степента на
на тяхното влияние. Разполайгайки с необходимите критерийни (базисни) и
фактически данни за анализирания показател и обуславящите го фактори, се
установява влиянието на всеки фактор. За целта, изхождайки от базисните
данни, е извършено последователно заместване на базисните с отчетните
данни за всеки фактор. При всяко заместване е изчислена условна величина на
изследвания показател.
В анализа са използвани икономически показатели, с помощта на които
се характеризират количествено и качествено финансовото и имущественото
състояние на обектите на изследване. Приложената методика позволява да се
установи и оцени влиянието на преките фактори върху отклонението между
фактическата и критерийната абсолютна величина на финансовия резултат.

3

Адамов, В., Дж. Холст, А. Захариев. Финансов анализ. В. Търново: Абагар, 2002.
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По данните в следната таблица могат да се изчислят брутната и нетната
универсална ренатабилност на излседваните десет стопанства за 15-годишен
период.
Таблица 1. Първични данни за изчисляване на брутна и нетна рентабилност
№
1
2
3
4
6
7
8

Показатели
Приходи
Приходи от
продажби
Счет.печалба
Нетна печалба
Капитал - общо
Собствен капитал
(СК)
Привлечен
капитал (ПК)

Базисен период
(2000-2007)
21243057,00

Текущ период (20082014)
42102300,00

Процентно
отношение
198,19

494707,50

920285,71

186,03

5451685,50
2537837,60
19612710,00

8418211,00
10183000,00
128167906,00

154,41
401,25
653,49

12227836,00

28823583,00

235,72

7384874,00

99344323,00

1345,24

Източник: Собствени изчисления
Брутна рентабилност:
РТ бр 

5451685.50 *100
 27,79%
19612710

РТ 1бр 

128167906,00 *100
 6,57%
18309700,86

Нетна рентабилност:
2537873,60 *100
 12,93%
19612710
10183000 *100

 7,94%
128167906

РТ 0Н 
РТ 1Н

От данните се вижда, че докато брутната рентабилност на капитала за
базисния период е 27,79%, а за текущия период – 6,57%, то нетната
рентабилност е съответно 12,93% и 7,94%. Различието между брутната и
нетната рентабилност се обуславя от данъците за сметка на печалбата.
Намалението на брутната рентабилност е 21,22 пункта (6,57%-27,79%), а на
нетната 4,99 пункта. Същевременно темпът на намалението на брутната
21,22 *100
21.22 *100
рентабилност е 76,35% (
), а на нетната 164,11% (
).
27,79
12,93
По-ниската нетна рентабилност в сравнение с брутната се дължи на
влиянието на данъците за сметка на печалбата. Това влияние се проявява
двойно в увеличение на разходите и в намаление на печалбата. Коефициентът
на рентабилност на приходите от продажби чертае една тенденция на
намаление, дължаща се главно на намалението на финансовия резултат с
всяка изминала година. Нетният размер на приходите от продажби през
изследвания период не показва нито тенденция на увеличение, нито на
намаление, защото и расте, и намалява.
Данните показват, че в анализираните стопанства е очевидна
потребността от разработване на съгласувана корпоративна стратегия, особено
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ако мениджмънтът ѝ се откаже от фокусирания върху печалбата модел на
растеж и се ориентира към стойностно базираното управление.
Обект на анализа ще бъде нетната рентабилност на капитала.
Формулата на нетната рентабилност на капитала може да се преобразува в
следния вид4:
РТ Н

П Н *100
П Н *100
П *100
ПР
ПР



СК  ПК СК ПК 1 ПР 1 ПР


ПР ПР
СК
ПК

СК
ПР

Н

-

капиталоемкостта

, където

на

приходите

(на

собствения

капитал),

изразяваща размера на собствения капитал, анагажирани за получаването на
1 лв. приходи;
ПК капиталоемкостта на приходите (на привлечения капитал),
СК

изразяваща размера на ангажирания привлечен капитал за реализирането на
1 лв. приходи;
П н *100 - рентабилност на база приходи (балансовата печалба, падаща се
ПР

на 100 лв. получени приходи от стопанството);
ПР - коефициент на натовареност на собствения капитал (приходите,
СК

падащи се на 1 лв. инвестиран в дейността на стопанството собствен капитал);
ПР - коефициент на натовареност на привлечения капитал (приходите,
ПК

падащи се на 1 лв. привлечен капитал).
От формулата следва, че изменението в рентабилността на капитала
зависи от влиянието на факторите:
 Промени в капиталоемкостта на приходите (на собствения капитал),
респективно в коефициента на натовареност на собствения капитал;
 Промени в капиталаоемкостта на приходите (на привлечения капитал)
и в коефициента на натовареност на привлечения капитал;
 Промени в рентабилността на база приходи (балансова печалба на
100 лв. приходи).
Таблица 2. Показатели за определяне на рентабилността на капитала
№
1
2
3
4
5

Показатели
Печалба на 100 лв. приходи
Коефициент на натовареност
на целия капитал
Коефициент на натовареност
на СК
Коефициент на натовареност
на ПК
Капиталоемкост на приходите
на СК
на ПК

Базисен период
11,95

Текущ период
24,18632711

Отклонение
+ 12,23

1,083127064

0,328493313

– 0,76

1,737270356

1,460689325

– 1,67

2,876563229

0,423801771

– 2,45

0,923252713
0,575615647
0,347637066

3,044202003
0,684608276
2,359593728

+ 2,38
+ 0,37
+ 2,01

Източник: Собствени изчисления
4

Тимчев, М. Финансово-стопански анализ на предприятието. София:Нова звезда, 2011.
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Въз основа на данните от таблицата като заместим с формулата,
определяме рентабилността на целия капитал за базисния и отчетния период и
отклонението между тях.
Базисна рентабилност:
11,95%
11,95%

 12,93% или
0,9232 0,5756  0,3476
11,95%
11,95%


 12.93%
1
1
1

1,0831 1,7372 2,8765
PT0H 

Отчетна рентабилност:
PT1H 



24,18%
24,18%

 7,94%
3,044
0,6846  2,3595

или

24,18%
24,18%

 7,94%
1
1
1

0,3284 1,4606 0,4238

Рентабилността през текущия период се е намалила в сравнение с тази
от базисния период с 4,99 пункта (7,94 – 12,93). Това намаление се дължи на
влиянието на горепосочените три фактора. За установяване на степента и
насоката на тяхното влияние освен базисната и отчетната, предварително
трябва да се определят и две условни равнища на рентабилността.
Първа условна рентабилност:
РТ 1Нусл 

11,95%
11,95%

 17,79%
0,6846  0,3476 1,0322

Втора условна рентабилност:
11,95%
РТ 2Нусл 
 19,80%
0,6846  0,3476
Установяване влиянието на факторите:
o Влияние на промените в капиталоемкостта на приходите (на
собствения капитал). Определя се като разлика между първата условна
рентабилност и базисната рентабилност.
РТ 1Нусл  РТ 0Н  17,798 % - 12,939%  4,85%

Изводът е, че в резултат на подобряването на натовареността на
собствения капитал и намаляването на капиталоемкостта на приходите на
собствения капитал рентабилността на целия капитал на изследваните
земеделски стопанства се е увеличила с 4,85%.
o Влияние на промените в капиталоемкостта на приходите (на
привлечения капитал). Определя се като разлика между втората и първата
условна рентабилност.
РТ 2Нусл  РТ 1Нусл  19,809% - 17,7980%  2,01%
Влиянието на този фактор е положително. Налице е увеличение на
капиталоемкостта – докато през базисния период за реализирането на всеки
лев приходи е ангажиран 0,3476 лв. привлечен капитал, то през текущия период
е ангажиран 2,3595 лв. привлечен капитал. Като резултат рентабилността на
целия капитал се е увеличила с 2,01 пункта.
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o Влияние на промените в рентабилността на база приходи. Определя
се като разлика между рентабилността на целия капитал за текущия период и
втората условна рентабилност.
РТ 1Н  РТ 2Нусл  7,940% - 19,809%  -11,86%

В резултат на увеличението на печалбата на 100 лв. приходи
рентабилността на целия капитал се е намалила с 11, 86 пункта.
Или в резултат на едновременното влияние и на трите фактора общото
увеличение на рентабилността на целия капитал възлиза на 7,82 пункта
(-0,12%+19,80%-11,86%).
Следователно способността на земеделските стопанства към висока
рентабилност зависи от четири основни фактора и свързаните с тях
детерминанти:
 Чиста рентабилност на продажбите, показваща производствената
ефективност (детерминанта норма на печалбата);
 Дивидентна политика, измервана чрез коефициента на реинвестиране
(детерминанта норма на натрупване);
 Финансова политика, характеризирана чрез финансовия левъридж
(детерминанта финансов левъридж);
 Обръщаемост
на
активите,
разкриваща
ефективността
на
използването им (детерминанта обръщаемост на активите).
Анализът може да се задълбочи с оглед по-голямата конкретизация и
насочващ характер на резултатите от него. За целта е необходимо да се
изяснят причините, довели до изменение в капиталоемкостта на приходите
(отделно за собствения и привлечения капитал). Като самостоятелен обект на
анализа може да се обособи рентабилността на собствения и привлечения
капитал.
Анализ на рентабилността на собствения капитал. Метод на
финансовия лост-механизъм за управление на рентабилността на
собствения капитал
Рентабилността на собствения капитал се измерва с формулата:
РТ СК 

П Н *100
и показва балансовата печалба на 100 лв. собствен капитал.
СК

Резултатите от анализа на този показател дават възможност да се формулират
изводи и предложения за увеличаване на собствения капитал чрез нови акции,
капитализация на дивидента, пренасочване и влагане на собствени капитали в
рискови дейности с по- висока рентабилност и др.5
В зависимост от това дали за осъществяване на дейността се използва
само собствен капитал, само заемен капитал или смесена форма на
финансиране (една част собствен и една част заемен капитал), то печалбата,
която остава за собствениците на земеделските стопанства и равнището на
рентабилността на собствения капитал, ще бъдат различни. Използването на
заемен капитал може да бъде фактор за повишаване на рентабилността на
собствения капитал. Това е свързано с действието на т. нар. „ефект на
финансовия лост―6. Ще представим модел за анализ, основаващ се на връзката
5
6

Данаилов, Д. Фирмен финансов мениджмънт. София: Лорен, 1994.
Чуков, Кр. Финансово- стопански анализ на предприятието. София:Тракия М, 2003.
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на рентабилността на собствения капитал с рентабилността на всичките активи
посредством финансовия лост. Данните във връзка с модела са представени в
таблица 3.
Таблица 3. Данни за модела
№ Показатели
1
2
3

Среден размер на активите (А)
СК
ПК

Базисен
период
(2000-2007)
24400540,50
12227836,00
7384874,00

Текущ
период
(2008-2014)
62695770,25
28823583,00
99344323,00

2537837,60

10183000,00

401,25

22750,00

28088,00

123,46

10,53407034

16,29381449

154,68

0,603939569

3,44663337

570,69

0,308062128

0,032747216

10,63

Н)

Нетна печалба ( П
5 Разходи за лихви (Л)
Допълнително изчислени показатели
4

6
7

8

( РТ обща )
 ПК 
Коефициент на задлъжнялост (КЗ) 

 СК 
Обща рентабилност на активите

 Л *100 

 ПК 

Вътрешен лихвен процент (ЛП) 

Процент на
динамика
256,94
235,72
1345,24

Източник: Собствени изчисления
Като се има предвид, че7:
1. А= СК +ПК ,
2. Л= ПК*ЛП и
3. П Н  Л  А * РТ обща , то за балансовата печалба получаваме, че е равна
на:
П Н  (СК  ПК ) * РТ обща  ПК * ЛП
След като се замести така изразената балансова печалба в изходната
формула за рентабилността на собствения капитал, получаваме:
РТ СК 

П Н *100 (СК  ПК ) * РТ обща  ПК * ЛП


СК
СК

(СК  ПК ) * РТ обща ПК * ЛП


СК
СК
СК * РТ обща ПК * РТ обща ПК * ЛП




СК
СК
СК


ПК
( РТ обща  ЛП ) 
СК
обща
 РТ
 КЗ ( РТ обща  ЛП )
От получената след преобразуването крайна формула следва, че
рентабилността на собствения капитал е равна на общата рентабилност на
активите плюс ефекта на финансовия лост (Е).
 РТ обща 

7

Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансови отчети. София: Изток – Запад,
2011.
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Е  КЗ * ( РТ обща  ЛП )
Финансовият лост (финансов левъридж) е механизъм за управление на
рентабилността на собствения капитал чрез оптимизиране съотношението
между използваните собствени и заемни финансови средства8. Именно този
ефект показва влиянието на финансирането със заемен капитал върху
рентабилността на собствения капитал. Силата и посоката на ефекта зависи от
стойността (величината) на коефициента на задлъжнялост, а също така и от
величината и посоката на отклонението между общата рентабилност на
активите и вътрешния лихвен процент. Ако общата рентабилност на активите
превишава цената на заемния капитал, т.е. ( РТ обща  ЛП ), то ефектът на
финансовия лост е положителен. В обратния случай, т.е., ако ( РТ обща  ЛП ),
ефектът на финансовия лост е отрицитален и рентабилността на собствения
капитал е по-ниска от общата рентабилност на активите9.
В нашия случай прилагаме европейската концепция за финансовия лост.
Според нея при разумно използване на дълга за финансиране на инвестиции,
от които се очакват доход, по-голям от цената на този дълг, земеделските
стопанства имат възможност да увеличат ефективността на собствения си
капитал.
Тази концепция е свързана с изчисляване на рентабилността на
собствения капитал (ROE) и избор на такава структура на капитала
(съотношение между заемни и собствени средства), при която ROE е
максимална10. Ефектът на финансовия лост тук се разглежда като прираст на
рентабилността на собствения капитал, получен благодарение на използването
на заемни средства
Във връзка с анализа данните са отразени в следната таблица:

Таблица 4
№

Показатели

Базисен
период (20002007)

Текущ
период
(2008-2014)

Отклонение

1.

Обща рентабилност на активите, процент

1,433419887

2,372164469

0,93874458

2.

Ефект на финансовия лост, процент

6,17589099

56,04593711

49,87004612

3.

Рентабилност на собствения капитал

7,609310877

58,41810158

50,8087907

Източник: Собствени изчисления
Финансовият лост показва кой от двата вида капитал (собствен и
привлечен) доминира в общия капитал на изследваните стопанства. От данните
в таблицата се вижда, че ефектът на финансовия лост през текущия период е
положителен и доста висок, но през базисния е отрицателен. Това
свидетелства за снижаване на финансовата устойчивост на изследваните
земеделските стопанства през базисния период и се дължи на по-ниската
8

Петров, Г., Ев. Райков, Е. Цанкова. Корпоративни финанси. София, 2010.
Трифонов, Тр. и др. Корпоративни финанси. София:Тракия – М, 1999.
10
Damodaran, A. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate.
Finance.- N.Y; John Wiley & Sons, Inc., 1994.
9
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рентабилност на собствения капитал в сравение с общата рентабилност на
активите. През текущия период показателят расте, което е свидетелство за
повишаваща се зависимост от външни инвеститори и кредитори. Общата
рентабилност на активите се е увеличила с 0,94 пункта, а увеличението на
рентабилността на собствения капитал възлиза на 49,87 пункта. Изчисленията
показват, че е изгодно да се използва заемен капитал, но при условие, че се
осигури по-висока рентабилност на общия и привлечения капитал, отколкото е
стойността на лихвения процент, както е в случея през текущия период.
Ефектът на финансовия лост възниква поради асиметрия между
рентабилността на активите и цената на привлечените средства. В
изследването ефектът на финансовия лост показва с колко процента може да
се увеличи рентабилността на собствения капитал (ROE) за сметка на дълга
като източник на инвестиции.
От изведената по-горе формула следва, че размерът на увеличението
или намалението на рентабилността на собствения капитал зависи от
влиянието на факторите:
 Промени в коефициента на задлъжнялост. Коефициентът на
задлъжнялост е показател за финансовата структура на земеделските
стопанства и е свързан с финансовия риск. Увеличението на коефициента на
задлъжлялост може да доведе до увеличение на рентабилността на
собствения капитал. Затова е необходимо общата рентабилност на активите да
бъде по-висока от вътрешния лихвен процент. Едновременно с това
финансовият риск за стопанството се увеличава особено при коефициент на
задлъжнялост, превишащ единица, както е в случая с анализираните
земеделски стопанства.
 Промени във величината на вътрешния лихвен процент. Вътрешният
лихвен процент показва цената на привлечените средства от земеделските
стопанства. Представлява отношение между планираните лихви по кредити и
средногодишния размер на привлечения капитал, т.е.
Л *100
ВЛП 
, където Л е абсолютният размер на лихвите. Тъй като в
ПК
знаменателя е включен целият привлечен капитал (а не само заемният), то
вътрешният лихвен процент е по- нисък от лихвения процент по кредитите.
 Промени в общата рентабилност на активите. Общата рентабилност
на активите е процентното отношение на сумата на балансовата печалба и
лихвоте към средния размер на активите, т.е11
( П Н  Л ) *100
РТ обща 
А
Изчислен по този начин, този показател характеризира нормата на
капитализация на активите, при условие че за заемания капитал не се плаща
лихва.
Като заместим във формулата за рентабилността на собствения капитал,
получаваме:
РТ 0СК  1,44  0,60 * (1,44% - 0,30%)  2,04 *1,14  2,32%
РТ 1СК  2,37%  3,44 * (2,37%  0,03)  5,81* 2,34  13,59%
11

Грозданов, Б. Финанси на фирмата. София: изд. на ТУ, 2006.
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Увеличение на рентабилността – + 11,27%
Въпреки че през базисния период коефициентът рентабилност на
собствения капитал е отрицателна величина, общото увеличиение на
рентабилността е положително (+0,12%). Ще установим влиянието на всеки
един от трите фактора върху увеличението на рентабилността на собствения
капитал с 11,27%. За тази цел предварително трябва да се изчислят две
условни равнища на рентабилността на собствения капитал.
обща
РТ 1СК
 КЗ1 * ( РТ 0обща  ЛП 0 ) 
усл  РТ 0

 1,44%  3,44(1,44%  0,30%)  4,88 *1,14  5,56%
РТ 2СКусл  РТ 0обща  КЗ1 * ( РТ 0обща  ЛП1 ) 
 1,44%  3,44(1,44%  0,03)  4,88 *1,41  6,88%
 Влияние на промените в коефициента на задлъжнялост. Получава се
като разлика между първата условна и базисната рентабилност на собствения
капитал.
СК
РТ 1СК
 5,56%  2,32%  3,24% , т.е. в резулата на промените във
усл  РТ 0
финансовата структура, изразени чрез увеличение на коефициента на
задлъжнялост, рентабилността на собствения капитал се е увеличила с 3,24%.
 Влияние на промените на вътрешния лихвен процент. Получава се
като разлика между втората и първата условна рентабилност на собствения
капитал.
РТ 2СКусл  РТ 1СК  6,88%  5,56  1,32%
Което означава, че поради намалението на вътрешния лихвен процент за
изследваните стопанства, рентабилността на собствения капитал се е
увеличила с 1,32%
 Влияние на промените в общата рентабилност на активите. Това е
разлика между рентабилността на собствения капитал за текущия период и
втората условна рентабилност.
РТ 1СК  РТ 2СКусл  13,59%  1,32%  12,27% увеличение на рентабилността на
собствения капитал в резултат на увеличението на общата рентабилност на
активите.
В резултат на влиянието на трите фактора рентабилността на
собствения капитал се е увеличила с 16,83% (3,24%+1,32%+12,27%).
Заключение
Инструментариумът за анализ на рентабилността в контекста на
счетоводния аналитичен модел е разнообразен и надежден, макар и не
достатъчно използван от финансовите мениджъри у нас. Ефективността му ще
се повиши значително, ако бъде допълнен с модели и показатели, характерни
за финансовия аналитичен модел. Така финансовата устойчивост ще може да
се оцени, от една страна, от позициите на баланса и печалбата, а от друга
страна – от позициите на капиталовия пазар и инвестиционния риск.
В заключение се налага изводът, че основа за оценка на рентабилността
на капитала на земеделските стопанства е ресурсният потенциал. Той се
характеризира с краткотрайните и дълготрайни активи на изследваните
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стопанства. Необходимостта от изследване на рентабилността на капитала в
земеделските стопанства произтича от определящото ѝ значение за
характеризиране типа на икономическия растеж или спад, особено в условията
на кризисно развитие на икономиката. Предложените показатели за оценка и
анализът на изследваните десет земеделски стопанства, позволяват
задълбочено да се изследва икономическото развитие на фермите, да се
откроят тенденциите на промяна и причините, които ги обуславят.
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Abstract: The paper examines the essence of innovation and the innovation
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Стимулиране на иновациите посредством
механизмите на данъчната политика
Силвия Цанкова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Докладът разглежда същността на иноваците и иновационния
процес и влиянието на данъчната политика за стимулиране на иновациите.
Представени са свъременните тенденции и позицията на България в световни
класации и са анализирани основни данъчни преференции. В заключение са
изведени най-важните стъпки в стимулиране на иновациите в страната
посредством данъчни облекчения и са дадени някои препоръки за предвиждане
на нови такива с потенциално положително влияние върху иновационната
активност и икономическия растеж в дългосрочен план.
Ключови думи: иновация, данъчна политика, данъчни облекчения.
Понятието „innovation― се среща за пръв път в научни изследвания през
XIX век, развива се в началото на XX в. в научните трудове на австрийския
икономист Йозеф Шумпетер и придоби нови измерения в съвременната епоха
на глобализация.
Какво следва да се разбира под понятието иновация. Дали това е просто
новост, или новост, която създава по-голяма печалба. Трябва ли иновацията да
представлява нещо напълно ново и уникално или може да представлява и
подобрение и усъвършенстване на вече съществуващото. Няма единно
определение за понятието иновация. Нещо повече има много различни
определения в зависимост от направленията на човешката дейност, в които се
употребява.
Йозеф Шумпетер описва нововъведенческите процеси като ―създаване
на нови комбинации‖ или „изменения в развитието на пазара и производството".
Според Шумпетер под понятието ―нововъведение‖ се разбира изменение с цел
да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови
производствени и транспортни средства, пазари и форми на организация в
производството. Крайният резултат от процеса е създаване на нов продукт,
услуга, процес или форма на организация. Според икономическата теория на
Шумпетер икономическото развитие се дължи именно на иновациите в една
динамична среда, където старите пазари биват унищожени и заместени от нови
- така нареченото „creative destruction―.
Според други теории обаче иновациите всъщност не са всички онези
открития, които се появяват. Иновациите имат една основна цел – печалба. Ако
дадено откритие, като уникално такова, не донесе печалби, то то не се смята за
иновация. Новост без печалба не е иновация, а някакъв вид забавление. С
други думи, иновацията е винаги цялостен дизайн, процес на прилагане на
конкретно ново знание в употреба, а в най-добрия случай, употребата ще носи
печалба, т.е. иновацията винаги цели постигането на положителен
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икономически резултат, който обаче е постижим посредством увеличаване на
приходите или чрез намаляване на разходите.
Питър Дракър разглежда иновациите като една от двете основни
функции на всяко бизнес предприятие. Питър Дракър уточнява, че „иновацията
е предлагане на по-добри и повече стоки и услуги1―, но „иновациите не се
ограничават само до инженеринга и научните изследвания в предприятието, а
се разпростират върху всички негови функции и дейности―. Така „бизнес
организацията трябва да се стреми, както към иновации в продуктите, така и
към иновации в различните умения и дейности, които са необходими, за да
осигурят иновациите в продуктите―.
Изключително интересна гледна точка предлага Питър Тийл в книгата си
„От нула до едно―, в която не се стреми да даде нова дефиниция на понятието
„иновации―, а да даде ново измерение на проблема, подчертавайки тяхната
глобална роля за физическото оцеляване на съвременното общество. Ето
какво пише Питър Тийл в предговора на книгата си: „Всичко в бизнеса се случва
само по веднъж. Следващият Бил Гейтс няма да направи операционна
система. Следващите Лари Пейдж или Сергей Брин няма да създадат интернет
търсачка. А следващият Марк Зукърбърг няма да изгради социална мрежа. Ако
се опитвате да копирате тези момчета, значи не сте научили нищо от тях.
Разбира се, по-лесно е да се имитира, отколкото да се твори нещо ново. Когато
правим нещо, което знаем как се прави, се придвижваме от 1 към n и просто
умножаваме нещо вече познато. Но всеки път, когато създаваме нещо ново, се
придвижваме от 0 към 1.― По-нататък Питър Тийл пише: „всяка иновация е
уникална. Няма авторитет, който да ви научи какво точно трябва да направите,
за да бъдете иновативни―.
Книгата „От нула до едно― на практика оборва представата, че в епохата
на глобализацията „следващите десетилетия ще донесат повече конвергенция
и еднотипност―, давайки свой собствен отговор на въпроса относно ролята на
глобализация за бъдещето на света. Той аргументира тезата си, че не
глобализацията ще предопредели бъдещето на съвременния свят, а
технологията, защото „в свят на оскъдни ресурси глобализацията без нови
технологии е неустойчива―2. Питър Тийл подчертава, че „новите технологии
никога не са били автоматично следствие от хода на историята―, а са резултат
от един процес на изключителни и непрестанни усилия, като на практика дава
своята отрицателна оценка на състоянието на иновационните процеси
понастоящем
в
световен
мащаб3.
Така
според
Питър
Тийл
1

Дракър, Питър, Данни от интернет, сайт www.novavizia.com.
Тийл, Питър. От нула до едно, Изд. „Книгомания―, 2016 г., с. 14, с подзаглавие „Размисли върху
стартъпите или Как да изградим бъдещето―: „Без технологична промяна, ако Китай удвои
енергопотреблението си в идните две десетилетия, двойно ще нарасне и замърсяването на
въздуха на страната. Ако всяко от стотиците милиони индийски домакинства води американски
начин на живот при сегашното ниво на технологиите, резултатът ще бъде екологична
катастрофа. Ако старите начини за създаване на богатство се разпространят в целия свят,
резултатът ще е опустошение, не благоденствие―.
3
Тийл, Питър, Цит. Съч., с. 15: „Смартфоните, които отвличат вниманието ни от обкръжаващия
свят, също така отклоняват вниманието ни от факта, че този наш обкръжаващ свят е учудващо
стар: само компютрите и комуникациите са се подобрили драстично от средата на миналия век.
Не че родителите ни неоснователно си представяха по-добро бъдеще – те просто сгрешиха,
като очакваха то да настъпи автоматично―.
2
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„предизвикателството пред нас днес е едновременно да си представим и да
изобретим нови технологии, които ще направят XXI век по-мирен и по-богат от
XX век―.
Невъзможно е, а и ненужно да се обхванат всички възможни дефиниции
на иновациите като икономически феномен. По-важно е да се подчертае
водещото значение на иновациите не само за устойчивото икономическо
развитие на съвременното общество, а и за неговото физическо оцеляване,
както и да се открият механизми за стимулиране и развитие на иновациите.
Къде сме ние в глобалната класация на иновациите?
През 2017 г. България се „изкачи― с две позиции до 36-ото място от общо
127 държави, включени в Световния индекс на иновациите за 2017 г.
Класацията се изготвя за десета поредна година от Cornell University, INSEAD и
Световната организация за интелектуална собственост и показва какви са
възможностите за иновации и резултатите от тях в различните държави, като
проследява 81 показателя. За съпоставка може да се посочи предходната
2016 г., през която страната ни заемаше 38-о място, след като подобри
представянето си с една позиция. Показателно е също, че в класацията
България изпреварва няколко страни от Европейския съюз, сред които Полша,
Унгария и Румъния. Според тази класация в глобален план Швейцария
неизменно запазва водеща позиция по иновации за седма поредна година, а
Швеция остава на второто си място. На дъното с най-слаби резултати остават
Того, Гвинея и Йемен.
Таблица 1. Световен иновационен индекс за 2017 г. според класацията на
Cornell University, INSEAD и Световната организация за интелектуална
собственост4

4

Място 2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Място 2016 г.
1
2
9
4
3
8
6
5
10
7

35
36
37

41
38
35

125
126
127

126
127
128

Държава
Швейцария
Швеция
Холандия
САЩ
Великобритания
Дания
Сингапур
Финландия
Германия
Ирландия
…
Обединени арабски емирства
България
Малайзия
…
Того
Гвинея
Йемен

Данни от Интернет, сайт www.capital.bg.

 179 

Точки
67.7
63.8
63.4
61.4
60.9
58.7
58.7
58.5
58.4
58.1
43.2
42.8
42.7
18.4
17.4
15.6
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Влиянието на данъчната политика върху стимулиране на
иновациите
Според изследването на технологичната неправителствена организация
Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), според което за 2016 г.
България е на 36-о място в света по иновации. Това изследване оценява как
националните политики на държавите се отразяват върху иновациите в цял
свят, а не само на местно ниво. Проучването разглежда общо 56 страни, които
според авторите създават около 90% от глобалната икономика. Докато други
класации подреждат държавите според иновационните им способности,
интересното в тази класация е, че изследва влиянието в цял свят от
икономическите и търговски политики. Това изследване се базира на общо
27 индикатора, 14 положителни фактора и 13 негативни показателя, според
които се преценя дали държавите подкрепят или пречат на иновациите. Един
от 14-те положителни фактора е благоприятната данъчна система. Водещите
държави, които според ITIF най-много подкрепят иновациите в световен план,
са Финландия, Швеция и Великобритания. Те провеждат политики на големи
държавни инвестиции в научни изследвания, образование и иновации, както и
данъчни облекчения.
Таблица 2. Най-големите иноватори за 2016 г. според Information Technology
and Innovation Foundation (ITIF)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
...
54
55
56

Финландия
Швеция
Великобритания
Сингапур
Холандия
Дания
Белгия
Ирландия
Австрия
САЩ
...
България
...
Индия
Индонезия
Аржентина

Изследванията показват, че благоприятната данъчна система е един от
безспорните фактори, които влияят положително върху стимулиране на
иновациите, но сама по себе си тежестта на корпоративното облагане не е
достатъчна, за да стимулира инвестиционното развитие. Това е постижимо
посредством комплексните механизми на данъчната политика, включваща
освен ефективното корпоративно данъчно облагане, така също и предвиждане
на ясно регламентирани данъчни облекчения, стимулиращи иновациите.
Показателно е в тази връзка, че Аржентина и Гвинея, които са в дъното
на световните класации за иновационно развитие са сред десетте държави в
5

Данни от интернет, сайт www.capital.bg.
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света, които са с най-високи данъци за бизнеса6. От друга страна, например
Швеция, Дания и Германия, които са в челните места в класациите са едни от
държавите с най-високи корпоративни данъци в Европа. Макар Швеция да е
една от европейските страни с най-високи данъци, благоприятният данъчен
климат се осигурява посредством т.нар. данъчни стимули. Чрез данъчни
стимули в Швеция се развива използването на енергия от екологични и
възобновяеми източници - силата на водата, вятъра, изгарянето на отпадъци,
което пък осигурява лидерска позиция на скандинавската държава по
използване на екологична енергия. Още от 1970 г. в скандинавската държава са
въведени и строги стандарти за енергийна ефективност. Спазването им дава
шансове на фирмите да използват данъчни стимули. Предлагат се и данъчни
стимули в областта на енергийно-ефективното строителство.
Една от добрите практики в други страни е привличането на т.нар.
„бизнес ангели―, което е осъществимо посредством провеждане на
благоприятна държавна политика, включваща и подходящи данъчни
облекчения, стимулиращи тези хора. Бизнес ангелите, според дефиницията на
Европейската мрежа на бизнес ангелите (EBAN), са частни инвеститори (хора с
опит и средства), които инвестират в непублични, най-вече стартиращи
предприятия. Освен средствата за стартирането на дадена фирма или
реализацията на определена идея, те са ценни и с това, че предлагат опита,
контактите и уменията си. Те инвестират с нагласата, че ще спечелят и ще
подпомогнат на новата фирма или идея с вече изграденият си ноу-хау, и мрежа
от контакти и партньори. Бизнес ангелите обикновено разполагат с налични
свободни ресурси, които влагат в обещаващи компании. Това са рискови
инвестиции, при които бизнес ангелът споделя риска заедно с предприемача.
Става въпрос за дялово инвестиране, при което бизнес ангелът получава дял
от компанията, съответстващ на инвестицията, която е направил. Обикновено
възвращаемостта за инвеститора е около 30%. Така например в някои държави
бизнес ангелите не плащат данък печалба при определени условия. Във
Великобритания при инвестиции, които не са напускали компанията поне три
години, инвеститорът не дължи данък върху капиталовия доход. По този начин
не само се привличат въпросните рискови инвеститори, а и се стимулира
реинвестирането на печалбата в нови технологии, в закупуване на техника,
подобряване условията на труд и пр., което пък мултиплицира положителния
ефект върху иновациите7.
Макар понастоящем България да се придвижва напред в глобалните
класации на иновациите, тя все още е сред така наречените „последователи―.
Едно добро начало за създаването на благоприятен инвестиционен режим за
развитие на предприемачеството, както на местни, така и на чуждестранни
6

Аржентина е на почетното първо място с 137.3%. Забележителен е фактът, че данъчната
тежест върху бизнеса в тази южноамериканска страна е по-голям от размера на
корпоративните печалби. Данъкът върху оборота на бизнеса сам по себе си заличава почти
90% от печалбите преди отчитането на останалите данъци и такси. Гвинея е на осмо място с
68.3%. Повечето от корпоративните данъци се плащат на база на плоска данъчна ставка върху
приходите от предходната година.
7
Наличието на адекватни данъчни облекчения за рисковото финансиране в САЩ се възприема
като един от основните фактори, които формират и развиват този пазар значително по-рано от
европейския.
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инвеститори е въвеждането на ниски плоски корпоративни данъци8.
Предвидени са и някои данъчни преференции в специалните данъчни закони.
Така в ЗКПО и в ЗДДФЛ е предвидена ускорена данъчна амортизация
(100% годишно) за актив, формиран в резултат на развойна дейност.
Данъчната преференция се изразява в признаване като данъчен разход
историческата цена на дълготраен материален актив, формиран в резултат на
развойна дейност9 еднократно в годината на формирането му, т.е ускорена
данъчна амортизация в размер 100%. Целта на данъчната преференция е да
се стимулира научноизследователската и развойна дейност. Данъчната
преференция може да бъде ползвана от местни юридически лица и места на
стопанска дейност в България на чуждестранни лица, формиращи печалба по
реда на ЗКПО, като по този начин се стимулират и чуждестранните инвестиции.
Интерес представлява данъчната преференция, предвидена в чл. 251 от
ЗКПО, който предвижда преотстъпване 50 на сто от данъка върху приходите на
бюджетни предприятия. Тази преференция също има отношение върху
развитие на иновациите, посредством стимулиране на образователната и
научноизследователската дейност. Данъчната преференция се изразява в
преотстъпване в размер 50 на сто от данъка върху приходите на
научноизследователските бюджетни предприятия, държавните висши училища,
държавните и общинските училища за стопанската им дейност, която е пряко
свързана с или е помощна за осъществяване на основната им дейност. Целта
на данъчната преференция е подпомагане на научноизследователските
бюджетни предприятия, държавните висши училища, държавните и общинските
училища за извършване на основната им дейност и постигане на целите, за
които са създадени. Видно от законовата регламентация, тази преференция е
предвидена само за публични предприятия и учебни заведения, като от нея ex
lege са изключени частните предприятия и учебни заведения. Необясним е този
законов подход, който в никакъв случай не е в интерес на
научноизследователската и развойна дейност. Още повече, че този текст влиза
в известна колизия с Конституцията на РБ. Съгласно чл. 17, ал. 1 от
Конституцията правото на собственост се гарантира и защитава от закона, а
според ал. 2 собствеността е частна и публична. С други думи, с Конституцията
ни от 91 г. се утвърди ролята на частната собственост като основа на пазарната
икономика, която се изгражда на основата на принципа на свободната
стопанска инициатива. В условията на пазарна икономика гражданите и
частните юридическите лица са равнопоставени с държавата и общините в
гражданския оборот.
Уместно е да се преосмисли и в определени случаи, какъвто е случаят с
данъчната преференция по чл. 251 от ЗКПО, да се приравни статутът на
публичните и частните субекти, като това не би било самоцелно, а е изцяло в
8

България е държавата членка с най-нисък данък върху доходите на физически лица (10%), с
най-нисък корпоративен подоходен данък (10%) и е между първите страни с най-ниските нива
на ДДС (20%).
9
По смисъла на §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане „Развойна дейност― е дейността по разработване, проектиране,
изграждане и изпитване на нови стоки, материали, технологии за производство и индустриални
системи и други обекти на индустриалната собственост, както и за усъвършенстване на
съществуващи продукти и технологии.
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интерес на стимулиране на иновациите, а оттам и на икономическия растеж т.е.
в крайна сметка отдава се приоритет най-вече на публичния интерес.
Заключение
В България понастоящем са направени важни крачки към стимулиране на
иновациите посредством въвеждането на нисък плосък корпоративен данък и
регламентирането на някои данъчни преференции. Необходимо е обаче
страната ни да извърви още дълъг път, за да преодолее статута на
„последовател― в областта на иновациите. Това би могло да бъде сторено по
пътя на данъчните облекчения, като се предвидят строго регламентирани, ясни
и недискриминационни правила за тяхното прилагане. Така например
Българската асоциацията на бизнес ангелите прокарва идеите, подобно на
други европейски държави и в България да има данъчни облекчения за
подкрепа и насърчаване на рисковите инвестиции в стартиращи и иновативни
български компании. Заслужава внимание предложението при инвестиране на
лични средства от страна на физически лица, част от сумата да се приспадне
от дължимите данъци.
Друга възможност е печалбите, които се реализират, да бъдат
освободени от данъчни облагания, т.е. да не се плаща корпоративен данък, ако
се реализира печалба над нормата или да се плати данък до определена
норма.
Биха могли да се предвидят и известни облекчения в ЗМДТ като
например местният данък по придобиване на движимо и недвижимо
имущество, ако е за производствен ресурс, да се облекчи посредством
предвиждане на възможност за разсрочването му за определено време
/няколко години/, или да се регламентира намалена ставка за стартиращи
предприятия. Всички тези стъпки биха привлекли както местни, така и
чуждестранни рискови инвеститори в стартиращи и иновативни български
компании, което пък би се отразило положително върху икономическия ни
растеж в дългосрочен план.
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State Transfers as a Factor for Smoothing of
Horizontal Imbalances in Bulgaria
Mariana Pavlova-Banova
D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
Abstract: In the last 10 years (2007-2016), BGN 26 228 million or 3.75% of
the country's GDP is redistributed to the municipalities from the central budget
through the system of state transfers, thus the state participates in the local selfgovernment though indirectly. This report explores the effect of the transfer of this
financial resource at the regional level to overcoming the existing trans-regional
disparities. The differences between the six regions in Bulgaria according to the
classification of the territorial units for statistical purposes NUTS2 regarding the
social and income inequality in the context of the state funding have been examined,
as a result of which there are established horizontal imbalances but also successes
in overcoming them in some regions.
Keywords: regional development, regional imbalances, state transfers.
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Държавните трансфери като фактор за
изглаждане на хоризонталните дисбаланси в
РБългария
Марияна Павлова-Бънова
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов― – Свищов
Резюме: През последните 10 години (2007 – 2016 г.) 26 228 млн. лв. или
3,75% от БВП на страната се преразпределя в полза на общините от
централния бюджет посредством системата на държавните трансфери, като по
този начин държавата участва в местното самоуправление макар и косвено. В
настоящия доклад се изследва ефектът от трансферирането на този финансов
ресурс на регионално ниво върху преодоляването на съществуващите
медурегионални различия. Разгледани са различията между шестте региона в
Р България съгласно класификацията на териториалните единици за
статистически цели NUTS2 по отношение на социалното и подоходно
неравенство в контекста на държавното финансиране, в резултат на което се
установява наличието на хоризонтални дисбаланси, но и успехи в
преодоляването им в някои региони.
Ключови думи: регионално развитие, регионални различния, държавни
трансфери.
Въведение
Началото на XXI век в Р България се характеризира с редица реформи в
публичния сектор, една от които е вертикалното трансфериране на права и
отговорности от централно на местно ниво, известно като „фискална
децентрализация―. В основата на тези промени стои желанието за постигане на
заложените в Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) цели
местната власт да „управлява съществена част от обществените дела― (ЕХМС,
чл. 3) в интерес на народа, скъсявайки дистанцията „граждани – управляващи―.
Преодоляването на неефективността в разпределението на ресурсите и
постигането на равнопоставеност между гражданите при получаването на
качествени обществени услуги на оптимална цена изправя местната власт пред
невъзможността да обезпечи финансово непрекъснато разширяващите се
разходни отговорности. Преструктурирането на данъчната система и
делегирането на приходни правомощия на общините в Р България има своите
положителни ефекти, създавайки реални стимули за подобряване на
инвестиционния климат в общините, но наред с тях се наблюдава и негативния
ефект на засилване на различията между тях по отношение на акумулирането
на достатъчно собствени приходи, социалното и подоходното неравенство,
създаването на добавена стойност и др. (Найденов, 2012, с. 141). С цел
изглаждането на описаните хоризонтални дисбаланси се прилага системата на
държавните трансфери, посредством която общините в Р България ежегодно
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получават финансиране от централния бюджет. По този начин, макар и
косвено, държавата участва в местното самоуправление и допринася за
изглаждането на междуобщинските различия.
След приемането на РБългария за член на ЕС през 2007 г. до 2016 г. (за
10 годни) 26 228 млн. лв. или 3,75% от БВП на страната се преразпределя в
полза на общините от централния бюджет посредством системата на
държавните трансфери. Това провокира интерес за проучване на ефекта от
трансферирането на този финансов ресурс на регионално ниво и по-конкретно
върху преодоляването на социалното неравенство, което се превръща и в цел
на настоящия доклад: изследването на различията между шестте региона в Р
България съгласно класификацията на териториалните единици за
статистически цели NUTS 2 по отношение на социалното и подоходно
неравенство в контекста на държавното финансиране. Посредством методите
на динамичния, структурен и сравнителен анализ се изследват тенденциите
при избрани показатели за социално включване и условия за живот и
въздействието на системата на държавните трансфери върху тях.
Системата на държавните трансфери
Системата на държавните трансфери включва компонентите обща
субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни
дейности (обща изравнителна субсидия и субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища), целева субсидия за капиталови разходи
и целеви трансфери (ЗДБРБ, 2017). Шестте региона в Р България (Югозападен,
Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и
Северозападен) в периода 2007 – 2016 г. получават финансиране от
централния бюджет в размер на 26 228 млн. лв. или 3,75% от общия БВП на
страната. Анализът на Граф. 1 очертава тенденция на растеж в относителния
дял на трансферите от централния бюджет към всеки от шестте региона в
брутния вътрешен продукт, генериран от тях. Извеждат се следните изводи и
обобщения относно системата на държавните трансфери в Р България:
 Чрез системата на държавните трансфери през изследвания период
(2007 – 2016 г.) се преразпределя от 1,83% до 6,60% от брутния вътрешен
продукт, измерен на регионален принцип.
 Най-голям по размер финансов ресурс, измерен като процент от БВП,
през годините се насочва към Северозападния1 и Северния централен
регион2 – ежегодно над 4,6%; през 2009 г. в Северозападния регион за
планиране се регистрира и най-високата измерена стойност за страната за
целия изследван период – 6,6% от БВП на региона се преразпределя чрез
системата на държавните трансфери.
 Чувствително по-ниски са измерените стойности в Югозападни3 и
Югоизточния регион за планиране4, където показателят варира от 1,59% през
2012 г. до 4,51% през 2009 г.
1

Северозападният регион за планиране включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и
Ловеч.
2
Северният централен регион за планиране включва областите Велико Търново, Габрово,
Русе, Разград и Силистра.
3
Югозападният регион за планиране включва София-столица, София-област и области
Благоевград, Перник и Кюстендил.
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 В Северозападния регион се наблюдава нарастване на значимостта на
централните трансфери в БВП, генериран в региона, докато във всички
останали региони тенденцията е обратна.
 Изследваният показател се колебае в най-широки граници в Южния
централен регион5 (включва области Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и
Кърджали), а най-постоянна е тенденцията в Югозападния регион.
 Максимални стойности при всички региони изследваният показател
приема през 2009 г., а минимални през 2012 г.

Относителен дял на трансферите от
централния бюджет в БВП по регионии
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Графика 1. Относителен дял на трансферите от централния бюджет в
БВП по региони
Източник: Министерство на финансите, Инфостат
Насочването на голям финансов ресурс към определени общини/региони
се налага поради съществуващите несъответствия между очерталите се като
по-богати и по-бедни райони в страната и предполага предоставянето на покачествени услуги на местно ниво, респективно и постигане на ефекти по
отношение намаляването на социалното неравенство. По този начин
разпределяните ежегодно трансфери от държавата в полза на общините се
превръщат във фактор за изглаждане на хоризонталните дисбаланси в
страната.
Една от водещите цели на стратегия „Европа 2020― е „намаление на броя
на застрашените от бедност с 20 млн. души. Индикаторите за измерване на
бедността, социалното и подоходното неравенство в обществото са
унифицирани на ниво ЕС и се използват за проследяване на напредъка на
страните в борбата с бедността и социалната изолация (Eurostat, statistics,
2017). Същите показатели биха могли да се използват и за изследване на
4

Югоизточният регион за планиране включва областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара
Загора.
5
Южният централен регион включва областите Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и
Кърджали.
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междурегионалните различия в рамките на Р България, като авторът се спира
на: коефициентът на Джини, коефициентът S80/20, дял на населението в риск
от бедност и социално изключване и относителен дял на бедните.
Коефициентът на Джини измерва подоходното неравенство
посредством отклонението на доходите за потребление в икономиката,
респективно конкретен регион, от перфектното разпределение (Bakare A. S,
2012, p. 49). Високите стойности на показателя индикират неефективност в
разпределението на доходите между „бедни― и „богати―. За периода 2008 –
2016 г6. Коефициентът на Джини за страната варира в границите 33,2 – 38,3 и е
един от най-високите в ЕС. Регионалният анализ показва, че в началото на
изследвания период – 2008 г., само един регион в страната – Югозападният,
има по-ниска стойност на показателя от средната за страната, а през 2016 г.
тези региони са четири: Югозападен, Югоизточен, Южен централен и Северен
централен (вж. Графика 2).

Динамика на коефициента на Джини
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Графика 2. Динамика на коефициента на Джини за период 2008 – 2016 г. по
региони
Източник: Инфостат
Следва да се отбележи, че Северният централен регион отчита найголямо сниженние на коефициента в сравнение с останалите региони, особено
ясно изразено в годините след 2011. Тенденция на намаление в стойностите на
индикатора отбелязва и Северозападния регион, докато влошаване на
показателя се наблюдава в Североизточния7 и Югозападния регион.
6

10-годишният период на изследване в съответствие с това на централните трансфери не
може да бъде приложен при показателите за измерване на бедността, социалното и
подоходното неравенство поради ограниченост на ресурсната база – предоставените данни са
след 2008 г.
7
Североизточният регион обхваща областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
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Паралелното изследване на коефициента на Джини и трансферите от
централния бюджет по региони установява, че регионите с висок относителен
дял на централните трансфери в БВП постигат сериозно намаление в
подоходното неравенство, измерено чрез коефициента на Джини – това са
Северозападен (с. изкл. на 2016 г.) и Северен централен регион. Регистрира се
и противоположна тенденция – на растеж на държавното финансиране в
общините и засилващо се подоходно неравенство, какъвто е примерът с
Югозападния регион за планиране. Най-ниска стойност коефициента на Джини
приема през 2013 г. в Северния централен регион – 29,6, а най-висока през
2016 г. в Северозападния регион – 39,3, свидетелство, че вертикалното
преразпределяне на публичен ресурс невинаги допринася за изглаждане на
хоризонталните дисбаланси, какъвто е подоходното неравенство.
Коефициентът S80/S20 измерва подоходното неравенство чрез
съпоставка между доходите на най-богатите и най-бедните 20 процента от
населението. Ниските стойности на показателя свидетелстват за равномерно
разпределение на доходите, а високите – различия, респективно, неравенство
в доходите и социални проблеми (Eurostat statistical books, 2010, p. 16).
Динамичният анализ на коефициента по региони в РБългария показва
тенденция към нарастване на неравенството в разпределението на доходите в
последните години на изследвания период 2008 – 2016 г. През 2016 г. всички
шест региона отбелязват нарастване на коефициента S80/S20 спрямо
предходната година, като в Северозападния и Североизточния регион
стойностите са над средните за страната от 7,9. Това е и годината, в която е
измерена най-високата стойност на показателя за целия изследван период –
8,6 в Североизточния регион – т.е. доходите на най-богатите 20% от
населението са 8,6 пъти по-високи спрямо тези на най-бедните 20% в региона.
Данните от Графика 3 показват, че в периода 2008 – 2013 г. социалното
неравенство, измерено чрез изследвания коефициент, е най-ниско в
Югозападния регион, а след 2011 г. до 2016 г. – в Северния централен регион,
където е отчетена и най-ниската измерена стойност за целия период на
изследване – 4,6 през 2013 г. Следва да се отбележи, че сравнително високи
стойности през всички години, спрямо средните за страната, и спрямо
останалите региони, са отчетени в Югоизточния регион за планиране.
Паралелното изследване на коефициента S80/S20 и трансферите от
централния бюджет по региони разкрива разнопосочност в измененията на
двата показателя. Нарастването на относителния дял на трансферите от
централния бюджет в БВП е съпътствано с увеличаване на неравенството в
разпределението на доходите в Северозападния, Североизточния, Южния
централен и Югоизточния регион за планиране. Положителна тенденция се
отчита само в Северния централен регион, където коефициентът намалява с
1,7 при намаляващи приходи от централния бюджет в БВП на региона.
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Динамика на коефициента на S80/S20
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Графика 3. Динамика на коефициента S80/S20 за период 2008 – 2016 г. по
региони
Източник: Инфостат
Делът на населението в риск от бедност и социално изключване е
един от наблюдаваните по Стратегия „Европа 2020― индикатори, който се
разглежда през призмата на различни възрастови профили. Настоящата
разработка се фокусира върху възрастовата група 18 – 64 години – времето на
упражняване на активна трудова дейност и получаване на доходи от заетост.
Регионалният анализ на показателя установява вариации в широк диапазон:
27,2 – 54,7 процента, с тенденция към намаление след 2013 г. (вж. Графика 4).
Най-ниски стойности на индикатора, респективно най-малък дял от
населението, живеещо в риск от бедност и социално изключване, се отчитат в
Югозападния регион през целия период на изследване. Следва да се
отбележи, че най-високата измерена стойност в Югозападния регион (37,3%) се
приближава до най-ниската такава сред всички останали региони в страната, а
именно през 2014 г. в Югоизточния регион (34,9%). Това е и регионът,
отбелязал най-сериозен спад на показателя през втората половина на
изследвания период и единствен, заедно с Югозападния, който приема
стойности под средните за страната. Вариациите на показателя са най-ясно
изразени в Северния централен и Североизточния регион – съответно 14,1% и
13,1%, където обаче след 2013 г. се наблюдава тенденция на намаление в
стойностите. По последни данни от 2016 г. в Р България над 31,2% (данни за
Югозападния регион) до 43,3% (данни за Южния централен регион) от
населението във възрастовата група 18 – 64 години живее в риск от бедност и
социално изключване. Тези изключително високи стойности на показателя в
сравнение със средноевропейските (23,4%) разкриват сериозни дисбаланси на
регионално ниво и маркират неуспехи в областта на социалната политика.
Изследването на показателя „население в риск от бедност и социално
изключване― в контекста на централното финансиране определя за пореден път
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успех за Северния централен регион в борбата със социалното и подоходно
неравенство – при намаляваща тенденция на относителния дял на
трансферите от централния бюджет в БВП на региона през втората половина
на изследвания период населението в риск от бедност и социално изключване
също намалява. Това се отнася и за Югоизточния регион, където при по-ниски
стойности на коефициента централни трансфери/БВП се отчита значително
намаление (от 51,6% през 2012 г. до 37,2% през 2016 г.) на населението,
живеещо в риск от бедност и социално изключване.

Население в риск от бедност и социално
изключване във възрастова група 18 - 64 г. (2008
- 2016 г.)
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Графика 4. Относителен дял на населението в риск от бедност и социално
изключване за периода 2008 – 2016 г. по региони
Източник: Инфостат
Частта от населението, живеещо в заплаха от бедност и социално
изключване, е взаимообвързана с последния показател, обект на настоящото
изследване – относителния дял на бедните във всеки регион. Високите
нива на показателя „население в риск от бедност и социално изключване―
повишават риска от увеличаване дела на бедните, което стои в основата на
необходимостта от тяхното непрекъснато наблюдение и предприемане на
мерки по ограничението им (Исмаилов, Т., 2013). Динамичният и сравнителен
анализ установява вариации в показателя „относителен дял на бедните― в
широки граници – от 15% до 25,9% през различните години (вж. Графика 5). По
последни данни от 2016 г. в Южния централен регион най-голяма част от
населението живее в бедност, а на другия полюс е Северният централен
регион. В последния „едва― 20% от населението попада в категорията на
бедните – факт, който буди притеснение и показва по категоричен начин
наличието на социални проблеми в страната ни (за съпоставка през 2016 г.
средно европейката стойност на показателя е 16,9%).
Регионите с тенденция към увеличение на показателя в период 2008 –
2016 г. са Североизточният, Югозападният и Южният централен, а в Северния
централен и Югоизточния показателят намалява стойностите си. Следва да се
отбележи, че единствено Югозападният регион поддържа стойности на
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показателя, по-ниски от средните за страната през периода на изследването,
въпреки неговата нарастваща тенденция. Това се отнася и за Северния
централен регион, но в годините след 2011 г. Регионът с най-ясно изразена
тенденция към нарастване на дела на бедните е Североизточният, където през
2008 г. показателят е със стойност 15,9% – най-ниската за страната, а през
2016 г. – 24,3% – една от най-високите измерени в страната. Тълкуването на
регистрираните тенденции в контекста на държавната намеса на регионално
ниво потвърждава отчетените ефекти на предходния етап – Северният
централен и Югоизточният регион постигат значителни успехи (измерени чрез
намаляващи коефициенти на бедните или население в риск от бедност и
социално изключване) в борбата със социалното и подоходно неравенство в
условията на намаляващи трансфери от централния бюджет като процент от
БВП на региона.

Относителен дял на бедните във възрастова група 18 64 г. (2008 - 2016 г.)
27,0
25,0
23,0
21,0
19,0
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2014
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Северозападен

Северен централен

Североизточен

Югоизточен

Югозападен

Южен централен

2016

Общо за страната

Графика 5. Относителен дял на бедните във възрастова група 18 – 64 г. за
периода 2008 – 2016 г. по региони
Източник: Инфостат
Установените резултати посредством динамичния и сравнителен анализ
определят съществуването на ясно изразени междурегионални различия в Р
България в областта на социалното и подоходно неравенство. Това е
съществен проблем, за преодоляването на който са необходими
продължителни и целенасочени действия в процеса по преразпределение на
доходите от централно на местно ниво. Маркираните успехи в Северния
централен и Югоизточния регион обосновават необходимостта от намеса на
държавата в борбата със социалното и подоходно неравенство, но сама по
себе си системата на държавните трансфери не може да постигне търсените
ефекти. Необходими са комплексни действия на частния сектор и органите на
централната и местната власт по подобряването на инвестиционния климат,
изсветляването на икономиката, увеличаването на производителността на
труда, в резултат на което не само междурегионалните различия да бъдат
преодолени, а и стойностите на техните измерители да се приближат до
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Public Revenue of Direct Tax - Trends and
Challenges
Tanya Todorova
University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Abstract: The discussion on the role of the state, the amount of public
revenue and the budget balance to maintain a balance between economic stability
and social justice lasts for decades. The need for active participation of the state in
the economy and the use of taxes as a fiscal instrument is tangible. The slowdown in
global, regional and national economic growth is a challenge to the stability of the
budget. In present study, the subject of research is the public revenue from direct
taxes, and the subject - the tendencies and the challenges for the optimization of
their structure. The aim is to clarify whether there is a need to change the ratio of
"deforming" and "non-deforming" taxes through a comparative analysis between
Bulgaria and other newly admitted countries in the EU (Cyprus, Czech Republic,
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia and Romania).
The main task is to justify the need to build a long-term strategy for increasing the
efficiency of the tax policy pursued in order to achieve sustainable economic growth.
Keywords: fiscal policy, public revenue, budget deficit, budget surplus.

 194 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Публичните приходи от преки данъци –
тенденции и предизвикателства
Таня Пламенова Тодорова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Дискусията, свързана с ролята на държавата, с размера на
публичните приходи и бюджетното салдо за поддържане на баланс между
икономическа стабилност и социална справедливост продължава десетилетия.
Необходимостта от активно участие на държавата в икономиката и
използването на данъците като фискален инструмент е осезаема. Забавените
темпове на икономически растеж в световен, регионален и национален аспект
са предизвикателство пред стабилността на бюджета. В настоящата
разработка обект на изследване са публичните приходи от преки данъци, а
предмет – тенденциите и предизвикателствата пред оптимизирането на
тяхната структура. Целта е да се изясни дали е налице необходимост от
промяна в съотношението „деформиращи― и „недеформиращи― данъци чрез
сравнителен анализ между България и останалите новоприети в ЕС държави
(Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия,
Словения и Румъния). Основната задача е да се аргументира необходимостта
от изграждане на дългосрочна стратегия за повишаване на ефективността на
провежданата данъчна политика с цел постигане на устойчив икономически
растеж.
Ключови думи: фискална политика, публични приходи, бюджетен
дефицит, бюджетен излишък.
През последните години въпросът за оптималната данъчна структура при
неутрално влияние върху размера на приходната част в бюджета придоби
особена актуалност. За по-конкретен анализ на публичните приходи в България
и за определяне на възможностите за тяхното оптимизиране е необходимо да
се изследват тенденциите в развитието на приходите от косвени данъци като
данък добавена стойност, преки данъци върху личния доход и корпоративните
доходи и социалноосигурителните вноски за сметка на работника и
работодателя. Конкретните възможности за оптимизиране на публичните
приходи се свързват и с особеностите на данъчната структура в отделните
държави, които са обект на настоящото изследване.
Изследването на динамиката на публичните приходи в зависимост от
структурата на данъчната система е от особено значение от гледна точка на
съотношението между т. нар „деформиращи― и „недеформиращи― данъци 1. От
теоретична гледна точка в зависимост от тяхната функционална класификация
към деформиращите данъци се отнасят: текущите данъци върху личните
доходи
и
имуществото;
данъците
върху
корпоративния
доход;

1

Benos, N. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU Countries. 2009, p. 7.
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социалноосигурителните плащания. Към недеформиращите данъци спадат
данъците върху потреблението и вноса или т.нар. косвени данъци.
Разпределението на публичните приходи в зависимост от вида на данъка
отразява провежданата от правителството политика по отношение на
управлението на бюджета. Видими са някои тенденции, които са характерни за
публичните приходи през последното десетилетие. Те са израз на
икономическата политика на България в съответствие с изискванията,
произтичащи от членството на страната в Европейския съюз и Пакта за
стабилност и растеж. Важно значение има изследването както на данъчните
приходи в бюджета като процент от БВП, така също и тенденциите в
изменението на данъчните ставки по отношение на данъците върху
корпоративната печалба и личните доходи на населението. Публичните
приходи от данъци върху доходите (Таблица 1) включват средствата, получени
от лични подоходни данъци, различни данъци върху имуществото, а също така
и от данъци върху корпоративната печалба на фирмите.
Таблица 1. Публични приходи от преки данъци – личен доход и корпоративна
печалба (в процент от БВП) 2006/2015 г.2
Държава
България
Чехия
Естония
Кипър
Латвия
Литва
Унгария
Малта
Полша
Румъния
Словения
Словакия
ЕС (28
държави)
ЕС (15
държави)

2006
4,6
8,4
7,0
9,3
7,9
9,5
9,2
11,3
7,4
6,0
9,0
6,4

2007
7,2
8,6
7,4
12,0
8,3
9,1
10,1
12,6
8,3
6,7
9,0
6,4

2008
5,8
7,6
7,7
11,2
9,1
9,2
10,3
12,1
8,4
6,6
8,7
6,7

2009
5,3
6,9
7,4
9,7
7,0
5,9
9,7
13,0
7,2
6,2
8,1
5,9

2010
4,9
6,6
6,6
9,5
7,4
4,6
7,9
12,2
6,7
5,7
8,0
5,7

2011
4,6
7,0
6,3
10,2
7,3
4,3
6,3
12,3
6,7
6,0
7,8
5,8

2012
4,7
7,0
6,6
9,8
7,7
4,8
6,8
13,0
6,9
5,9
7,6
5,8

2013
5,1
7,2
7,1
10,3
7,7
5,0
6,6
13,6
6,8
6,0
7,1
6,4

2014
5,4
7,4
7,4
10,2
7,8
5,1
6,8
14,3
6,9
6,3
7,2
6,9

2015
5,5
7,4
7,9
9,9
7,8
5,5
6,9
14,1
6,9
6,7
7,3
7,2

Средно
5,3
7,4
7,1
10,2
7,8
6,3
8,1
12,9
7,2
6,2
8,0
6,3

13,0

13,2

13,0

12,2

12,1

12,3

12,6

12,8

12,8

12,9

12,7

13,4

13,6

13,4

12,6

12,6

12,8

13,2

13,4

13,4

13,5

13,2

3

Забележка: Посочените данни са актуални към 31.03.2017 г.
Анализът на данните от таблицата показва, че приходите в бюджета от
преки данъци в България като средна стойност са около 5,3%. Покачването на
приходите е незначително – от 4,6% през 2006 г. до 5,5% през 2015 г. Този факт
може да се оцени като положителен, ако е съпроводен от осезаемо
ограничаване на бюрокрацията и дела на сивата икономика и укриването на
доходи. Важно е също така да се отбележи, че въвеждането на
2

Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics
Изчислява се средна аритметична величина на публичните приходи от преки данъци за всяка
отделна държава.
3
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пропорционални данъчни ставки или т.нар. „плосък данък― в България през
2008 г. по никакъв начин не се е отразил върху приходите в бюджета от преки
данъци. Данъчното облагане в нашата страна дотогава е различно за хората с
различни доходи и се прилагат прогресивни данъчни ставки. В резултат на това
тежестта на данъчното облагане е най-голяма върху малкия и средния бизнес,
средната класа и управленския персонал или като цяло са „наказани― хората с
предприемачески умения и с по-високо образование. Казано с други думи, найтежко се облага тази част от населението, на чиито усилия се дължи
икономическия растеж в една държава и благоденствието на нацията.
Следователно може ясно да се заяви, че намаляването на най-високите
данъчни ставки върху личните доходи от 24% през 2007 г. на 10% през 2008 г. 4,
която данъчна ставка е запазена и до 2015 г. включително, е изключително
положително действие от страна на правителството. Данъците върху
корпоративната печалба на фирмите също са редуцирани от 15% през 2007 г.
на 10% през 2008 г5. А ако се направи сравнение с 1997 г., когато най-високата
ставка върху печалбата е 40,2%6, се вижда, че спадът е четири пъти. По този
начин се премахва несправедливостта в данъчното облагане, тъй като
усилията се съсредоточават върху разширяване на данъчната база за облагане
и увеличаване на броя на коректните данъкоплатци.
В потвърждение на това твърдение са и емпиричните данни за приходите
от преки данъци в България: през 2008 г., когато е въведен плосък данък върху
доходите на населението, приходите са 5,8% от БВП в сравнение с 4,6% от
БВП през 2006 г., когато и доходите на индивидите и печалбата на фирмите се
облагат с прогресивни данъци. Въвеждането на пропорционално данъчно
облагане не само че не намалява приходите в бюджета от преки данъци, а
дори ги увеличава с над 1%. Освен това намаляването на най-високите
данъчни ставки редуцира дела на сивата икономика и увеличава размера на
събраните средства в бюджета. Изследваните емпирични данни за приходите
от преки данъци в бюджета категорично доказват и тезата на Артър Лафер, че
едни и същи приходи в бюджета могат да се постигнат при поне две различни
данъчни ставки.
От сравнението на приходите от преки данъци (данък върху доходите и
корпоративната печалба) в отделните държави се вижда, че в България
(средно 5,3%) те са много под средното равнище за всички държави от
Европейския съюз (12,7%) или почти 2,5 пъти по-малко. Нашата страна също
така е на последно място по средни приходи от преки данъци от всички
дванадесет държави, обект на настоящото изследване. Най-високи данъчни
приходи има в Малта – 12,9% от БВП, като тази стойност се доближава до
средните приходи в петнадесетте най-силно развити европейски държави –
13,2% от БВП. На второ място по средни данъчни приходи е Кипър – 10,2% от
БВП. Във всички останали изследвани държави данъчните приходи, както като
средна величина, а така също и през целия период на анализ, са под 10% от
БВП. В Естония, Полша, Чехия, Латвия, Словения и Унгария те са между 7,1% и
8,1%, а в Румъния – 6,2% от БВП. В Литва и Словакия делът на преките данъци
4

Taxation Trends in the European Union, Eurostat Statistical books, 2015.
Taxation Trends in the European Union, Eurostat Statistical books, 2015.
6
Taxation Trends in the European Union, Eurostat Statistical books, 2015.
5
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в БВП е 6,3%. Като се има предвид, че според повечето емпирични
изследвания на влиянието на данъците върху икономическия растеж, найнегативно е отражението на корпоративните данъци и данък общ доход, може
да се обобщи: ниската средна величина на приходите в бюджета от преки
данъци във всички изследвани европейски държави е положително явление,
което насърчава икономическия растеж и благоприятства икономическото
развитие.
През 2007 г. и 2008 г., когато световната икономическа криза все още не
е засегнала изследваните европейски държави, данъчните приходи отбелязват
и най-високата стойност за цялата извадка от държави. Спад във всички
държави, с изключение на Малта, е налице по време на пика на кризата през
2009 г. Най-осезаемо е намалението на приходите от преки данъци през 2015 г.
в сравнение с 2006 г., в Литва с – 4% от БВП. Приходите от преки данъци
отбелязват спад в още пет от изследваните дванадесет държави: Чехия,
Латвия, Унгария, Полша и Словения. В България, както и в Естония, Кипър,
Румъния и Словакия, увеличението е незначително – с между 0,9% и 0,6% от
БВП. Единственото в Малта нарастването на данъчните приходи през
изследвания десетгодишен период е 2,8% от БВП. Във всички държави, както и
в целия Европейски съюз, са налице вълнообразни стойности на приходите от
преки данъци, като не се наблюдават съществени амплитуди между найвисоката и най-ниската им величина.
При съпоставяне между средното равнище на приходите от корпоративен
данък (виж Таблица 2) в България с останалите държави от Европейския съюз
се вижда, че нашата страна е на шесто място (2,2%), което я поставя в
златната среда. Тенденцията, която се наблюдава през последните години, е,
че приходите от корпоративен данък са по-малки в сравнение с приходите от
лични подоходни данъци. Това означава, че по-голяма част от населението
разчита на работа като наемни работници и по-малка част развива
предприемаческа дейност, и формира корпоративна печалба. Трябва да се
следва политика на увеличаване на дела на малкия и средния бизнес, който
формира основата на една успешна икономика. Намаляване на корупцията и
бюрокрацията може да се приеме като стимул за създаване на повече частни
фирми, които генерират добавена стойност и като цяло са по-ефективни от
фирмите в публичния сектор.
Данъчните приходи от облагане на доходите и печалбата на
корпорациите са по-малки в сравнение с приходите от облагане на личните
доходи във всички изследвани дванадесет държави. Тяхната средна стойност е
най-висока в Кипър, следвана от Малта и Чехия – съответно 6%, 4,8% и 3,6% от
БВП на съответната държава. Единствено в Кипър данъчните приходи от
облагането на печалбата на фирмата са над 50% от общите приходи от преки
данъци. В Полша, Румъния и Словакия средните приходи от данък върху
корпоративната печалба са съответно 2,1%, 2,4% и 2,8% от БВП, а в Латвия,
Литва и Словения те са малко под 2%. В третата балтийска държава – Естония,
тези приходи са само 0,3% от БВП. Като се има предвид, че корпоративният
данък оказва отрицателно влияние върху икономическия растеж, може да се
заяви, че тенденцията към намаляване на пределните данъчни ставки на
облагане на корпоративната печалба и стремежът към разширяване на
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данъчната основа е положителна. Това ще се отрази благоприятно на
икономическото развитие на всяка една от изследваните европейски държави.
Таблица 2. Публични приходи от данък върху корпоративната печалба (в
процент от БВП) 2006/2015 г.7
Държава
България
Чехия
Естония
Кипър
Латвия
Литва
Унгария
Малта
Полша
Румъния
Словения
Словакия

2006
1,8
4,4
0,4
5,0
2,1
2,8
:
3,2
2,4
2,8
2,9
2,9

2007
3,9
4,5
0,4
6,2
2,5
2,5
:
4,5
2,7
3,0
3,2
2,9

2008
2,8
4,0
0,4
6,5
3,0
2,7
:
4,8
2,7
2,9
2,5
3,1

2009
2,2
3,4
0,3
5,9
1,6
1,8
:
5,0
2,3
2,4
1,8
2,5

2010
1,7
3,2
0,2
5,6
1,0
1,0
:
4,9
1,9
2,0
1,8
2,5

2011
1,7
3,2
0,2
6,3
1,4
0,8
:
4,5
2,0
2,3
1,7
2,4

2012
1,6
3,2
0,3
5,7
1,6
1,3
:
5,0
2,1
1,9
1,2
2,4

2013
2,0
3,3
0,3
6,5
1,6
1,4
:
5,5
1,8
2,0
1,2
2,9

2014
1,9
3,4
0,3
6,4
1,5
1,4
:
5,5
1,7
2,2
1,4
3,2

2015
2
3,5
0,2
6,3
1,5
1,5
:
5,4
1,7
2,3
1,4
3,3

Средно
2,2
3,6
0,3
6,0
1,8
1,7
:
4,8
2,1
2,4
1,9
2,8

8

Забележка: Посочените данни са актуални към 31.03.2017 г.
Заключението от направения сравнителен анализ на публичните
приходи от преки данъци върху личните доходи и корпоративната печалба е: в
България те са твърде ниски, което може да се приеме като положителен факт,
ако не се дължи на укриване на данъци и висок дял на т. нар. „сива икономика―.
Тяхното оптимизиране в съответствие с икономическата ситуация в България
може да бъде в следните насоки:
Първо. Публичните приходи от преки данъци върху корпоративната
печалба в България да се увеличат и да достигнат размера на приходите от
данъци върху личните доходи, чрез насърчаване на предприемаческата
дейност на населението.
Второ. Да се продължи и запази икономическата политика на
правителството в България към въвеждане на пропорционални данъчни ставки,
тъй като в съответствие с неокласическата икономическа теория, е доказано, че
неизкривените данъчни скали се отразяват благоприятно върху икономическия
растеж. Ефективност по отношение на приходите от преки данъци може да се
постигне, като се разшири данъчната база чрез редуциране дела на сивата
икономика. Прилагането на стабилна и ясна законова и нормативна рамка по
отношение на провежданата данъчна политика ще насърчи както местните,
така също и чуждестранните инвестиции.

7

Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics
Изчислява се средна аритметична величина на публичните приходи от преки данъци върху
корпоративната печалба за всяка отделна държава.
8

 199 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Литература
1. Benos, N. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU
Countries. 2009, p. 7.
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_sta
tistics
3. Taxation Trends in the European Union, Eurostat Statistical books, 2015.

 200 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg
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Abstract: The paper provides an assessment of the political and economic
risk to the countries of the major rating agencies. The credit rating is analyzed as an
independent assessment, a step in the process of making investment decisions and
a result of in-depth analysis. Rating criteria, rating agency discrepancies, market
impact, and credit rating role are discussed. Key findings are made on the activities
of credit rating agencies and their role in the context of turning credit rating into a
critical element of the financial system.
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Оценка на политическия и икономическия риск
пред страните от големите рейтингови агенции
Динко Казепов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Докладът представя оценка на политическия и икономическия
риск пред страните от големите рейтингови агенции. Кредитният рейтинг е
анализиран като независима оценка, стъпка в процеса на вземане на
инвестиционни решения и резултат на задълбочен анализ. Дискутирани са
критериите за определяне на рейтинга, различията между рейтинговите
агенции, пазарното влияние и ролята на кредитния рейтинг. Направени са
основни изводи за дейностите на агенциите за кредитен рейтинг и тяхната роля
в контекста на превръщането на кредитния рейтинг в критичен елемент на
финансовата система.
Ключови думи: риск, рейтингови агенции, рейтинг, кредитен рейтинг.
Кредитният рейтинг е независима оценка на способността и намеренията
на даден емитент да изплати напълно и навреме своите финансови
задължения (главница и лихва). Рейтингът представлява стъпка в процеса на
вземане на инвестиционни решения. Оценката за кредитния рейтинг изразява
външно обективно и безпристрастно мнение относно кредитоспособността на
дадена страна или организация. Той е резултат от задълбочен анализ, който е
представен по лесен за възприемане начин. Чрез него се оценява качеството
на дълга, от гледна точка на кредитора по отношение на лихвата и капитала,
който не се изплаща от длъжника и степента, до която заемодателят е защитен,
в случай, че се реализира вероятността за изпадане на длъжника в
неизпълнение. Различните агенции използват собствени технологии за
определяне на кредитния рейтинг. Те предлагат различни подходи и различен
вид дейност при оценяване на даден вид институция.
Рейтингите могат да бъдат издавани поотделно за краткосрочните и
дългосрочните задължения. Дългосрочните рейтинги анализират и оценяват
способността на емитента да посрещне своите отговорности по отношение на
всичките си ценни книжа. Краткосрочните оценки се фокусират върху
специфични ценни книжа, отразяващи текущото финансово състояние на
дадена компания или държава и на общите условия за съответната индустрия
или регион.
Кредитните рейтинги могат да се разгледат и като: суверенен кредитен
рейтинг и корпоративен кредитен рейтинг. Суверенният кредитен рейтинг е
кредитен рейтинг на суверенния субект като национално правителство. Той
показва риска от инвестиране в една страна и се използва от инвеститорите,
когато търсят да инвестират в конкретни юрисдикции и също така се взема
предвид политическият риск. Корпоративният кредитен рейтинг разглежда една
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корпорация, като подробно анализира и оценява нейните финансови
инструменти, например облигации.
Най-големите три агенции за кредитни рейтинги, определящи бъдещето
на цели държави, са Standard and Poor‘s (S&P), Moody‘s и Fitch. S&P и Moody‘s
са базирани в САЩ, докато Fitch има управление в Ню Йорк и Лондон.
Големите три притежават около 95% от пазара. S&P и Moody‘s притежават по
40%, а Fitch само около 15%. Така тези корпорации осъществяват олигопол,
насочвайки потока от финансови инвестиции в желаната от клиента (клиентите)
им посока. В последователен ред ще разгледаме някои аспекти на даваните
оценки.
Суверенен рейтинг
Суверенните кредитни рейтинги често се обособяват в две широки
категории – инвестиционен и спекулативен рейтинг. Например Fitch и S&P
използват ААА, АА, А и ВВВ за дългосрочен кредитен риск с инвестиционен
рейтинг, и ВВ, В, ССС, СС,С и D за спекулативен дългосрочен кредитен риск.
Използват се различни модификации за по-ясно разграничаване на между
рейтингите във всяка една от по-широките модификации. Fitch и S&P използват
плюсове и минуси (например АА+ и АА-), докато Moody‘s използват номера
(Аа1 и Аа3). Агенциите за кредитен рейтинг обикновено подават предварително
сигнал за намеренията си да направят промени в рейтинга. Така например
Fitch, Moody‘s и S&P използват термини като „преглед‖ или „под наблюдение‖,
за да обозначат, че е вероятно понижаване в рамките на следващите 90 дни.
Те използват негативни „перспективи‖ за посочване на на възможността за
понижаване в рамките на следващите две години (една година в случай на
спекулативен кредитен рейтинг).
Това е оценка на вероятността дадено правителство, в качеството си на
заемополучател, да не изпълни задълженията си. Рейтинговата агенция
тълкува рейтингите като указания за относителния риск емитентите на дълг да
нямат възможност и желание за пълно и навременно изплащане на главницата
и лихвата в рамките на периода за погасяване на задълженията (Standart &
Poor‘s 1998). Въпреки че кредитните рейтинги са неизбежно повлияни от
циклични фактори, дългосрочните рейтинги в чуждестранна валута се опитват
да пренебрегнат икономически, политически, кредитни и стокови цикли. Ето
защо една рецесия или затягане на глобалната ликвидност не следва да води
до понижение на суверенния рейтинг. Промените в рейтинга следва да бъдат
обвързани с промяна във фундаменталните фактори. През последните години,
както S&P, така и Moody‘s, и Fitch Ratings допълват своите суверенни кредитни
рейтинги с кредитна перспектива, предназначена да показва оценката на
агенциите за фактори, които може да предизвикат преразглеждане на рейтинга
през следващите 6 до 24 месеца. Перспективата може да бъде положителна,
стабилна или отрицателна. Въпреки това, както S&P отбелязва, перспективата
не е задължително да е предвестник на промяна в рейтинга (Standart & Poor‘s
1998).
Критерии за определяне на рейтинга
Агенциите за кредитен риск оценяват икономическия и политически риск
пред дадената страна. Първият риск се асоциира със способността на
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правителствата да изплащат задълженията си в срок и е функция както на
количествени, така и на качествени фактори. Вторият риск се отнася до
желанието за изплащане на дълга. Агенциите определят държавния рейтинг
въз основа на набор от количествени и качествени фактори, с които те
преценяват способността и желанието на една страна да изплати дълга си.
Ограниченият брой държавна неплатежоспособност в исторически план не
дава голяма възможност за емпирични тестове с цел определяне на
устойчовстта на една страна. Друг фактор, който отличава рейтинга на
държавите от останалите рейтинги, е концепцията „желание за плащане‖. Тази
концепция е отражение на потенциалния риск, че дори и правителството да е в
състояние да плати, може да не го направи, ако оценява социалните или
политическите разходи като прекалено високи. За да оценят този елемент,
агенциите за кредитен рейтинг ползват редица качествени фактори като:
показатели за институционална сила, политическа стабилност, фискална и
монетарна гъвкавост. Освен това историческият опит на страната (кредитната
история) е важен показател за готовността за плащане, една характеристика,
която иначе е трудно да се измери обективно. Тези качествени фактори са
допълнени с количествени фактори като нивото на на задлъжнялост и на
официални международни резерви, структурата на дълга (валутна и
матуритетна структура), и степента на тежест на дълга, измерена например
чрез разходите за лихви.
Различия между рейтинговите агенции
Фундаменталният анализ, на който се базира рейтингът, е сравним
между агенциите, но се различава по начина, по който отделните фактори са
класифицирани и групирани. Tака, въпреки че изходната информация е
подобна, Moody‘s и Fitch класифицират своите показатели в четири категории
ключови фактори, докато S&P използва девет. Агенциите за кредитен рейтинг
използват публична информация, както и допълнителна информация,
предоставена им от властите в страната. Въпреки че агенциите правят
значителни усилия да използват ясни и обективни критерии, за да оценят
страната по изпълнение на всеки критерий, реалният рейтинг не е механично
претегляне на тези фактори.
Също така, методологиите на агенциите се развиват във времето и
продължават да бъдат коригирани. Тези корекции обикновено са малки и
агенциите за кредитен рейтинг се стремят да ограничат броя на промени в
рейтинга, предизвикани от тези корекции. Въпреки това след Азиатската криза
от 1997 г., когато агенциите за кредитен рейтинг са широко критикувани, че не
са оценили скритите рискове, настъпват някои по-съществени промени в
методологиите. Например Fitch коригира своя подход за засилване на контрола
върху страни с висок дял на краткосрочния външем дълг, дори ако общите нива
на задлъжнялост са ниски, а S&P увеличава фокуса си върху външните
задължения, включително и външния дълг на частния сектор.
Съществуват и някои различия между методологиите, които
рейтинговите агенции ползват. Например Fitch и S&P изглежда да отдават
относително по-голяма тежест на условните задължения на правителството,
докато Moody‘s отдават такова на риска от настъпване на определено събитие.
По същия начин Moody‘s и S&P разглеждат по-широка група фактори при
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определяне на общата икономическа конюнктура, включително неравенство на
доходите, конкурентоспособност и протекционистки фактори (S&P), както и
иновациите, и инвестициите в човешкия капитал (Moody‘s) в сравнение с Fitch.
Значението на всеки фактор се определя и от особеностите на икономиката на
самата страна. Например нивото на резервите е много по-съществен фактор за
страни с фиксиран режим на валутен курс.
Като цяло агенциите за кредитен рейтинг обявяват кредитен рейтинг
както в чуждестранна, така и в местна валута за всяка страна. Въпреки че често
съществува малка разлика между двата рейтинга при развитите икономики, в
случая на развиващите се страни рейтингът в местна валута обикновено е повисок поради способността на централната банка да монетизира дълга.
Вероятността от девалвация на валутата и последваща обезценка на дълга се
оценява от пазарите чрез наличието на допълнителна пазарна рискова премия.
Пазарно влияние на кредитния рейтинг
Влиянието на кредитните рейтинги върху пазара се обяснява чрез три
основни теории:
 Информационна теория – според нея би трябвало да наблюдаваме
значителна реакция на пазара към промени в рейтинга или перспективата към
рейтинга, независимо от първоначалната отправна точка.
 Сертификационна теория – според нея би трябвало да се наблюдава
значителна реакция на пазара към промени в кредитния рейтинг, които
преминават даден праг (например получаването на инвестиционен рейтинг)
спрямо други промени на рейтинга.
 Мониторингова теория – според нея би трябвало да има значителна
реакция на пазара към понижение на рейтинга, в последвал период, в който
агенцията е изследвала отблизо състоянието на наблюдаваната страна. В този
случай понижението се счита за сигнал, че агенцията е стигнала до извода, че
въз основа на наличната информация, до дкоято е имала достъп по време на
периода, не са изпълнени необходимите условия за запаване на рейтинга и е
необходима нозходяща корекция (Boot, Milbourn and Schmeits, 2006).
Анализ на обявяването на кредитните рейтинги показва, че последните
наистина отразяват информация, която не е предварително известна на
пазарните участници. По-голямата част от ценната информация обаче се
пренася чрез обявяване на негативните перспективи по кредитните рейтинги,
които предупреждават за евентуално понижение, отколкото чрез самата
промяна на рейтинга. Въпреки че голяма част от кредитните рейтинги вече са
отразени в пазарната цена и затова имат по-слабо влияние, преминаването на
прага на инвестиционния рейтинг води до значителна промяна в спредовете на
така
известните
CDS‘s,
което
е
емпирично
потвърждение
на
сертификационната теория.
Роля на кредитния рейтинг
Рейтингите отдавна играят важна роля в търговията с инструменти с
фиксиран доход, но с течение на времето те също са намерили своето място в
различни правила и регулации. В резултат на това едно намаляване на
рейтинга често води до верижни и странични ефекти, които могат да имат
дестабилизиращо въздействие върху финансовите пазари. Централните банки
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продължават да използват кредитните рейтинги по-скоро механично в своите
правила, които определят ценни книжа годни за обезпечение. По същия начин
ЕЦБ изисква активи, които отговарят на „високи кредитни стандарти‖, за да
бъдат приети като обезпечение, което от своя страна означава най-малко ВВВкредитен рейтинг от една от одобрените агенции за външна кредитна оценка
(ЕЦБ 2008а, 2008b, и 2009)1.
Проучване на Securities and Exchange Commission (2003)2 относно
използването на кредитни рейтинги от регулаторните органи установиха, че се
разчита на кредитни рейтинги в регламентите и законодателството за
банковото дело и сектора на ценните книжа, докато използването на кредитни
рейтинги е по-ограничено в застрахователния сектор. Изискванията за кредитен
рейтинг са по-широко разпространени в законодателството и нормативната
уредба на САЩ и Канада в сравнение с тези в Европа, Япония и Австралия.
Повечето взаимни фондове, пенсионни фондове, застрахователни компании и
фондации използват кредитни рейтинги, за да се съобразят с вътрешни
ограничения или инвестиционни политики, които изискват определени
минимални кредитни стандарти. Външните кредитни рейтинги представляват
обективни и леснопроверими от трети страни становища. Установено е, че
институционалните инвеститори често използват оценки за осигуряване на
съответствие с различни регулаторни изисквания, въпреки че обикновено
извършват собствен анализ за кредитен риск за целите на управлението. Освен
това представянето на портфолио мениджърите често се съпоставят със
стандартните показатели, които обикновено са построени на базата на
кредитни рейтинги.
Връзка между държавния и корпоративния рейтинг
Има поне три причини за съществуването на положителна връзка между
сувереннния и корпоративните рейтинги и за наличието на т.нар. суверенен
таван – или негативното влияние, което неплатежоспособността на
правителствата оказва върху стабилността на частния сектор. Излагането на
големи външни шокове чрез условията на търговия например е един такъв
източник на уязвимост. Чрез увеличаването на волатилността на печалбите на
компаниите и данъчните приходи нараства нестабилността и се увеличава
вероятността на неизпълнение на задълженията.
Вторичният негативен ефект, произтичащ от неплатежоспособността
на правителството, би могъл да окаже влияние на частните емитенти на дълг.
Възможно е правителството да преприеме мерки, които пряко засягат
възможността на частния сектор за погасяване на дълга, като прибегне до
инфалционно финансиране и/или големи увеличения на данъците.

1

Европейска Централна Банка https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/date/2009/html/act_10297_amend.bg.html (2017-10-06)
2
Securities and Exchange Commission Regulations 2003 https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwi7lLK6gZXQAhXE2CwKHZvMABkQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.investcorpgh.
com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FSecurities-and-Exchange-CommissionRegulations-20031.pdf&usg=AFQjCNFbVng2htGMKqD_7uvDT27Avxx7PA (2017-10-06)
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Третият ефект се проявява чрез въвеждането на директен капиталов
контрол или други административни мерки, които ефективно предотвратяват
обслужването на външните задължения от частни заемополучатели.
Първият и вторият канал предполагат положителна корелация между
частния и публичния рейтинг, но не и съществуването на горна граница на
рейтинга. Средно фирми в страни с по-рискови правителства ще бъдат порискови, но няма причина, поради която те не биха могли да имат по-висок
рейтинг от правителството.
Третият канал, за разлика от първите два, осигурява главна причина за
наличието на суверенен таван – поради налагането на капиталов контрол
частният сектор няма да обслужва задълженията си по външния сектор, когато
държавата спре да погасява дълга си.
Заключение
В крайна сметка изводите, до които достигаме, могат да бъдат
конкретизирани:
Първи извод: Агенциите за кредитен рейтинг в продължение на дълги
години доказваха своята репутация и осигуряваха важна информация за
участниците в дълговите пазари. Неадекватната регулация направи кредитните
рейтинги критичен елемент на финансовата система, без да въведе механизми
за гарантиране на тяхната обективност. Това създаде условия за поява на
редица конфликти на интереси, които стимулираха множество пазарни
участници да създават или инвестират в надценени финансови инструменти.
Неизбежно процесът завърши с глобална финансова криза, т.е „трите големи―
изиграват ключова роля във финансовия срив.
Втори извод: В света има само три големи рейтингови агенции.
Официално те отправят препоръки за купуване, а дефинират оценките си като
мнения. Претенциите за обезщетения при грешни оценки са изключени. При тях
има силно разминаване между дефинирането на кредитните рейтинги като
„необвързващи мнения―, от една страна, и тяхното влияние върху поведението
на инвеститорите и функционирането на пазарите, от друга.
Трети извод: Moody‘s, Standard & Poor‘s и Fitch са мощен монопол и
много влиятелен участник в света на финансите. Придобиват мощност с
помощта на правителството на САЩ, частни фирми и Wall Street. Този алианс
оказва сериозен политически натиск върху агенции за кредитен рейтинг.
Създадена им е една среда, в която е предотвратена всякаква форма на
конкуренция.
Използвани източници
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(08.10.2017)
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Edible Oil Organogels Prepared with Natural Waxes
and Their Application
Mustafa Öğütcü, Emin Yilmaz
Department of Food Engineering, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale,
Turkey

Abstract: Fats are the most important ingredients of our diet. They provide
many functional properties not only as a stand-alone food, but also as ingredients of
food formulations. In terms of human nutrition, fats are A, D, E, and K vitamins
carriers, energy sources, and essential fatty acid sources as well as they provide
some functionalities such as elasticity, plasticity, desirable texture and spreadability
for food products. On the other hand, especially the trans and saturated fats are
responsible for diseases such as cardiovascular and digestive system disorders,
obesity and cancer. Additionally, fats are responsible for physico-chemical
deterioration of food products such as oxidation and oil migration.
Liquid oils are currently converted to fats by hydrogenation, partial
hydrogenation, interesterification and fractionation methods. These methods change
the fatty acid composition of the oils and they have some disadvantages such as high
saturated fats and formation of trans fats. Organogelation is a new technique in oil
crystallization defined as formation of 3-dimensional networks of an edible oil
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produced by adding some gel agents into the oil phase. This technique has some
advantages compared with the other oil crystallization methods such as do not
changing fatty acid composition, low saturated fats, do not containing trans fats. Gel
agents are organic molecules called as organogelators which are waxes, fatty acid
and fatty alcohols, β-sitosterol+oryzanol mix, mono and diglycerides, ethyl cellulose.
Among these materials, waxes are the most commonly used as gel agents for
organogel formation. Hence, in this review, edible oil organogels prepared with
natural waxes and their applications are summarized.
Keywords: organogels, liquid oil, natural waxes.
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Phenolic Content of Selected Dried Fruits
Nazan Arifoglu, Gulen Turker
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Science,
Canakkale, Turkey

Abstract: Dried fruits are significant part of human diet. There is important
evidence that diet rich in foods of plant origin such as fruits and vegetables is
associated with lower incidence of cardiovascular diseases and cancer. Thus, when
fruits are not available in their fresh form, dried products are also preferred. Dried
fruits are regarded as excellent sources of polyphenolic compounds. Due to their
high polyphenolic content, dried fruits are an important source of antioxidants in the
diet that may contribute to lowering oxidative stress and preventing oxidative damage
to critical cellular components. That is why, dried fruits are especially preferred during
the seasons when they are not available and also in cookies and snacks processing.
The purpose of the present study was to evaluate the total phenolic content of dried
white mulberry, black mulberry and prunes. The selected dried fruits were collected
from local markets in Canakkale, Turkey. The extraction of the phenolics was done
first by blending the homogenized fruits with ethanol (80%) for 6 hours at room
temperature. Afterwards, the extracts were collected and the total phenolics content
was determined via the spectrophotometric Folin-Ciocalteu method. The phenolic
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content of the dried fruits varied between 851.712 and 978.052 mg gallic acid
equivalents / 100 g dried fruits. In the present study, it was shown that dried white
mulberry, black mulberry and prunes contain substantial amount of phenolic
compounds.
Keywords: dried fruits, mulberry, prunes, phenolics.
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Comparison of Physico-Chemical Parameters and
Composition of Wild and Suspended Cultured
Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis)
from Sea of Marmara
Hasan Basri Ormanci1, Fatma Arik Colakoglu2, Serhat Colakoglu3,
Ibrahim Ender Kunili2
1

Department of Fisheries Technology, Canakkale School of Applied Sciences,
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Abstract: The present study was carried out to determine the comparison of
nutritional value of wild and suspended culture Mediterranean mussels. For this
purpose, wild and cultured mussel samples were collected from the Sea of Marmara
and mussel farm in the Island of Marmara, respectively. Biometric parameters,
proximate composition, amino acid content and fatty acid composition were analyzed
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and compared. Results showed that, the biometric measurements of culture mussel
was determined bigger than the wild (p<0.001). Moisture and fat content of mussels
were found significantly differences (p<0.01). Total amino acid values, total essential
amino acid values, and PUFA contents were determined higher in wild mussel than
culture (p<0.05). Wild mussels have richer nutrition composition, however the
cultured mussels have quote better nutrition value comparing to the many seafood.
There may be many reasons especially related with marine environment for the
differences in analyzed value in between wild and cultured mussel. These results
provide valuable information for the sector especially for producers‘ cultured mussel.
Keywords: Mytilus galloprovincialis, suspended cultured Mediterranean
mussel, biometric parameters, nutritional composition.
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Objective: In this study, concentrations of three heavy metals (Cd, Hg and
Pb) were determined some bivalve species: oyster (Ostrea edulis), wedge clam
(Donax trunculus) and manila clam (Ruditapes philippinarium) from the southern
coast of the Marmara Sea, Turkey. Samples were collected seasonally by diving into
several natural beds of littoral zones from three locations between 2013 and 2014.
Methods: For Cd, Hg and Pb determination, about 20–30 specimens from
each species were homogenized by an Ultra-Turrax DI 25 dispersing device. All
dissection equipment, plastic and glassware were cleaned by soaking in 10% v/v
HNO3 for 24 h and then rinsed with Milli Q water to avoid contamination. Cadmium
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and lead were determined by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry.
Mercury was determined by the hydride technique. Two grams of homogenized
bivalve sample material were digested with 8 ml HNO 3 (65%) and 2 ml of H2O2
(30%), in a closed Teflon vessel using a MARS 5 microwave oven at 200 psi with 25
min ramp time to 210 °C at a maximum power of 300 W and 10 min hold time. After
mineralization, digests were cooled and diluted to 25 ml with Milli Q water and stored
in polyethylene bottles until analysis. Measurements were performed in triplicate. The
wavelengths monitored were 228.80 nm for Cd, 53.65 nm for Hg and 283.30 nm for
Pb. Limits of detection (LODs) were 1.15 mg/kg for Cd, 50.28 mg/kg for Hg and
11.42 mg/kg for Pb. Limits of quantification (LOQs) were 3.80 mg/kg for Cd, 166.02
mg/kg for Hg and 37.68 mg/kg for Pb. The following relations were used: LOD= 3
Sb/m and LOQ= 10 Sb/m, where Sb is the standard deviation of the blank response
(n=5) and m is the slope of the calibration curve for each element.
Results and Discussion: The heavy metal levels of bivalves were found in
the following ranges: Cd 0.03–1.12, Hg<LOD–0.14 and Pb 0.07–0.62 mg/kg. Among
the reported metal levels, only Cd (1.12 mg/kg) in oysters in one stations exceeded
the maximum critical concentrations enforced by Turkish legislation and European
Commission. In conclusion, future monitoring programs should follow these changes
in these metals.
Keywords: Ostrea edulis, Donax trunculus, Ruditapes philippinarium, heavy
metal.
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Abstract: The mussels are filter-feeding organisms and have an open
circulatory system. Planktonic organisms are the most important source of nutrients
for the mussels. Shellfish poisoning is caused by some toxins released by the
planktonic algae fed by the mussel. By filtering, the mussels take the toxin through
the planktonic organism and accumulate it in their bodies. Toxins that cause
poisoning from mussels in humans, but do not show any toxic effects on the mussels.
However, the consumption of these mussels, which carry the toxin, causes poisoning
which will be result at death in humans. The poisonings caused by the mussels are
generally examined in 5 groups. These groups are called Paralytic shellfish poisoning
(PSP), Diarrheic Shellfish Poisoning (DSP), Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP),
Amnesic Shellfish Poisoning, Azaspiracid Shellfish Poisoning.
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It is not possible to visually distinguish toxic from non-toxic shellfish. Many
countries rely on biotoxin monitoring programs to protect public health and close
harvesting, when toxic algal blooms/toxic shellfish are detected. In non-industrialized
countries, particularly in rural areas, monitoring for harmful algal blooms does not
routinely occur and death due to "red tide toxins" commonly occurs. It is very
important to pay attention to the hygiene conditions in the process from hunting to
harvesting of mussels obtained by hunting and cultivation and to reach the
consumers with the most reliable food.
In this review, it is aimed to bring together research materials on poisoning
that occur in bivalve consumption of study material. It also emphasized the
characteristics of the bivalve and the importance of human nutrition. At the same
time, information was given on the importance of mussel consumption in terms of
human health.
Keywords: bivalve, poisoning, toxins.
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Abstract: Fish sauce is a liquid hydrolysate of salted fish. This product is a
popular foodstuff that can be adapted to our changed nutritional understanding due
to intensive work life and it can support the closure the deficit animal originated
protein demand.
In this study, it was aimed to produce a high nutritious fish sauce which can be
an alternative food product from the unevaluated whole and waste of anchovy
(Engraulis encrasicolus) produced abundant quantities in Turkey. The quality
properties and consumption suitability of the obtained products were tried to be
determined by physico-chemical, chemical, microbiological and sensory, analyzes.
It was determined that there is no greater quality differences between whole
and waste of anchovy sauces. Whole and waste anchovy sauces have; 61 - 63%
water, 12 - 8% protein, 4 – 5% fat and 3 – 2% carbohydrate, respectively. Salt
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content was found as 18% in both groups and biogenic amines and microorganism
count were found at low levels. Both sauce groups were found to be safe for
consume.
Fish sauces obtained from whole fish and fish waste were very close to each
other in terms of nutritive values. Sauce groups have 8.62 – 13.02% protein, 4.45 –
6.07% fat, 18% salt and low biogenic amine contents (max 84.33 mg/kg) and
microorganism loads (max 101 cfu/g). It has been found that fish sauce, which was
received appreciate by consumer, has an alternative processed fish product potency,
which is particularly suitable for the evaluation of wastes.
Keywords: Engraulis encrasicolus, anchovy, fish waste, fish sauce, quality
characteristics.

Introduction
Seafood are valuable animal origin protein resources which contain all
essential amino acids along with being rich omega-3, 6 and others fatty acids. These
properties of seafood bring them into the cousins of all countries. However, the
reasons of being highly perishable and there are lots of unconsumed product every
year cause to economical lose and contributing deficiency of animal origin proteins.
Seafood processing technologies include good ways to save products from
being unconsumed or perished as well as evaluating discards and wastes. Fish
sauce is one of the greatest way to convert rich protein content from unused fishes or
wastes to a valuable food products.
Fish sauce, which has specific characteristic odor, is a liquid hydrolysate of
salted fish (Ishige, 1986). It is a popular foodstuff among Asian countries because of
high seafood catch, lots of wastes and easy to produce. First fish sauce production is
based to 2000 years ago. In Romans, fish sauce named as ―Garum‖ was produced
with special spices adding to whole seafood and fermenting in an earthenware pot
(Aquerreta et al., 2001). Today fish sauce production spread to all over world,
especially in Asian, America and Mediterranean countries. However, the production
changes in every country and mostly done with traditional methods. Moreover, trying
to new raw material to evaluate as fish sauce brings some quality and safety
concerns along with. Thus, in this study, we have tried to evaluate whole anchovy,
refers to unconsumed fish, which is constituted more than 54% of total seafood
production of Turkey and anchovy waste, refers to discards and wastes occurs after
fish processing by seafood processing plants, as fish sauce. Some of quality
characteristics as well as product safety were tried to determine of produced whole
and waste of anchovy sauces.
Material and Methods
Material
Research material, anchovy (Engraulis engrasicolus), were purchased from
local fish market. Total of 55 kg anchovy were used in experiments. All chemicals
used in analysis were analytical grade.
Fish Sauce Production
Anchovy samples were divided into two groups which are named as ―whole‖
and ―wastes‖. Whole fish states that all parts of the fish without cutting any part and
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wastes of anchovy state, viscera, fishbone (separated after filleting), head and gills.
Fish sauce production from both group was schemed in Figure 1.
In both sauce production group, 20% salt, 4% sugar, 1% red pepper, 0.5%
black pepper, and 0.2% clove were added to minced samples. After mixing spices
and minces, the pastes of both group placed into 500 to 2000 ml glass bottles. After
closing the lids of glass bottles, samples were incubated at 37°C for two months. At
the end of incubation period, fish sauces were filtered. After all samples filtered, the
second filtration was performed with using fine filter papers and then they were
bottled and prepared for analysis.
Physicochemical Analyses
Colour measurement of sauces was performed via using a Machine Vision
(MV) System equipped with Nikon D300 digital camera and LensEye software. L*, a*
and b* values with the range of 0 -100 were measured, which symbols indicate white
to black (shine – dull), red (+) to green (-) and yellow (+) or (blue (-) respectively
(Brimelow and Groesback, 1993).
The pH values of sauce samples were measured with a pH meter (Hanna pH
211) equipped with a glass rod probe (Hanna) (Ludorf and Meyer, 1973). Salt content
of sauce samples was determined according to the method of Mohr (AOAC, 2000).

Figure 1. The steps of fish sauce production from anchovy
Proximate Analysis
Water content was measured at dried samples. Drying process was done
according to AOAC 2000, with stove at 105oC. Protein content was determined with
Kjeldahl method according to AOAC 2000. Fat analysis was done according to Folch
method described by Bligh and Dyer (1959). Ash amount was determined with ash
furnace at 600oC for 6 hours (AOAC, 2000).
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Biogenic Amine Analysis
Biogenic amine levels were determined in two steps. First step, extraction,
was performed according to the method described by Eerola et al. (1993). Briefly, 5
ml sauce sample was centrifuged for 3000 x g after adding 0.4 mol/L perchloric acid.
After filtration with whatman 2, the samples mixed again perchloric acid and vortexed
for one min., then again centrifuged for 3000 x g and the bright supernatant was
collected for further analysis. The second step, derivatization was performed by
mixing 0.5 ml extracted sauce sample from step 1 with 100 µl 2N NaOH, 150 µl
saturated NaHCO3 and 1 ml C12H12ClNO2S (dancyl chloride). After vortexing,
samples were incubated at 40 C for 45 min. At the end of incubation, samples were
cooled to room temperature in dark and then 50 µl 25% ammonium was added and
left to incubation at room temperature in dark. After last incubation, 3.2 ml ammonium
acetate + acetonitrile was added to reach mixture volume 5 ml. The mixture then was
vortexed till melt is seen, and filtered 0.45 µl syringe filter. Filtered sample injected to
HPLC (Shimadzu) equipped with Zorbax Eclipse XDB-C18-5 5 µm (4.6x150 mm).
Microbiological Analysis
Total aerobic bacteria (TAB), total halophilic bacteria (THB), Lactobacillus sp.,
Bacillus sp. counts were performed according to method FDA/BAM (1998). All
samples were homogenized with bacterial peptone water and streak plate were used
to determine the counts of bacteria. Plate count agar (Merck) for TAB, plate count
agar with 7% NaCl (Merck) for THB, MRS agar (Merck) for lactobacillus sp. and
Mannitol-Egg-yolk-Polymyxine Agar (Merck) for Bacillus cereus count were used in
microbiological analyses.
Sensory Analysis
Sensory analyses were performed with two steps. First step was product
sensory profile analyses which performed with 14 trained panelists. For determining
the sensorial characteristics of sauces, panelists used a scale, modified from both
the form of DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) and the form used by
Ritthiruangdej and Suwonsichon (2006), which uses 9 (very good) to 1
(inconsumable). Second step was the evaluating the acceptance of consumers.
Consumers were selected randomly from random socio-economic status. A total of
80 people were joined to sensory analysis of fish sauces. Asked consumers to
choose 1 (dislike extremely) to 9 (like extremely) point to evaluate some criteria such
as colour, odor, aroma, saltiness and taste. All results of sensory analyses were
given as average point in responded area.
Statistical Analysis
The descriptive statistics (mean, standard error (SE) and range) of the findings
of the physicochemical parameters, proximate composition, biogenic amine levels,
microbiological counts and the result of sensory analysis were calculated using
Microsoft Office Excel 2007 software (Seattle, USA). The differences in results
between sauce groups were determined with one-way ANNOVA and Tukey Test.
The acceptable of the data for one-way ANNOVA analysis was determined with
Anderson-Darling and Levene‘s Test. Significance was established at P<0.05.
Results and Discussion
Physicochemical Properties
The colour of anchovy fish sauces produced from whole and wastes
determined with the values of L*, a* and b*. Results of colour analysis indicate that
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fish sauces groups have similar colour except redness. Redness of samples was
measured with a* value which was determined higher in whole fish sauces. L* and b*
values were determined nearly same in both groups (Table 1).
Table 1. Physicochemical properties of fish sauces produced from whole and wastes
of anchovy
L* value
a* value
b* value
pH
Saltness

Whole
56,74 ± 0,99b
52,10 ± 0,88a
66,40 ± 0,86a
5,59 ± 0,01b
18,64 ± 0,08a

Waste
57,08 ± 1,02ab
39,67 ± 0,93b
65,48 ± 1,00a
5,53 ± 0,02c
18,68 ± 0,12a

All results given in average. Different letters in same column show differences
(p<0.05)
The pH values (5.59 – 5.53) in this study (Table 1) was slightly lower
compared those reported by Ibrahim (2010), Cho et al. (1999), Park et al. (2001) and
Ijong and Ohta (1995) and it is in agreement with those reported by Cho et al. (2000)
and Aquerreta et al. (2001). The pH values of fish sauces generally reflect the
bacterial activity during fermentation and probably as a consequence of the
accumulation of basic compounds (Aquerreta et al., 2001).
The salt content of fish sauces is generally found to be high. Because of salt
preservation purpose of minced product and fermentation process, salt is highly
demanded additive for fish sauce production. Commercial fish sauces generally have
high salt content, which is up to 18% (min. 10%). In our anchovy sauces, salt level
was determined at 18% in both groups.
Proximate composition
Nutritive properties of experimentally produced anchovy fish sauces were tried
to determine with proximate composition analyses. Result were given in Table 2. It
was determined that sauce produced from anchovy wastes are richer in water than
whole anchovy sauce group, however protein content was determined lower. Ash, fat
and carbohydrate values have shown similarities in both groups. In general, whole
fish sauce protein content (12%) nearly same as fresh fish and wastes can be
assumed as protein source with 8% value.
Table 2. Proximate compositions of fish sauces produced from whole and wastes of
anchovy
Moisture
Protein
Fat
Ash
Carbohydrate

Whole
61,08 ± 0,60bc
12,22 ± 0,57a
4,45 ± 0,41c
19,24 ± 0,27b
3,02 ± 0,18a

Waste
63,88 ± 0,98a
8,62 ± 0,48b
5,61 ± 0,27ab
19,16 ± 0,37b
2,74 ± 0,14ab

All results given in average. Different letters in same column show differences
(p<0.05)
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In previous studies, the water content of fish sauces produced experimentally
was reported in the range of 60-85% (Bersamin ve Napugan, 1961; Hjalmarsson et
al., 2007; Gildberg et al., 2007). Similarly, we have found at about 60% of water
content in anchovy sauces. Protein amount, in fish sauces, is generally calculated
with total nitrogen value. Total nitrogen is one of the most important quality
parameters and there are such standards which determine the quality classes of fish
sauces according to total nitrogen amounts (Hjalmarsson et al., 2007). For Thailand
fish sauce named as ―Nampla‖, most realistic quality determination is performed to
total nitrogen index (Wilaipan, 1990). According to this index, fish sauces, ―nampla‖
and ―patis‖ should have more than 1.5% total nitrogen to obtain high quality class and
more than 2% to obtain best quality class (Wilaipan, 1990; Lopetcharat et al., 2001;
Lopetcharat and Park, 2002; Hjalmarsson et al., 2007). In our study nitrogen amount
were determined with Kjeldahl method and results indicated as% total nitrogen. In
whole and waste anchovy sauces, total nitrogen was determined as 1.54% and
2.08%, respectively. These values are suitable for nitrogen quality index mentioned
above.
Low fat content was main perspective of fish sauces because of staying
insoluble lipids in meat and raw materials during the fermentation process. However,
ash and carbohydrate are raised because of additives, especially salt, sugar and
spices, used in preparation of the sauces. Ash amount was 19% and carbohydrate
value was about 3% in both sauce groups. These values show similarity between
other sauces reported in prior studies (Cho et al., 2000; Park et al., 2001; Ibrahim,
2010). Some small differences may be seen because of the rate of ingredients
amount used for preparing sauces.
Biogenic Amine Levels
Biogenic amines occur with decarboxylation of free amino acids by the
enzyme which is produced by bacteria and named as decarboxylase. Biogenic
amines can be seen both fresh and spoiling fishes. Along with this, some of food
processing technics, like fermentation, can cause the formation of these amines. In
this study, we have determined the levels of 8 biogenic amines, including most
important one which named as histamine (Table 3). Histamine levels were
determined as 7.98 mg/kg in whole anchovy sauce and 10.78 mg/kg wastes of
anchovy sauces at maximum levels (P<0.05). In previous studies, researchers have
reported histamine levels much more than ours. Zaman et al. (2010) have
determined histamine levels in 5 different commercial fish sauces as 62.5-393.3
mg/kg. At the beginning of fermentation, the biogenic amine level can raises along
with fermentation period. Once fermentation fully controlled by lactic acid bacteria
biogenic amine production by other bacteria is restricted. So that, biogenic amine
level stays same till product is ready. Yongsawatdigul et al. (2004) have reported that
the level of histamine was reached to 200 mg/100g in Indian anchovy (Stolephorus
indicus) sauces after 16 hours of fermentation; Jiang et al. (2014) have reported the
value as 355 mg/kg for ―Yu-lu‖ at maximum level. In our study, while histamine levels
were found to be lower than the values reported by prior studies, cadaverine and
putrescine were found to be higher than histamine but still lower than reported
biogenic amine values. The differences of biogenic amine levels in our anchovy
sauces were found statically important (P<0.05), which means salt, spices and sugar
addition did not affect, but raw material differences affect the biogenic amine levels in
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the products. On the other hand, the reason of resulting low biogenic amine contents
in our anchovy fish sauces is addition of high amount of salt, which inhibits the
growth of decarboxylase positive bacteria.
Table 3. The biogenic amine levels determined in anchovy sauces.
Biogenic amines
Triptamin
Betafeniletilamin
Putresin
Kadaverin
Histamin
Tiramin
Spermidin
Spermin
Total

Whole
ND
ND
9,84 ± 0,04d
55,22 ± 1,17b
7,98 ± 0,01b
11,89 ± 0,07d
ND
ND
84,94

Waste
ND
ND
21,02 ± 0,02b
84,33 ± 0,65a
10,78 ± 0,08a
29,79 ± 0,05a
ND
ND
145,93

ND: not determined. Different letters (a, b, c) in same lane indicate differences
among groups (P < 0.05)
Microbiological Analysis
Microbiological quality is generally underestimated commercial fish sauces
because of limiting properties of fermentation process on the bacterial growth.
However, in our study, we have tried to determine bacterial content of anchovy
sauces. Total aerobic bacteria, total halophilic bacteria, lactobacillus sp. and Bacillus
cereus were tried to count in the sauce samples. It was observed that maximum
bacterial count of sauces was restricted 101 cfu/ml. Total aerobic bacteria was
constituted the majority of the bacterial load with the level of 1.8 to 2.6 x 10 1 cfu/ml.
The reasons of low levels bacterial counts in sauce samples are salt, spices and
fermentation process, which are natural inhibitors of microorganisms. These results
are in agreements with the reports made by previous studies. Authors have reported
that the bacterial load is rapidly decrease to 101 cfu/ml after fermentation process
started (Lopetcharat and Park, 2002; Dissaraphong et al., 2009).
Sensory Analysis
Sensory analysis has the most important parameters determining the quality of
food products, whatever their microbiological or chemical quality is good or not
(Huss, 1995; Celik, 2004). Especially in seafood, sensorial evaluation is a better way
to determine to freshness and quality than other quality determining methods
(Reinceccius, 1990). Along with this, sensorial analysis are mostly consulted method
to determine acceptability and product identify by the producers (Meilgaard et al.,
1999). In this study, the sensory analysis were performed with two steps. Product
profile determining with trained 10 panelists was performed before the measuring the
acceptability of products by consumers. Second step, consumer liking test, applied to
determine the real situation of experimentally produced fish sauces from whole and
wastes of anchovy. According to findings of sensory analysis, the most salient
property was determined as there is no differences were found between whole and
waste sauce groups by consumers. Especially taste of wastes was seen well better
than whole fish sauce which indicates the wastes of fishes can be turned into food
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products that are highly acceptable by consumers (Figure 2). The colour of fish
sauces groups were found to be different by panelists (P<0.05) but not by consumers
(P>0.05) (Figure 2, 3). The colour of fish sauces is mainly affected by fermentation
process, added species and raw material (Lopetcharat and Park, 2002). Aroma was
tried to determine with using eight parameters. These are sweet, caramelized,
fermented, roasted, meaty, cheesy, fishy and rancid (Figure 4). All panelist and
consumers found the aromas of sauces group similar (P> 0.05). These results has
shown similarity between the some of prior studies. Gilberd et al. (2007) produced
four different sauces from whiting and anchovy with their wastes and compared their
sauces with the commercial ones. They have found no greater differences between
sauce groups, however they have reported that experimentally produced sauces has
some differences between commercial anchovy sauces, especially in aroma and
taste properties. The authors emphasized that production process (fermentation,
additives) as well as raw material were the major factors of these differences. Similar
report was done by Jiang et al. (2007) who have determined that the salty, meaty,
roasted and cheesy aroma of ―Yu-Lu‖, a commercial sauce produced from anchovy,
is raised with prolonged fermentation time.

Figure 2. Sensory profile of anchovy sauces determined by trained panelists
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Figure 3. The results of consumer sensory analysis
Conclusion
Fish sauce is easy to produce and it is highly nutritive among same class of
food. It economically important also carries the characteristics of raw material and. It
is important to recover protein resources to valuable food stuff because of meeting
the occurring deficiency animal origin proteins with raising population in the world.
Processing seafood cause the large amount of wastes, moreover, there are lots of
unconsumed seafood unevaluated every year in all countries. For this reason, fish
sauce production from anchovy as well as its wastes, which is most produced
seafood in Turkey was evaluated as a fish sauce in this study. It is important to try
fish sauce production and determine the quality characteristics produced sauces by
all countries, especially with their major seafood and its wastes to obtain high
economic incoming and recovery of nutritive protein resource as well.
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Dry Mass of Stevia Rebaudiana B.
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Abstract: In recent decades, the increased interest in natural sweeteners has
prompted manufacturers to develop mechanized technologies for the production of
dry mass for stevioside for the food and pharmaceutical industry. The yield of dried
leaves obtained from one plant affects all the elements of the technology. The results
of a number of studies have shown that leaf fertilization is an appropriate method for
stimulating the biological potential of plants and for the widespread farming practice,
it is particularly important to establish the effect of different bio-fertilizers in a specific
soil climate. The purpose of this study is to determine the effectiveness of various bio
fertilizers on the productivity of Stevia leaves because of constantly growing organic
farming areas. The results of the study found that the influence of the used foliar
fertilizers influences the biological activity of the plants, leading to an increase in
Stevia's vegetative mass and is a prerequisite for higher yields. The highest values of
the studied parameters are the organic liquid fertilizer Ecosyst-Arbanasi, followed by
Gropaid NPA.
Keywords: Stevia, foliar mass, productivity, chemical composition, dry
substance, fertilization, foliar application.
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Ефективност на биоторове върху
продуктивността на листна маса от стевия
Елена Николова, Димитър Якимов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: През последните десетилетия повишеният интерес към
естествените подсладители кара производителите да разработят механизирани
технологии за производство на суха маса стевиозид за хранително-вкусовата и
фармацевтичната промишленост. Добивът на сушени листа, получени от едно
растение, засяга всички елементи на технологията. Резултатите от редица
проучвания показват, че торенето на листата е подходящ метод за
стимулиране
на
биологичния
потенциал
на
растенията
и
за
широкоразпространената земеделска практика, особено важно е да се установи
въздействието на различните биоторове в конкретен почвен климат. Целта на
това изследване е да се определи ефективността на различните биоторове
върху производителността на листа от стевия поради постоянно нарастващите
площи за биологично земеделие. Резултатите от изследването установяват, че
влиянието на използваните листни торове влияе върху биологичната активност
на растенията, което води до увеличаване на вегетативната маса на Stevia и е
предпоставка за по-високи добиви. Най-високи стойности на изследваните
параметри са отчетени за органичните течни торове Екосист-Арбанаси,
следвани от Gropaid NPA.
Ключови думи: стевия, листна маса, производителност, химически
състав, сухо вещество, торене, приложение в листата.
Въведение
Растението стевия, като източник на естествени подсладители, е
разпространено в почти всички части на света. Отличителното качество, с което
стевията привлича вниманието, е интензивно сладкият вкус на листата и на
водния екстракт от тях, като необикновената им сладост се дължи на
некалоричните компоненти: стевиозид (3-10% в сухите листа) и ребаудизид А
(1-3%), които могат да бъдат 250-300 пъти по-сладки от захарта. Важно е да се
отбележи, че няма нито едно съобщение за токсичност или мутагенно действие
на всички компоненти, съдържащи се в стевията, а също и странични ефекти
при тяхната употреба.
През последните десетилетия увеличеният интерес към естествените
подсладители (Deepak, Acharya, 2008) предизвиква голямо желание на
производителите за разработване на механизирани технологии за
производство на суха маса за извличане на стевиозид за целите на
хранителната и фармакологичната промишленост.
При нашите условия стевия се отглежда като едногодишна култура,
поради невъзможността растенията да издържат при зимни условия и затова са
разработени различни звена от технологията на отглеждане (Върбанов и др.,
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2008; Крумов и кол., 1984; Николова, 2013), което дава възможност за
увеличаване на продуктивността и съдържанието на сладки вещества от
стевия.
Върху добива на сухи листа, който се получава от едно растение, влияят
всички звена на технологията, като производство на разсад, срокове и
гъстотата на засаждане, но проучванията относно подхранването с
биопродукти е ограничено.
В последните години се установява трайна тенденция за намаляване на
употребата на минерални торове. Това се отнася преди всичко за тези, които се
използват за почвено торене, осигуряващи основните хранителни елементи –
азот, фосфор и калий. Тяхната употреба е намаляла до 7 пъти, което означава
и ограничаване на възможностите за реализиране на класическото, основно
почвено торене (Kerin & Berova, 2003). Тези факти създават предпоставки за
увеличаване на значението на листното торене като възможност за
задоволяване на изискванията на растенията към хранителния режим.
Резултатите от редица изследвания показват, че листното торене е
целесъобразен метод за стимулиране на биологичния потенциал на растенията
(Fageria et al, 2009; Kannan, 2010).
Съгласно законите на земеделието най-висок добив може да се получи
при оптимално количество на този фактор. Намаляването или увеличаването
на листното торене над това ниво води до понижаване на добива. След
преминаване на оптимума, ефектът от увеличаването на фактора, намиращ се
в минимум, рязко се ограничава.
За широката практика на земеделието е особено важно да се установи
действието на различни биоторове в една конкретна почвено климатична
обстановка, което води до откриване на ограничаващия добива фактор и да се
пристъпи към разработване на подходяща агротехника, която е насочена към
обезпечаване на този фактор.
В настоящото проучване като цел е заложено изпитване за повишаване
на продуктивността на листната маса от стевия чрез снабдяването на
растенията с хранителни вещества, чрез внасяне на биоторове, защото все
повече земеделските площи под биологично управление постоянно нарастват.
Материал и методи
В изследването са проучени влиянието на биопродукти върху
продуктивността на листна маса от стевия. Анализът на развитието на
растенията от двугодишни коренища е проведен през 2017 г. Полският опит
беше заложен по блоков метод в четири повторения с по 10 растения в
парцелка при разстояние на засаждане 50х30 сm. в началото на май при
температура на почвата 10-12оС. Използвани са двугодишни растения, тъй като
натрупването на фитопатогени в по-старите коренища е силен фактор за
подтискане на растежа и намаляване на продуктивността. Бяха изпитани
следните варианти: 1. Контрола – неторено; 2. Екосист – Арбанаси - 1%; 3.
Екосист – Арбанаси - киснене на корените в 1,5% суспензия за 5 часа; 4.
Биоактив – 0,5%; 5. Gropaid NPA – 0,5%.
Преди засаждане на растенията са направени почвени анализи на
запасеността на почвата с микро- и макроелементи, както ѝ киселинността на
почвата. Въз основа на предшестващите изследвания и установеното влияние
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на торенето върху добива на зелена маса и увеличаването на общото
съдържание на сладки вещества беше разработена схемата на опита за нивото
на приложение на всеки тор (Николова, 2014, Учкунов, 2014).
По време на отглеждането на стевията грижите са сведени до борба с
плевелите и прилагането на адекватни и ефективни агротехнически
мероприятия, както и извършване на мониторинг на климатичните показатели
на околната среда.
В климатично отношение експерименталният опит се намира в
Североизточна България с надморска височина 231 m и принадлежи към
Източния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от
умереноконтиненталната климатична подобласт с характерните за този район
излужени черноземни почви. Климатичните условия тук се доближават до
условията на източноевропейския климат, чийто най-съществени черти са
малките валежи и горещо лято, през което падат максималните за годината
валежи (500 до 550 mm/m2). Съобразно с това и средната годишна амплитуда
на температурата е между 22°С и 24°С, като на места достига и 25°С, което
подчертава континенталния характер на климата. При създаване на
експерименталния участък климатичните условия са оптимални за прихващане
и развитие на растенията. Но всички тези параметри на климата изискват
допълнителни поливки за благоприятното, пълноценно и масово развитие на
стевията с добри и качествени показатели.
В проучването са включени следните биоторове, характеризиращи се със
своите предимства:
* Течният органичен тор „Екосист-Арбанаси― е природен продукт на
бактериална основа и съдържа набор от микроорганизми (Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis, Azotobacter chroococum и Azotobacter vinelandii), които
освен че осъществяват азотфиксация, отделят пълния състав от основните
фитохормони – ауксини, гиберелини и цитокинини. А целенасочената липса на
гъби в тора позволява по-концентрирано натрупване на микроорганизми, както
и последващото им добро равитие. Проучването е в две направления: първо,
чрез вегетационно пръскане на растенията двукратно във фаза на растенията 2
– 4 разклонения и 12 -15 дни по-късно при разход на работен разтвор 220 - 250
ml/da при всеки един етап на торовнасяне с препоръчителен работен разтвор
25 - 30 литра; второ, чрез стимулиране на растежа на растенията и биологичен
контрол на фитопатогени чрез третиране на надземна част и корените на
растенията с 1,5% суспензия за 5 часа. Биологичният органичен течен тор
„Екосист-Арбанаси― е любезно предоставен от доц. д-р Димитър Якимов от
ВУАРР-Пловдив.
* Течният листен тор Cropaid NPA, който има биоминерална структура,
съдържаща бактерии, които са естествени производители на растителни
протеини и над 60 вида минерали. Cropaid e натурален биологичен растителен
антифриз, който съдържа напълно безвредни за околната среда съставки,
произвеждани от бактериите от род Thiobacilus spp. Торовнасянето в опитните
парцелки отново се извърши двукратно, като използваната концентрация е
0,5%, т.е. 50 ml на 10 литра вода от течния тор при всеки един етап на
торенето. Много важно условие при приготвянето на работния разтвор е водата
да не съдържа хлор и да има рН под 7.
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* Торът Биоактив е натурален продукт и представлява екологичен
продукт за подобряване на устойчивостта и растежа на растенията, който
активира и подпомага размножаването на аеробните бактерии, необходими за
процеса на минерализация и нитрификация на органични азотни вещества и
протичане на процеса амонизация. Той е 100% английска сол с активиран
кислород. В проучването е приложен двукратно във фаза на растенията 2 – 4
разклонения и 12-15 дни по-късно при разход на работен разтвор 100 g/da при
всеки един етап на торовнасяне.
Торовете са разтворени в определено количество вода съгласно
инструкцията за употребата им. Пръскането се извършваше в сутрешните
часове при тихо време. Контролите не бяха наторявани. След торенето се
извърши поливане на всички опитни парцелки, тъй като поливането не е
лимитиращ фактор.
В края на август и началото на септември са извършени биометрични
измервания на растенията и са определени техните средни стойности.
Определиха се основните параметри: брой стъбла; брой разклонения; височина
на основните стъбла; тегло на надземната част на едно растение; тегло на
зелената листна маса от едно растение; тегло на сухата листна маса от едно
растение; рандеман – съотношение на сухата маса листа към общото тегло,
изразено в проценти, който формира продуктивността на листна маса.
Отчетени са всички показатели по стандартната схема.
Резултати и обсъждане
На таблица 1 са представени резултатите от анализа за растеж и
развитие на двугодишни коренища от растението стевия при използването на
иновативни биоторове. Наблюденията за влиянието на листното подхранване
върху вегетативното развитие на растенията очертават някои закономерности.
Съществуват малки различия в растежните прояви на третираните растения
както през отделните фази на растението, така и при различните листни
торове, включени в експеримента.
Таблица 1. Растеж и развитие на стевия при третиране с биоторове
Вариант
1
2
3
4
5
GD

Вид биотор

Контрола /неторено/
Екосист– Арбанаси - 1%
Екосист – Арбанаси
коренища в 1,5% за 5 часа
Биоактив – 0,5%
Gropaid NPA – 0,5%
5%
1%
0,1%

Височина,
cm

Стъбла,
брой

Разклонения,
брой

Se
65
70
76

VC%
16,96
18,32
18,96

Se
29
32
37

VC%
17,99
17,58
18,32

Se
26
28
32

VC%
10,59
11,52
10,86

70
72
2,90
3,40
3,86

15,17
18,35

34
22
3,60
4,40
5,71

18,96
18,35

24
20
2,82
3,94
4,78

12,35
12,74

Височината на стъблото е най-високо след третиране на растенията с
Екосист-Арбанаси при накисване на коренищата в 1,5% суспензия за 5 часа и
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листно пръскане във фаза на растението 2-4 разклонения (табл. 1).
Третираните растения с другите видове биоторове имат по-малки разлики с
контролните растения. Тази тенденция се наблюдава и при параметрите брой
стъбла и разклонения. Разликите между отделните варианти са в много малки
граници. Най-вероятната причина за тези резултати е, че до този момент
растенията са подхранвани с листните торове само веднъж и все още не е
добре изявено цялостното им стимулиращо влияние върху тях.
От анализа на данните от таблица 2 може да се констатира, че найвисоко общо тегло е установено при използването на Екосист-Арбанаси,
достигащо 870 и 980 g от едно растение при двата варианта на приложение.
Прави впечатление, че получените резултати при проучваните параметри
третирани с Биоактив и Gropaid са с близки стойности, което потвърждава
почти еднопосочно действие при проучваните показатели.
За отбелязване е, че най-висок добив сухи листа е формиран отново при
третиране на растенията с Екосист-Арбанаси (127g), което предполага и поголямо съдържание на стевиозид и в сравнение с нетретираните растения
увеличението е с над 56.% и с 37% над третирането с Биоактив, при който е
установено 17,6% увеличение на добив от сухи листа (Учкунов, 2014), което се
потвърждава и в това проучване. Подобни са резултатите и при полученото
количество зелени листа, където превишението над контролата е от 41,3%,
като повишението при биотора Биоактив е 13,22% спрямо контролата. При
всички приложени листни торове разликите между отчетените показатели са
отчетливи и статистически доказани.
Таблица 2. Оценка за продуктивност на стевия при третирането с различни
биоторове
Вариант
1
2
3
4
5
GD

Вид биотор

Контрола /неторено/
Екосист– Арбанаси - 1%;
Екосист – Арбанаси
коренища в 1,5% за 5 часа
Биоактив – 0,5%;
Gropaid NPA – 0,5%.
5%
1%
0,1%

Общо тегло,
g

Тегло зелени
листа, g

Тегло сухи
листа, g

Рандеман

Se
620
870
950

VC%
20,25
26,35
27,55

Se
121
181
174

VC%
15,17
16,78
22,81

Se
85
127
122

VC%
15,53
16,53
15,98

%
13,7
14,6
12,8

740
795
3,10
4,12
6,15

26,81
20,56

137
151
3,54
4,22
5,64

24,55
18,52

96
106
4,02
5,33
6,00

16,38
15,75

13,0
13,3
1,04
2,42
3,02

От прегледа на данните за показателя тегло на сухи листа може да се
направи предварителният извод, че третираните растения с Екосист-Арбанаси
и Gropaid NPA са реализирали добив от 106 до 127 g от растение, което може
да осигури около 550-650 kg/da добив сухи листа.
Прави впечатление запазването на параметрите за вариране на
признаците при увеличаване на средните стойности за броя на стъблата,
общото тегло и теглото на листата в четирите варианти на третиране.
Увеличената маса на двугодишните коренища увеличава показателите за
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продуктивност при третиране с Екосист-Арбанаси в двата начина на
приложение, като получените резултати показват по силно увеличение на
параметрите при едновременно третиране на корените преди засаждане и
вегетативно пръскане на листата.
Запазването на качествените параметри за сухо съдържание и делът на
листата се отразяват на стабилността на показателя за рандеман, като тези
показатели са по-зависими от условията (фиг.1). Рандеманът на сухи листа не
зависи от вида тор и е най-висок при третираните растения с ЕкосистАрбанаси-1% (14,6%), който е относително равен с този при нетритираните
растения (13,7%).
Нарасналата маса на двугодишните коренища увеличава показателите
за продуктивност при запазване на параметрите за височина, сухо съдържание,
дял на листата и рандеман.

Фигура 1. Съотношение на сухо вещество и дял на листата при
третираните варианти
Изводи
Влиянието на листните торове, използвани в проучването, влияят върху
биологичната активност на растенията, като водят до увеличаване на
вегетативната маса на стевията и е предпоставка за реализиране на по-високи
добиви. С най-високи стойности на изследваните показатели е ЕкосистАрбанаси, следван от Gropaid NPA.
Установено е, че третирането на стевията с органичния листен тор
Екосист-Арбанаси, приложен двукратно чрез третиране на надземната част (2
– 4 разклонения) и корените на растенията с 1,5% суспензия за 5 часа, оказва
най-добър ефект върху продуктивността на растенията. Получените резултати
дават основание да се препоръча включването на листния тор в технологията
на отглеждане на стевията.
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Ex situ (in field) conservation of Bulgarian species from
genus Mentha maintained in the collection of IPGRSadovo
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Abstract: The genus Mentha belongs to the botanical family Lamiaceae. In
Bulgaria are spread 6 varieties and numerous natural hybrids. The species from the genus
Mentha are been well known since ancient days as oil and honey bearing plants. That is
why it is considered that most of the known nowadays species are very old. In the Institute
of Plant Genetic Resources – Sadovo are maintained in field two Mentha varieties.
M. arvensis L and M. spicata L. Besides the in field conservation of the species, in vitro
techniques are a reliable means of reproduction and long-term storage. In the
experimental work for in vitro conservation of microcuttings of M. arvensis L and M. spicata
L in low temperatures were applied 4 different temperatures - 2ºС, 4ºС, 6ºС and 8ºС.
Longest conservation period (12 months) with highest level of survived cuttings (83,50%)
was observed in 4ºС. After cultivation of the newly obtained microcuttings from in vitro
conservation in normal conditions (24ºС) were observed little differences between two mint
varieties in shoot growth, which is due to their specific biology and the period of in vitro
conservation under 4ºС has no influence.
Keywords: genus Mentha, M. arvensis L., M. spicata L., in field conservation, in
vitro conservation, Lamiaceae.
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Introduction
Bulgaria is very rich in medicinal plants. They have been used for centuries to treat,
as well as for cosmetic purposes. Therefore conservation of wild medicinal species is very
important and is one of the main priorities in the scientific activities of IPGR – Sadovo that
is a part of the National programme in Plant Genetic resources (PGR) through realization
of the ‖Conservation, Management and Use of PGR in Bulgaria‖ Project. The main goal of
the project is conservation of the national plant biodiversity. In the National genebank are
preserved 220 medicinal plants species in long and medium term storage (Desheva,
2009), 182 species are in field collection and 75 in in vitro conditions.
The species from Lamiaceae are the most widespread in Bulgraia and comprises
about 210 genera and 3500 species and subspecies (Velchev, 1989). Two species (M.
arvensis L. and M. spicata L.) of genus Mentha, growin in field and in vitro conditions were
chosen to carry out a comparative investigation. They are well spread in Bulgaria mainly in
moist to wet grounds and most used as medicinal plants. That crop has a wide range of
distribution. Found throughout Europe, Africa, Asia, Australia and North America. In
Bulgaria is spread throughout the country.
The in vitro conservation of vegetative propagating plant species is carried out in
two main directions: 1. Suppressing of growth by using of liquid Nitrogen азот /Engelmann,
2011/; 2. Limitation of growth rate of the explants using different factors /Reed, 1999,
Gonçalves, 2007, Lata, 2010/. One of the methods for reducing the growth rate is growing
in vitro cultures at low positive temperatures. Withers, 1990, develop that method through
a detailed study of the methodology for in vitro storage of cells, tissues and organs. The
investigations continued with application of low temperature regimens in different plant
species. The range of temperatures applied is from 1 to 10º C, and the conservation
period is of 3 months to 3 years. The investigations for application of low temperatures for
in vitro conservation of mint are still limited /Selvakumar, 2001, Islam, 2003, Chishiti,
2006/. Shibli, 2006 found specific differences in the low temperature tolerance of different
species, varieties and explant types and establishment the optimal temperature limits
should be established separately for each plant species. This required a study to be done
to establish the temperature range in which microcuttings from two mint varieties can keep
their viability in in vitro conditions as long as possible.
Material and methods
The plant material for the research was taken from the collection of medicinal plants
of the Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo. The morphological data were
collected at full maturation of the plants. The reported indicators are as follows: height of
shoot (cm), flower`s length (mm), length of leaves (cm) and width of leaves (cm).
For carrying out of the experimental work for in vitro conservation of two munt
varieties, M. arvensis L. and M. spicata L, were used microcuttings from both species. The
explants were cultivated on nutrient media after Gamborg, 1976 with vitamins after Morel
/Grenan, 1979/. The investigation was made under 4 different temperatures - 2ºС, 4ºС,
6ºС and 8ºС. Tubes with dimensions 16/160 mm, each containing 5 ml of nutrient media
were used. Double cover of the cultural vessels was applied to prevent evaporation.
Cultures were grown in level of light 2 000 lx with 16/8 hors photoperiod. Each option for
each variety included 50 explants in 3 repetitions. The level of survival of explants /%/ was
recorded each 3 months up to the 12-th month.
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For observation of growth temp of the explants microcuttings from both mint species
were cultivated in new nutrient media in 24ºС. The length of shoots /mm/ was recorded
each 10 days for a period of 30 days. Microcuttings from the same mint varieties, obtained
from plants grown without conservation were used as control.
Results and discussion
Biological features of cultivated mint. Mint has increased demand to soil conditions.
Successfully can be grown on alluvial, black, gray forest, meadow drained soils. Heavy
clay and light sandy soils are unsuitable for mint.
Mint is very demanding to light. Does not tolerate compressed crops or shading. M.
spicata is a plant of the long day, and M. arvensis – of the short.
Mint is not especially demanding to heat. It can withstand temperatures up to minus
10°C and in the presence of snow even to minus 18 ° C. The development of plants begins
slowly at air temperatures of 2-3°C. The optimum for the growth and development of the
mint is 19-20°C. Depending on average day temperatures the vegetation period of the mint
from germination to flowering is 80 -100 days. During that period mint needs temperature
sum from 1500 to 1600°C. Negative affect on plants have low atmospheric humidity in
combination with air temperatures above 35°C.
Moisture requirements. Mint is moisture-loving plant, demanding to soil and
atmospheric humidity during the entire growing season. The highest yields of essential oil,
and dried leaves are produced when soil moisture is 80-90% of the PPW. Although the
mint is very plastic culture it must be grown under irrigation. Therefore, depending on
rainfall during vegetation 4 to 7 irrigations are a must. Excessive soil moisture, however,
lowers the yield of the shoot biomass and the quality of oil in it, due to diseases or death of
some of the plants.
In the analysis of the morphological features of the two examined mint species it
was stated that they vary quite significantly in morphological terms. The results from the
morphological study are shown in fig 1.
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Fig.1. Comparative morphological study of M. arvensis and M. spicata
Mentha arvensis L. is an erect herbacious perennial plant that grows 20 - 80 cm tall
on square, hairy stems. It is rhizomatous and has opposite leaves that are attached to the
stem with very short stalks (fig.2). It has a very fragrant minty aroma.
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The leaves are 2 - 8 cm long and 0.6 - 4 cm wide. They are lance to oval shaped,
taper to a point, and have sharply toothed margins. The flowers are whorled around the
upper leaf axils. They are 4 - 7 mm long, irregular, and range from white to pink and violet.
They have longer stamens than petals. They bloom from June to August. The fruits are
brown nutlets. There are four per flower and they enlarge and remain on the plant during
the winter.
In Bulgaria M. arvensis grows naturally in wet lands from low to mountain elevations
up to 1800 meters above sea level.
Mentha spicata L. (fig.3) is a herbaceous, rhizomatous, perennial plant growing 30–
100 cm tall, with variably hairless to hairy stems and foliage, and a wide-spreading
underground rhizome. The leaves are 5–9 cm long and 1.5–3 cm broad, with a serrated
margin. Spearmint produces flowers in slender spikes, each flower pink or white, 2.5–3
mm long and broad. The fruits are red, brown to black, rigid or smooth. Used as a spice.
Its leaves are used in soups, broths and stews of beans in preparation puree of spinach in
stews of lamb and sheep meat stuffing for lamb in boiled and stewed meat - pork or beef.
Due to its specific and strong flavor it must be carefully combined with other spices
because they can "suppress" the taste.

Fig. 2. Mentha arvensis L.
in field collection of IPGR

Fig. 3. Mentha spicata L.
in field collection of IPGR

The comparative results from the influence of different temperatures on the level of
survival and duration of in vitro storage of explants of M. arvensis L. show that highest
level of survival /100% / is reached in 6ºС and 8ºС, but that level is constant up to the 6-th
month (table 1). After that the survival of the explants is lower and in 120 th month it is 73%
in 6ºС and 48% in 8ºС. That is because the higher temperatures stimulate faster growth of
shoots, exhaustion of the nutrient media and death of the plants. High level of survival
/83,5%/ for longest period /12 months/ is observed under 4ºС. In 2ºС explants are
successfully preserved for 12 months, but the survival is only 38%.
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Nearly same are the results for M. spicata L., which shows that the temperature is
the basic factor for the duration of the storage and the genotype has almost no influence.
Table 1. Level of survival of mint explants in low temperatures /%/
Temperature

3 months

2ºС
4ºС
6ºС
8ºС

38,00
83,50
100,00
100,00

2ºС
4ºС
6ºС
8ºС

40,00
81,50
100,00
100,00

Duration of storage
6 months
9 months
M. arvensis L.
38,00
38,00
83,50
83,50
100,00
92,00
100,00
85,00
M. spicata L.
40,00
40,00
81,50
81,50
100,00
94,00
100,00
82,50

12 months
38,00
83,50
73,00
48,00
40,00
81,50
75,50
49,50

Following the rate of growth of shoots of microcuttings, received after segmentation
of plants after the conservation period in 4ºС and after cultivation in 24ºС was established
that there are no significant differences in growth rate in both mint species (fig.4). The
average shoot length after 30-days cultivation of M. arvensis explants was 82,12 mm and
for M. spicata - 72,08 mm. The shoot length of the control plants was almost the same 78,39 mm. The variation of 10,04 mm between both species is unsignificant.

mm

Fig. 4. Development of mint plants after period of
in vitro storage
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Fig. 4. Development of mint plants after period of in vitro storage
Fig. 5 and 6 show genotype specification, not suppressing result from the storage.
So low temperatures applied in in vitro storage does not have any influence on the
regeneration processes of explants when transferred to normal conditions after the storage
period.
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Fig.5. In vitro plants of M. arvensis L.
stored and non stored explants

Fig.6 In vitro plants of M. spicata L.
stored and non stored explants

Conclusions
The comparative morphological investigation of M. arvensis L. and M. spicata
showed that there is insignificant variation and the indices are stable.
Both mint varieties /M. arvensis L. and M. spicata/ can be successfully stored in
vitro under low positive temperatures and the longest period for conservation /12 months/
with highest level of survival /83,5%/ is obtained in 4ºС.
In vitro conservation of mint explants in low positive temperatures do not influence
on the shoot growth rate when transferred in normal temperature /24ºС/.
The climatic conditions in Sadovo region meets the demands of mint varieties for
cultivation.
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Abstract: Seaweeds are primary producers in marine environments and they
are rich in proteins, minerals, vitamins, polyunsaturated fatty acids, soluble dietary
fibers and bioactive antioxidants. Since they contain valuable substances, seaweeds
have been used for functional food sources in recent years. These special foods may
provide a health benefit beyond nutrition and they could reduce the risk of disease. In
Turkish coastal waters, having wide biodiversity, the genus of Gracilaria
(Rhodophyceae), Cystoseira (Phaeophyceae), and Ulva (Chlorophyceae) can be
evaluated as functional foods. However, there isn‘t any industry on culturing and/or
processing of these valuable seaweeds. This study review that seaweeds which
could be evaluated as functional food industry in Turkey.
Keywords: Seaweed, Macro algae, Functional Food, Proximate contents,
Pigments.
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Introduction
Seaweeds are found in all coastal areas of the world, in all climatic zones from
the warm tropics to the icy Polar Regions and they are by far the most abundant
primary producers (Mouritsen, 2013). Seaweeds (macro algae) are traditionally
classified according to chemical and morphological characteristics, with special
relevance to the presence of specific pigments, which determine the inherence to
one of the three algal divisions: brown, red and green algae (Van Den Hoek et al.,
1995; Barsanti and Gualteri, 2006). A greater diversity in biochemical composition of
seaweeds paves the path to explore variety of compounds in their composition with a
wide range of physiological and biochemical characteristics, many of which are rare
or absent in other taxonomic groups (Holdt and Kraan, 2011). Knowing the benefits
associated with the seaweeds through the experience, seaweed has been used as
an important dietary component for centuries in countries like China, Japan, and
Korea. In addition, seaweeds are an important source of hydrocolloids: agar and
carrageenan obtained from Rhodophyta and alginate obtained from Phaeophyceae.
These hydrocolloids are widely used, mainly in the food industry, as thickeners and
gelling agents (Freile-Pelegrin and Robledo, 1997). Seaweeds are attracting as a
food source in other parts of the world, and growing interest is developing to explore
all possible seaweed intervention including functional food product development
(Mendis and Kim, 2011).
Functional foods defined as foods or dietary components that may provide a
health benefit beyond basic nutrition (Hanninen and Sen, 2008). The beneficial
effects could be either maintenance or promotion of a state of wellbeing or health
and/or a reduction of risk of a pathologic process or a disease (Roberfroid, 1999).
Functional foods include everything from natural foods, such as fruits and vegetables
endowed with antioxidants and fiber, to fortified and enriched foods, such as orange
juice with added calcium or additional carotenoids, to formulate ready to drink
beverages containing antioxidants and immune-supporting factors (Wildman and
Kelley, 2007). The global market for functional foods is expected to reach USD264.4
billion in 2013, with a compound growth rate of 7.4% (Abu-Ghannam and Cox, 2014).
This situation has created a surge of research activity in identifying new ingredients
and raw materials with beneficial health properties for the development of functional
foods from both terrestrial and marine sources (Walsh and Watson, 2011). This study
review that seaweeds which could be evaluated as functional food industry in Turkey.
Seaweeds as Functional Foods in Turkey
Turkey is surrounded by four seas (Mediterranean Sea, Aegean Sea, Sea of
Marmara and Black Sea) and it has a diverse seaweed flora. Total number of
seaweed species along the Turkish coasts is about 586 (TaĢkın, 2014). Although
there are so many species, the number of studies on biochemical composition of
seaweeds are limited. Studies are usually focused on taxonomy and distribution of
seaweeds.
Marine algae have been identified as a major potential source for growth in the
functional food sector. They are rich proteins, minerals, lipids, pigments,
polysaccharides and poly unsaturated fatty acids (Dere et al., 2003; Holdt and Kraan,
2007; Ak et al., 2015; Yenigül, 1993). But, environmental conditions such as
inorganic nutrients, light intensity, water temperature and season affects nutrient
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composition of seaweeds (Cirik et al., 2010b). In addition, biochemical composition of
seaweeds show differences between natural populations and cultivated ones (Hafting
et al., 2012).
Proteins and Amino Acids
Macro algae are excellent source of protein and their derivatives (Samarakoon
and Jeon, 2012). Protein content of seaweed ranges between about 1% 50% (dw)
(Dere et al., 2003, Ak et al.2015, Cirik et al.2010a, Holdt and Kraan, 2011, Hafting et
al., 2012).We explain this gap with several reasons. Protein content of seaweeds
show differences between species but generally high in red seaweeds (Holdt and
Kraan, 2011). Among macro algae divisions, red algae are rich for proteins.
Laurencia papillosa has maximal content of 34.65% (dw), followed by Graciliaria
verrucosa with maxima around 27% (dw) (Polat and Özoğul, 2009; Ova Kaykaç,
2007). But, calcareous red algae such as Jania rubens (7% dw) are poor for
proteins (Polat and Özoğul, 2009). Green macro algae are good sources of protein.
The highest protein level of Ulva rigida was recorded as 21.20% dw (Ova Kaykaç, et
al., 2008). The proteins of edible brown algae is low. It changes from 5.18 to 18.73%
dw in Cystoseira barbata (Table 1) which is an important edible seaweed for Black
Sea Region (Cirik et al., 2010a; Ova Kaykaç, 2007). But, some of non-edible brown
algae have high protein levels. And, it can be reach up to 30.43% and 35.40% dw in
Cystoseira coniculata and Padina pavonica (Polat and Özoğul, 2009). Also, culturing
techniques and culture media affects protein content of seaweed. The proximate
composition of cultured seaweed in Turkey is summarized in Table 2. Protein content
of cultured G. verrucosa change from 20.28% to 42.6% dw while C. barbata vary
from 8.13% to 22.70 dw (Cirik et al., 2010a; Topçu et al., 2013; ÖztaĢkent et al.,
2013; Ak et al., 2011a, b). The highest protein value was determined as 25.73% dw
for cultured U. rigida (Ak et al., 2015).
Seaweeds species distributed in Turkey contain essential amino acids and are
rich source of aspartic acid and glutamic acid (Table 3). The combined aspartic acid
and glutamic acid concentration is about 35% total amino acids. Tryptophan,
cysteine, tyrosine and methionine are limiting amino acids in algal proteins distributed
Turkish coastal waters. But, the general levels in seaweed proteins are higher than
those found in terrestrial plants (Galland-Irmouli et al., 1999).
Lipids and Fatty Acids
Lipid levels of seaweed are lower than micro algae but they are important
source of essential fatty acids (Khotimchenko et al., 2002). Lipids represent up
6.73% dw of samples of seaweed collected in Turkish costs (Table 1). Like other
proximate contents, total lipid level changes with species, seasons and other
environmental factors. The maximum content of lipids was found in L. papillosa
(6.73% dw), P. pavonica (5.89% dw) and U. rigida (2.5% dw), respectively (Polat and
Özoğul, 2009; Yıldırım et al., 2009).
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Table 1. Proximate composition of seaweeds distributed along Turkish costs.
Species
Gracilaria verrucosa
G. bursa-pastoris
Laurencia papillosa
Jania rubens
Ulva rigida

Enteromorpha intestinalis
Enteromorpha linza
Cladophora glomerata
Cystoseira barbata

Cystoseira coniculata
Padina pavonica

Crude Protein (%) dw
a
14.74 - 27.38
b
41.5
c
34.65
c
7.20
d
11.87 – 21.20 ;
e
9.91 ;
f
17.44 ;
g
16.00
h
15.02
f
14.1
h
14.13
i
5.18 ;
a
7.44 – 18.73 ;
j
6.77 – 17.42
c
30.43
c
35.40

Lipid (%) dw
a
0.37 – 1 04
c

6.73
c
0.12
d
0.78 – 1.25 ;
e
0.11 ;
f
2.5 ;
g
0.50
h
1.63
f
2.2
h
2.48
i
1.44 ;
a
0.46 – 1.75 ;
j
0.79 – 5.05
c
5.45
c
5.89

Ash (%) dw
a
19.13 – 28.71
c

44.05
c
80.73
d
15.84 – 18.41 ;
e
26.67 ;
f
32.85 ;
g
24.00
h
1.92
f
32.64
h
2.44
i
26.32 ;
a
21.07 – 26.09 ;
j
15.43 – 38.3
c
28.97
c
44.92

a

Ova Kaykaç, 2007; bYıldız et al., 2011; cPolat and Özoğul, 2009; dKaykaç et al., 2008;
Ergün et al., 2009; fYıldırım et al., 2009;gGüroy, 2009; hAköz et al., 2011; iCirik et al., 2010a;
j
İrkin and Erduğan, 2014.

e

Table 2. Proximate composition of cultured species in Turkey
Species
Gracilaria verrucosa
Ulva rigida
Cystoseira barbata

Crude Protein (%) dw
a
20.07 – 42.6 ;
b
14.99 – 20.28
c
16.21 – 24.55 ;
d
18.26 – 25.73
e
8.13 – 12.01 ;
f
22.70 ;
g
17.46

Lipid (%) dw
a
4.5 – 7.6 ;
b
2.9 – 2.66
c
3.50 - 8.28 ;
d
2.30 – 5.59
e
1.59 – 1.68 ;
f
3.51 ;
g
6.15

Ash (%) dw
a
10 – 12.5 ;
b
11.25 – 12.14
c
16.14 – 33.25 ;
d
22.92 – 35.24
e
30.55 – 32.44 ;
f
36.33 ;
g
42.87

a

Ak et al., 2011a; bCirik et al., 2010b; cAk et al., 2011b; dAk et al., 2015; eCirik et al., 2010b;
f
Topçu et al., 2013; gÖztaşkent et al., 2013.

Also, lipid content of seaweeds improves with applying different culture
techniques (Table 2). The highest lipid content was determined as 7.6% dw in G.
verrucosa cultured at greenhouse conditions (Ak et al., 2011a).
There are very few studies on fatty acid composition of marine macro algae in
Turkey (Ak et al., 2015; Yazıcı et al., 2009; Akgül et al., 2015b). According to these
studies, total values of monounsaturated fatty acids (MFAs) and polyunsaturated
fatty acids (PUFAs) are higher than saturated fatty acids (SFAs). The most abundant
fatty acids (FA) for all seaweed is palmitic acid (C16:0). And, it varies between 26.50
(Ulva spp.) to 26.50% (Table 4). The fatty acid profiles of seaweed show differences
between divisions. Red seaweed species contain significant quantities of PUFA. In
accordance with Table 4, Phyllophora crispa has the highest PUFA content but, U.
rigida, grown in tank systems, this level is low. It change from 12.30% to 18.91%.
PUFAs are categorized as omega-3 (n-3) and omega-6 (n-6) fatty acids (Rustan and
Drevon 2001). In generally, the total n-3 PUFA levels were higher than the total n-6
PUFA levels. The highest n6/n3 ratio find in C. barbata ant it change from 1.08% to
2.40% (Table 4).
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Table 3. Amino acid composition of some edible seaweeds in Turkey
Amino Acid Names
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Threonine
Valine
Alanine
Aspartic Acid
Glutamic Acid
Glycine
Proline
Serine
Tyrosine
Tryptophan
Cystine

Ulva
rigida
(mg dw)
5.64
3.97
9.13
6.48
1.68
7.05
6.05
6.08
9.27
13.81
15.50
6.85
5.81
6.51
3.02
4.65

a

Cystoseira barbata
(mg dw)
4.494
5.830
9.264
10.480
2.078
4.940
6.200
8.284
17.848
11.740
32.500
12.656
3.292
7.160
2.600
-

b

Phyllophora crispa
(mg dw)
2.985
6.122
7.682
7.558
2.029
5.170
5.108
7.857
6.762
18.609
17.579
7.287
7.050
5.623
6.334
4.512

c

a

Ova Kaykaç et al., 2008; bÇetingül et al.,1996; cAkgül et al., 2015a.

Table 4. Fatty acid composition of some edible seaweeds in Turkey
Phyllophora
a
crispa
1.513
30.723
6.749
42.69
2.397
17,108
20.87
0.970
0.00
15.424
19.281
36.44
19.28
16.6
0.86

Name
C14:0
C16:0
C18:0
ΣSFA
C16:1
C18:1
ΣMUFA
C18:2n6
C18:3n3
C20:4n6
C20:5n3
ΣPUFA
Totaln3
Totaln6
n6/n3

Ulva spp.
2.00
26.50
8.00
38.50
12.10
6.20
19.50
2.23
6.11
0.13
4.40
33.76
24.35
6.11
0.25

b

Ulva
rigida
c
(cultured)
0.38 - 0.47
36.72 - 37.48
1.06 - 0.47
41.93 - 40.81
5.86 - 10.27
37.97 - 30.01
45.78 - 40.29
2.95 - 3.45
4.84 - 10.13
0.00 - 0.18
0.00 - 0.27
12.30 - 18.91
9.16 - 15.46
3.13 - 3.45
0.22 - 0.34

Cystoseira
d
barbata
7.1
29.4
1.2
37.7
5.3
20.2
25.5
7.3
0.5
16.1
3.3
36.8
10.8
25.9
2.40

Cystoseira
a
barbata
2.898
33.160
1.586
38.59
5.870
30.69
36.49
4.095
0.00
8.821
12.005
24.92
12.01
12.92
1.08

a

Akgül et al., 2015b; b Durmaz et al., 2008;c Ak et al., 2015; d Yazıcı et al., 2007

Nutritional Elements
The ash content of seaweed is high compared to vegetables (Murata and
Nakazoe 2001). Ash includes macro-minerals and trace elements. The highest ash
content determines in Jania rubens (Table 1) because cell wall of this seaweed
consist of calcium carbonate and calcific acid. Ash contents also influenced by
seasons and nutrient concentration. Ash content of G. verrucosa range from 19.13%
to 28.71% dw (Ova Kaykaç, 2007). Ash content of brown seaweeds change between
15.43% to 38.3% dw (Ġrkin and Erduğan, 2014). Also, culture practices effect the ash
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contents of seaweeds. Ash content of cultured seaweeds vary from 10.0% to 42.87%
dw (Table 1).
Polysaccharides
Seaweeds contain large amount of polysaccharides, which are polymers of
simple sugars (McHugh, 1987; Kumar et al., 2008). These polysaccharides are
identified as economically most important among other ingredients found in
seaweeds that have been used in industry for food and medicinal proposes (Mendis
and Kim, 2011). Red and brown algae produce these contents in higher
concentrations as form of agar and alginate, respectively. Agar content of G. bursapastoris and Hypnea musciformis, distributed in Turkish costs, is very high (Table 5)
and they can be used for agar industry. Also, the agar content in G. verrucosa, can
reach 43% (Table 5). Alginates are extracted from brown seaweeds and it is an
important cell wall component for these seaweeds (Holdt and Kraan, 2011). Alginates
are available in both acid and salt forms. Commercially, alginic acid is obtained from
brown seaweeds as soluble sodium alginate (Mendis and Kim, 2011). Alginate
content of Padina pavonica, Scytosiphon lomentaria and Cystoseira barbata raise up
to 33%, 29% and 22%, respectively (Table 5).
Table 5. Agar and Alginate contents of seaweeds in Turkey
Agar Contents
Species
Gracilaria verrucosa

Gracilaria bursa-pastoris
Hypnea musciformis
Gelidium spinosum
Phyllophora crispa
Ceramium spp.

Amount (% dw)
a
24.0 – 43.0 ;
b
8.6 – 21.90 ;
c
9.65 – 18.64
d
13 –70
d
28 – 64
d
7 – 23
d
6 – 13
d
15 – 54

Alginate Contents
Species
Cystoseira barbata

Sargassum vulgare
Colpomenia sinuosa
Padina pavonica
Syctosiphon lomentaria
Dictyota dichotoma

Amount (% dw)
e
3 – 22 ;
f
14.00 – 26.70 ;
g
h
17.85 – 19.98
e
2–6
e
14 – 21
e
15 – 33
e
16 – 29
e
5 – 32

a

Yenigül, 1993; bAk et al., 2011a. cCirik et al., 2010b; dSağbaĢ, 2011; eKoçoğlu, 2011; fCirik et
al., 2010a, gÖztaĢkent et al., 2013; hTopçu et al., 2013.

Pigments
Chlorophylls are green lipid-soluble pigments found in all photosynthetic algae
and plants to carry out photosynthesis (Holdt and Kraan, 2011). The chlorophyll a
contents of seaweeds, distributed along Turkish costs, changes from 0.16 mg/kg to
2.187 mg/g (Table 6). Carotenoids as tetraterpenoids are simple or pure prenyl lipids
and they classified according to their functions. The carotenoids of green,
photosynthetically active plant tissue, which are needed for photosynthetic function,
are classified as primary carotenoids, whereas those of red fruits and flowers have
been termed secondary carotenoids (Lichtenthaler, 1987). Total carotenoid of
seaweed varies from 0.01 mg/kg to 0.8 mg/kg (Table 6). According to previous
studies, it was determined that total carotenoids content of brown algae are higher
than the red algae.
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Table 6. Pigments contents of seaweed in Tukey
Species
Gracilaria verrucosa
Ceramium sp.
Ulva spp.
Ulva rigida
Ulva lactuca
Cystoseira barbata
Cystoseira spp.
Dictyota dichotoma
Padina pavonia

Chlorophyll a (mg/g)
c
0.16
c
0.90
b
0.71
c
0.14 – 0.18
c
0.22 – 0.39
a
1.056
c
0.71 – 1.53
b
0.36
a
1.427
a
2.187

Σ Carotenoids (mg/g)
c
0.01
c
0.06
b
0.31
c
0.05 – 0.17
c
0.05 – 0.08
a
0.180
c
0.01 – 0.02
b
0.81
a
0.207
a
0.610

a

Özgün et al., 2015; bDurmaz et al., 2008; cDere et al., 2003

Conclusion
Seaweeds are valuable resource for functional foods. Their proteins, peptides
and amino acids have shown positive bioactive effects in the treatment of diabetes,
cancer, and AIDS and the prevention of vascular diseases. Also, lipids from
seaweeds have high percentages of the omega-3 fatty acids and have been tested
positive as immune stimulants, decreases the concentration of cholesterol in animal
and humans. In addition, they accumulates the desired minerals and trace metals.
From day to day, the number of functional foods obtained from seaweeds is
increasing. In order for Turkey to be able to take its place in this market, culturing and
processing technologies of seaweeds such as Gracilaria, Cystoseira and Ulva are
planning to develop.
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Determination of the Mineral Composition of Turkish
Tahini Halva
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Abstract: Halva is a famous traditional dessert and is widely consumed in the
Balkans, Middle East and even Northern Africa. There are different halva types (tahini
halva, peanut halva, met halva, koz halva, etc.) depending on the ingredients, but the
main type widely produced and consumed in Turkey is tahini halva. Tahini halva is
mainly produced by mixing sesame seed paste (called tahini) and sugar syrup and
also some nuts, cocoa powder and/or flavorings might be added. The main
ingredients of tahini halva include tahini, sugar, hydrogenated vegetable oil, citric acid
and soapwort extract. The aim of the present study, the mineral composition of
industrially produced plain tahini halva samples was investigated. For this purpose,
plain tahini samples from 5 halva producers were collected and analyzed for their Ca,
P, K, Na, Mg, Cu, Fe, Zn, Co, Cd, Ni, Mn and Cr contents. It was found that there
were differences among the samples in terms of Ca, P, K, Na, mostly due to the
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different ingredients used during halva processing. On the other hand, no Cd and Ni
were detected in the analyzed samples. In the present study, it was found out that
tahini halva contains substantial amounts of minerals required for proper human
nutrition.
Keywords: tahini halva, mineral composition.
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Determination of Shelf-Life of Lakerda (Salted
Atlantic Bonito) Stored at 4°C
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Abstract: The aim of this work was to determine the shelf life of lakerda
(salted bonito), which is traditionally manufactured salted fish products and also very
popular dishes in Turkey. Bonitos (Sarda sarda) were dry salted for 21 day at +4°C,
ratio of fish to salt as 6:1 by weight. Salted fish remained in the liquid pickle formed
by salt and the liquid extracted from the fish. After 21 days ripening period salted
products were put in glass jars, fillet sunflower oil, and stored +4°C. In order to
determine of shelf life monthly samples were taken for sensorial, physico-chemical
and microbial analysis. The obtained results show that shelf life of lakerda were
determined 7 months.
Keywords: Sarda sarda, dry salting, lakerda, shelf life.
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The Processing of Pufferfish and Usage of
Tetrodotoxin in the Pharmaceutical Industry
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Department of Fisheries and Processing Technology, Faculty of Marine Sciences
and Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale - Turkey
2
Central Fisheries Research Institute, Yomra, Trabzon - Turkey

Abstract: The pufferfish is mostly distributed in tropical to temperate seas and
they introduced several seas as an invasive species. The meat of the pufferfish is
consumes mostly as sashimi especially in the Fareast countries. However, if the
pufferfish is not processed properly, it poses a threat to consumers due to
tetrodotoxin they contain. For this reason, several researchers were studied on
developing toxin determination methods. With the development of studies in this field,
it has paved the way to get benefits from tetrodotoxin. Nowadays, scientists has
started to get benefits from this severe toxin with using as medicine for treatment of
several diseases. In this review, studies related to usages of tetrodotoxin in
pharmaceutical industry were examined. Besides, we evaluated to future of the
tetrodotoxin in pharmaceutical industry as an alternative medicine.
Keywords: Pufferfish, tetrodotoxin, MSFD, medicine, invasive species,
analgesic.
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Introduction
There are 120 species of puffer fish belongs to tetraodontidae family exist in
the world and most of them live in tropical seas (Aydın 2011). Several exotic species
like puffer fishes in the Mediterranean Sea introduced from both the Red Sea and the
Atlantic Ocean (Farrag et al. 2016) with the opening of Suez Channel since 1869
(Katikou et al. 2009). Among these Lessepsian migrant species, six puffer fish
species such as Suez puffer fish (Lagocephalus sceleratus), silver-cheeked toadfish
(Lagocephalus suezensis), blunthead puffer (Sphoeroides pachygaster), half-smooth
golden pufferfish (Lagocephalus spadiceus), yellowspotted puffer (Torquigener
flavimaculosus) and spiny blaasop (Tylerius spinosissimus) are found in coasts of
Turkish seas (Çinar et al. 2005; Bilecenoğlu et al. 2014). Especially, Lagocephalus
sceleratus, L. suezensis and L. spadiceus are widely distributed along the Turkish
and eastern Mediterranean coasts (Acar et al. 2017) and several Lessepsian species
like puffer fish cause serious harmful effects on both humans with intoxications and
fishing gears with net damages (Turan 2010). Puffer fish species originated from
Indo-Pacific, are distributed in Turkish seas recently. The development of
opportunities to use tetrodotoxin content of the species is another key role in
processing and utilizing of these invasive species. Within the review, present and
further areas of utilization of tetrodotoxin was examined and summarized.

The pufferfish species that found on coast of Turkish Seas: Lagocephalus sceleratus
(a), Lagocephalus suezensis (b), Sphoeroides pachygaster (c), Lagocephalus
spadiceus (d), Torquigener flavimaculosus (e) and Tylerius spinosissimus (f). Photos
were taken from Fishbase (Froese and Pauly 2017).
Consumption of Pufferfish
Seafood is important food source having high protein, long chained mono and
poly unsaturated fatty acids and poor in terms of cholesterol and saturated fatty acids
(Diaz and Hu 2009). In the world, several fish, shellfish and other aquatic organisms
both obtained from fisheries and aquaculture are consume by the people increasingly
(FAO 2017a, b). Also, 60% of European consumers like to try new fish products and
species (European Commission 2017). Along with various fish species, the meat of
puffer fish species are consume as grilled, boiled and fried especially in Fareast
countries by processing avoiding intoxications (Hajeb et al. 2012). Besides, puffer
fish meat can consume as sashimi which is called fugu particularly in Japan in spite
of severe danger caused by tetrodotoxin (Tanaka 2008; Kheifets et al. 2012; Panão
et al. 2016). Although the consumer‘ desires, the consumption of all species
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especially species of tetraodontidae is not safe in every time. Puffer fish species may
be dangerous to humans due to tetrodotoxin they contain if it is not processed
properly (Kasapidis et al. 2007). According to Kosker et al. (2016) it is dangerous that
consume puffer fish meat especially the female ones caught from Mediterranean Sea
due to high tetrodotoxin levels in gonads, liver, intestine and skin. Thus, this high
amount of tetrodotoxin can be used in pharmaceutical industry by processing.
Tetrodotoxin (TTX)
Tetrodotoxin is natural toxin which is toxic to mammals with LD50
(Moczydlowski 2013) found various organisms such as frogs, puffer fish, gobies, crab
and gastropods produced by several bacteria in these organisms (Chau et al. 2011).
But, studies carried out of tetrodotoxin occurrence associated with pufferfish species,
especially (Kohane et al. 1998). Pufferfish species are contain this extremely
dangerous neurotoxin in the liver and gonad tissues usually (Itoi et al. 2014).
Pufferfish use tetrodotoxin especially for defensive purpose that protects prey
species from predation (Toledo et al. 2016), communication between species about
the location of mates or eggs (Williams 2010) and protection of pufferfish larvae (Itoi
et al. 2014). For several years, researchers focused on human intoxications or
potential danger of this severe toxin to humans (Buchwald et al. 1964; Kao 1966;
Bane et al. 2014) Nowadays, tetrodotoxin has been shown to be safe with small
doses in humans (Salas et al. 2015). Tetrodotoxin is powerful sodium channel
blocker for several scientists (Kohane et al. 1998; Zhou and Zhao 2000; Marcil et al.
2006; Neuman-Lee et al. 2016; Toledo et al. 2016). It is known fact that, sodium
channel blockers are effective for reducing pain in humans (Bagal et al. 2014; DibHajj et al. 2017; Jensen 2017) and with that feature tetrodotoxin has become
important for pharmaceutical industry.
Tetrodotoxin Use in the Field of Medicine
Tetrodotoxin has started to use for pain killer in recent years especially for
terminal cancer and migraine patients. Also, tetrodotoxin is currently being used in
cancer patients with the features of both anti-tumor activity and reducing side effects
in chemotherapy. Besides, it can be used in the regulation of cardiac arrhythmias,
treatment of some drug addictions, as an alternative anaesthetic and analgesic for
several scientists. According to studies;
 Lihua et al. (1999) studied on the analgesic effect of tetrodotoxin on
chemical and thermal stimuli in mice. They suggested that, compared to control
group, tetrodotoxin has obvious analgesic effect during 30 minutes to 2 hours. Salas
et al. (2015) determined to analgesic effect of tetrodotoxin on thermal hyperalgesia
and mechanical allodynia associated with burning injuries in rats. According to
results, tetrodotoxin reduced both of them rapidly and it can be used for battlefield
burning injuries as a rapid and effective analgesic. Tetrodotoxin is also used in
migraine patients. According to Zakharov et al. (2015) Spontaneous and pain spikes
were strongly suppressed with tetrodotoxin. Besides, Lyu et al. (2000) showed that
the small doses of tetrodotoxin can reduces neuropathic pain.
 Several studies carried out with regards to usage of tetrodotoxin as
anesthetics. Schwartz et al. (1998) applied tetrodotoxin to New Zealand white rabbit‘
eye and evaluated to anesthetic features by observing delays of blinking reflex. As a
result, in a rabbit model, tetrodotoxin is a long-acting topical anesthetic retains
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effectiveness without harming to epithelial healing. Kohane et al. (2003) used
coencapsulated tetrodotoxin with controlled release devices containing bupivacaine
and dexamethasone for prolonged nerve blocking. According to their results, this
devices were prolonged duration of nerve blocks. Berde et al. (2011) studied that the
effect of combination of tetrodotoxin and currently used local anesthetics like
bupivacaine and epinephrine for prolonged local anesthesia in rats. As a result, they
suggested that combinations include tetrodotoxin generate significant prolonged
sciatic nerve blockade compared to non-include tetrodotoxin groups.
 Tetrodotoxin is also very important for the branch of oncology. Several
clinical trial are carrying out related to tetrodotoxin in cancer pain management
(Garud et al. 2017). Fouda (2005) used tetrodotoxin obtained from the Masked Puffer
fish (Arothron diadematus) as an anti-tumor activity agent in Swiss albino mice.
According to findings, the tetrodotoxin increased lifespan of mice up to 46 with
decreasing the number of tumor cells. Besides, the negative effects of tumor cells to
liver such as fat oxidation, decreasing of anti-oxidation agents, unsystematic release
of malondialdehyde (MDA) and gamma-glutamyltransferase enzymes were
diminished six days after injection. Hagen et al. (2011) carried out a tetrodotoxin
using trial with patients having moderate to severe phase of cancer. They suggested
that the toxicity of tetrodotoxin that used in moderate to severe cancer patients is
mild and tolerated. The similar research carried out Hagen et al. (2017) and they
found that tetrodotoxin has favorable benefit-risk for cancer-related pain and it may
suggested for patients who have persistent cancer pain despite best analgesic care.
 Tetrodotoxin can use preventing or delaying serious effects of other severe
toxins such as aconitine. Ono et al. (2013) conducted a trial with mice and evaluated
cardiac toxicity effects of aconitine which is cardiotoxic chemical by opening
membrane of sodium channels and tetrodotoxin as a sodium channel blocker.
According to their findings, mice treated with mixture of aconitine-tetrodotoxin
showed lower mortality rates and delayed arrhythmia compared to mice treated
aconitine alone. As a result, tetrodotoxin may use for antagonist to aconitine as
severe plant toxin.
 Also tetrodotoxin can be helpful to treatment of drug addictions. Shi et al.
(2009) randomly divided 45 heroin addicts to three treatment group such as placebo,
5 µg TTX, or 10 µg TTX. Besides, all groups exposed heroin related or non-related
video with the aim of determining changes on drug craving, anxiety, blood pressure,
and heart rate parameters. According to results, tetrodotoxin has no effect on blood
pressure and heart rate. But, it was reduced drug craving and anxiety caused drug
addiction.
Conclusion
Within the scope of this review, it is explicitly acceptable that tetrodotoxin has
particular significance in the field of medicine. However, doses of tetrodotoxin that
used as therapeutic purposes should be well adjusted to avoid poisoning. These
determination techniques must be improved as sensitive and precise considering to
amendments of ―Contaminants‖ and ―Contaminants in Seafood‖ named task groups
of Marine Strategy Framework Directive (Law et al. 2010; Swartenbroux et al. 2010)
described by the European Commission. With applying the standardized methods, it
should be possible to get benefits from tetrodotoxin with the most effective way
avoiding such health risks.
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Fish Sausage Production from Different Fish
Species
Nermin Berik1, Dilek Kahraman Yilmaz2
1

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Science and Technology,
Çanakkale, Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart University, Graduate School of Natural and Applied
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Abstract: Apart from containing savory components, fish have become a
valuable food source as they include essential amino acids and fatty acids. Fish
consumption has been increasing day by day in parallel with the awareness of
consumers about healthy nutrition. However, some people are not familiar with the
consumption of fish and/or other water products or their palatal delight is not pleased
with these foods. As a solution of this problem, water product consumption can be
increased through different processing technologies. Various flavours can be created
by smoking and/or adding different spices to fermented products such as sausages
made of fish and thus consumers can be attracted. Up to date, sausage production
from many fish species such as Hybrid Clarias catfish, Threadfin bream, Geelbeck
croaker, South African hake, African walking catfish, Rohu, African catfish, Cod,
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Rainbow trout, Nile tilapia, Spiny dogfish, Salmon, Tuna, Catfish, Red jewfish, Sea
catfish, Jwelled shad, Horse mackerel, Skipjack Tunahas have been made
successfully. However, shelf life of fish sausage, final product and sensory quality
may show difference depending on fish species, raw material quality, packaging
material, applied technology, fermentation conditions, spices and other additives,
storage conditions and storage time. In this study, a literature assessment was
conducted on sausage products made of fish.
Keywords: Fish sausage, Sensory, Quality.
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Quality of Peas-Wheat Mixes, Resources for Green
Food in the Conditions of Organic Farming
Maria Sabeva, Grigori Ivanov, Siyka Angelova
Institute of Plant Genetic Resources ―Konstantin Malkov‖- Sadovo, Bulgaria
Abstract: This article presents the results of changes in the chemical
composition of pea-wheat mixture grown in conditions of organic farming. Five wheat
varieties - Sadovo 1, Geia 1, Guinness, Farmer, Liusil and 4 varieties of winter peas Mir, Vesela, №11, L12AB, at different ratio between them - 50:50 and 30:70% are
explored. The selection of varieties based on previous studies of their complex
characteristics – early ripeness, yield, biochemical characteristics (Angelova S. et all,
2011;Ivanov G. et all, 2105). Setting up and raising the experimental mixture of
seeds has been made in a medium free of organic and mineral fertilizers. The
changes in green mass yield, crude protein s well as the biochemical composition of
above-ground biomass have been studied. According to the obtained results, the
values of crude protein (total nitrogen) and crude fibers remained relatively stable
over the three years of the study.
Keywords: peas, wheat, organic farming, biochemical composition.
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Качество на грахово-пшенични смески,
отглеждани за зелен фураж в условията на
биологично зeмеделие
Мария Събева, Григори Иванов, Сийка Ангелова
Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков―- Садово
Резюме: В настоящата разработка са проучени промените в химичния
състав при осем грахово-житни смески, отглеждани в условия на биологично
земеделие: 5 сорта пшеница – Садово 1, Гея-1, Гинес, Фермер и Люсил и
4 сорта зимен грах – Мир, Весела, №11, L12AB, при различно процентно
съотношение между тях – 50:50 и 30:70%. Подборът на сортовете е направен
въз основа на предходни проучвания върху тяхната комплексна характеристика
– ранозрялост, добив, биохимични показатели. Залагането и отглеждането на
смеските в опита е извършено без органично и минерално торене. Проучени са
промените в добива на зелена маса, суров протеин, както и в биохимичния
състав на надземната биомаса. От биохимичната оценка, извършена по
следните показатели - суров протеин (общ азот) и сурови влакнини, се
установи, че при отглеждането на смеските в условия на биологично земеделие
стойностите им се запазват относително стабилни през трите години на
изследването.
Ключови думи: грах, пшеница, биологично земеделие, биохимичен
състав.
Въведение
Изследванията у нас доказват пригодността на зимуващия фуражен грах
за отглеждане в самостоятелни или смесени посеви. Обикновено се
препоръчват смеските на грах с тритикале или пшеница. Предимството на
грахово-житните смески пред останалите фуражни култури е в уплътнено
използване на производствените площи; добро оползотворяване на зимния
запас от влага; нарастване на добива на сухо вещество и на суров протеин
(Ангелова,Калъпчиева,2014; Базитов, Павлов, 2010; Павлов,1977). Това ги
прави приложими за отглеждане в редица райони в страната.
Оптималното съотношение между житния компонент и граха в смеските и
периода на прибиране определят величината и качеството на добива
(Калайджиева,1980,1987, Янчева,2008).
Материал и методи
Изследването е проведено през 2012- 2015 г. на база на разработена
дисертация за биологично земеделие. Използвани за смесено отглеждане са
четири сорта грах и пет сорта пшеница, засети самостоятелно и смесено при
две съотношения – пшеница:грах 50:50 и 30:70 (табл. 1).
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Таблицa 1. Варианти на опитите
Културасорт

1
2
3

Пшеница(Triticum aestivum L)
Садово1, Гея-1, Гинес, Фермер
Люсил
процентно участие на компонентите
чист посев (100%)
чист посев в(100%)
грах : пшеница 50:50
грах : пшеница 70:30

Грах (Pisums ativum L.)
Мир, Весела, №11, L 12 AB

В полско изпитване са включени 20 варианта, на които са определени:
добив на зелена маса, въздушно сухо тегло и абсолютно сухо вещество от
единица площ (Иванов Гр., М. Събева, С. Ангелова, 2015).
За да се оценят/класифицират/вариантите по качество, са определени
съдържание на суров протеин, сурови влакнини и е изчислен добивът на суров
протеин от dka. (Сандев, 1979)
На подбрани по комплекс от показатели четири варианта /смески/ чрез
двуфакторен дисперсионен анализ е определено влиянието на годината и
използваните сортове грах и пшеница върху съдържанието на общ азот и
сурови влакнини.
Резултати и дискусия
Данните от химическия анализ на грахово-пшеничените смески средно за
тригодишния период на проучване са представени на фигури 1 и 2.
Съдържанието на суров протеин, изразено в % от аб. с. в-во, при сортовете
грах е в границата от 15,6% до 16,6%, а при пшеницата – от 7,8% до 8,6%. Този
показател при съотношение на компонентите 30:70 е по-висок и варира средно
за периода на проучването от 12,8% до 13,9%, докато при съотношение 50:50 е
от 9,7 – 10%.
Съдържанието на сурови влакнини е с по-ниски стойности при сортовете
грах и с по-високи при пшеницата в чистите посеви. Най-ниско съдържание на
сурови влакнини има при грах сорт № 11 (17.8%), а най-високо - при пшеница
сорт Садово 1 (30.8%). Стойностите на този показател при двете съотношения
на компонентите при грахово-житните смески е от 24.8% до 27.9% и са в
междинно положение между двете култури. (Иванов, Гр., М. Събева, С.
Ангелова, 2015).
Важен показател, характеризиращ продуктивността и качеството на
растенията, е добивът на суров протеин от единица площ, който зависи от
процентното участие на граха в смеските и от добива на абсолютно сухо
вещество (Ангелова1 1986, Базитов и кол, 2012, Лукипудис, С. 1983, 1986).
Осреднените данни за тригодишния период на изследването при
включените в него 20 варианта показват, че добивът на абсолютно сухо
вещество (таблица 2) е в границите от 683,93 до 1046,54 kg/da. Най-ниски
стойности този показател има при самостоятелното отглеждане на грах сорт
№ 11, а по-високи - при Садово 1:Мир и Фермер:L-12AB при съотношение грах :
пшеница - 50:50. Добивите на абсолютно сухо от единица площ устойчиво
запазват високите си стойности при смеските със съотношение грах : пшеница
50:50.
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С увеличаване процентното участие на граха в смеските се повишава
добиваътна суров протеин от единица площ /da/. Най-нисък добив на суров
протеин (57,98 kg/da) средно за тригодишния период се получава при
самостоятелното отглеждане на пшеница сорт Люсил, а най-висок при
самостоятелното отглеждане на граха сорт L12AB (154.43 kg/da)
Разликите в добивите на абсолютно сухо вещество и на суров протеин от
единица площ са математически доказани спрямо приетите стандарти.
От проучваните 20 варианта са отделени са 4 на грахово-пшенични
смески, отличаващи се с ранозрялост и продуктивност, на които е определено
общ азот, сурови влакнини и пепел. Върху проявата на признаците чрез своите
вариации е проследено влиянието на годината, на сорта и на комбинацията
между тях. (таблица 3.)
Данните по години за съдържанието на общ азот в смеската Садово 1:
Мир, при съотношение на компонентите 30:70 и 50:50 показва, че средните
стойности на показателя за 2015 г. са най-високи и при двете съотношения, но
съществено по-ниски са за 2013 г. През 2012 г. има еднопосочност на
показателя общ азот.
Съдържанието на сурови влакнини при всички смески е най-високо през
2012. Данните за този показател през другите две години (2012/13) са
еднопосочни.
Съдържанието на суровата пепел не варира силно по години.
Изменчивостта на изследваните показатели, изразена чрез вариационен
коефициент, е средна за показателя общ азот и сурови влакнини и слаба за
показателя сурова пепел и при двете съотношения на компонентите.
При смеската Гея 1: Весела съдържанието на общ азот е най- високо при
съотношение 30:70 за 2015 г. и най-ниско - при 50:50 през 2013 г. Резултатите,
получени за показателите- сурови влакнини и сурова пепел, по години при този
вариант не се повлиява съществено през периода на изследване.
Изменчивостта на изследваните показатели, изразена чрез вариационен
коефициент, е слаба, с изключение на показателя сурови влакнини при
съотношение на компонентите 50:50 (VC=19.28%).
Съдържанието на общ азот, сурови влакнини и сурова пепел при
смеската Гинес:№ 11 не варира в широки граници по години. Изменчивостта на
изследваните показатели е незначителна, VC % е нисък.
От получените резултати за смеската Фермер:L12AB по отношение
показателя общ азот през 2015 г. съдържанието му е най-високо, докато при
показателя сурови влакнини то е най-високо през 2014 г. и за двете
съотношения на компонентите. Съдържанието на суровата пепел за
изследвания период не варира значително.
Изменчивостта на изследваните показатели, изразена чрез вариационен
коефициент, е средна и при двете съотношения на компонентите за всички
изследвани показатели, с изключение на показателя сурови влакнини при
съотношение 50:50 -VC= 7.44%
Върху съдържанието на общ азот по-силно е влиянието на фактора сорт
(таблица 4), докато при сурови влакнини по-силно е влиянието на фактора
година (таблица 4).
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Фиг. 1. Съдържание на сурови влакнини средно за периода
Таблица 2. Добиви (kg/da) средно за периода
№
1
2
3
4

Вариант
Садово 1
Мир
Садово 1:Мир
Садово 1:Мир

%
100
100
30:70
50:50
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Добив на
абсолютно сухо
вещество
kg/da
849,06
826,42
964,08
1046,54

Добив на суров
протеин
kg/da
70,10
137,56
124,81
113,05
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№

Вариант
Гея -1
Весела
Гея-1:Весела
Гея-1:Весела
Гинес
№ 11
Гинес:№11
Гинес:№11
Фермер
L12AB
Фермер:L12AB
Фермер:L12AB
Люсил
Весела
Люсил:Весела
Люсил:Весела

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

%
100
100
30:70
50:50
100
100
30:70
50:50
100
100
30:70
50:50
100
100
30:70
50:50

Добив на
абсолютно сухо
вещество
kg/da
769,95
834,85
901,15
1017,97
902,97
683,93
930,03
969,27
827,95
950,66
918,46
1033,61
735,79
779,15
818,47
981,80

Добив на суров
протеин
kg/da
65,86
133,90
117,97
108,25
71,95
107,26
120,55
106,86
71,43
154,43
123,85
114,49
57,98
126,41
113,98
104,92

2013
2014
2015

2013
2014
2015

Фермер : L12AB

Гинес : №11

Садово1 : Мир

години

Гея-1 : Весела

варианти

Таблица 3. Химичен състав на грахово-житните смески

VC,%

VC,%
2013
2014
2015
VC,%
2013
2014
2015
VC,%

процентно съотношение - пшеница:грах
30:70
50:50
сурови
сурова
общ N2
общ N2
влакнини
пепел
1,67
26,13
6,79
1,63
2,18
31,28
6,47
2,00
2,44
22,83
7,36
2,40
2.09±0.22
26.74±2.46 6.87±0.26 2.01±0.22
18.68
15.92
6.56
19.16

сурови
влакнини
25,54
32,79
25,24
27.86±2.47
15.35

сурова
пепел
6,56
7,38
6,05
6.66±0.39
10.07

1,93
2,20
2,18
2.10±0.87
7.15

26,08
29,27
21,47
25.61±2.26
15.31

7,05
6,74
6,32
6.70±0.21
5.47

1,66
1,97
1,96
1.86±0.10
9.45

26,52
33,50
23,02
27.68±3.08
19.28

7,11
7,38
6,64
7.04±0.22
5.32

2,07
1,86
1,96
1.96±0.06
5.35

25,68
29,80
27,74
27.74±1.19
7.43

6,98
7,16
7,07
7.06±0.55
1.30

1,87
1,94
1,90
1.90±0.02
1.8

29,12
30,97
30,05
30.05±0.53
3.08

7,43
5,91
6,67
6.67±0.44
11.39

1,94
1,90
2,42
2.09±0.17
13.97

24,97
30,28
22,80
26.07±2.22
14.79

6,14
6,56
5,05
5.92±0.45
13.17

1,70
1,94
2,22
1.95±0.15
13.32

26,21
30,77
21,83
26.27±2.58
17.02

6,59
7,07
6,09
6.58±0.29
7.44
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Таблица 4. Влияние на факторите година/сорт върху химичният състав на
грахово-пшеничните смески
1 Общ азот
фактори
година
%
17,76
6,28
6,87
9,45
10,09

варианти
Садово 1:Мир
Гея-1 : Весела
Гинес : №11
Фермер : L12AB
средно
2 Сурови влакнини
варианти
Садово 1:Мир
Гея-1: Весела
Гинес : №11
Фермер: L12AB
средно

фактори
година
%
52,20
60,82
44,19
66,11
55,83

сорт
%
78,75
92,91
87,55
86,35
86,39

сорт
%
5,16
8,47
25,13
4,49
10,81

год*сорт
%
3,49
0,81
5,58
4,20
3,52

год*сорт
%
42,65
30,70
30,68
29,40
33,36

В заключение трябва да се отбележи, че грахово-житните смески в двете
съотношения са подходящи за производство на зелен фураж при условията на
биологично земеделие, тъй като са продуктивни и имат високо качество.
Изводи
Добивите на абсолютно сухо от единица площ устойчиво запазват
високите си стойности при смеските със съотношение между компонентите
50:50.
С увеличаване процентното участие на граха в смеските се повишава
добивът на суров протеин от единица площ /da/.
Върху съдържанието на общ азот по-силно е влиянието на фактора сорт,
докато при сурови влакнини по-силно е влиянието на фактора година.
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Abstract: This paper aims to present the LEADER approach in the context of
its application in the rural areas of the Republic of Bulgaria as a tool for their
sustainable and integrated development. The features of LEADER are considered
and the possibilities of their combined impact as well as the implementation of the
approach with its main characteristics are outlined. The opportunities for building
sustainable local capacity with the help of local initiative groups and CLLD are
presented to improve the quality of life in rural areas. The deepening demographic
problems, social and economic, environmental and other issues are the reason for
seeking different tools and measures, strategic approaches and programs to achieve
sustainable development.
Keywords: rural areas, the Leader approach, sustainable and integrated
development, LAG, CLLD.
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Подходът „Лидер“ за устойчиво и интегрирано
развитие на селските райони
Стефка Тимарева1, Веселин Бояджиев2
1

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
2
Софийски университет „Св. Климент Охридски― – София

Резюме: Настоящият доклад има за цел за представи подхода „Лидер― в
контекста на приложението му в селските райони на Република България като
инструмент за устойчивото и интегрираното им развитие. Разгледани са
характеристиките на „Лидер― и са посочени възможностите от комбинираното
им въздействие, както и прилагането на подхода с неговите основни
характеристики. Представени са възможностите за изграждане на устойчив
локален капацитет с помощта местни инициативни групи и ВОМР с цел
подобряване качеството на живот в селските райони. Задълбочаващите се
демографски проблеми в тях – социални, икономически, екологичните и други,
са причина да се търсят различни инструменти и мерки на стратегически
подходи и програми с цел постигане на устойчиво развитие.
Ключови думи: селски райони, подходът „Лидер―, устойчиво и
интегрирано развитие, МИГ, ВОМР.
Въведение
Едни от най-значимите и сериозни проблеми в селските райони в ЕС са
свързани с изоставане в икономическото развитие между градски и селски
райони, застаряване на населението и влошаване на демографската структура
в тях. Вследствие на тези предпоставки напълно обяснима е и миграцията от
селските райони и малките населени места към големите градски центрове.
България не прави изключение от тази тенденция и за съжаление
обезлюдяването на руралните райони взема все по-сериозни и застрашителни
размери. Възможностите за икономическата им диверсификация и социално
развитие на територията на България биха могли да разкрият цялостния
потенциал на тези райони с помощта на различни секторни политики, програми
и не на последно място с мерки и финансови лостове на Общата
селскостопанска политика. Създадената за тази цел ОСП чрез различни
стратегии, подходи и политики се стреми да осигури приемлив стандарт на
живот на фермерите, качествени храни за потребителите на разумни цени, да
запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за
опазването на околната среда. От своя страна подходът „Лидер― може да бъде
използван за децентрализирано и интегрирано развитие на селските райони в
отделните страни и е успешно приложим и на територията на България.
Подходът ―Лидер‖ е мултисекторен и в съчетание Общата селскостопанска
политика гарантира балансирано развитие и подобряване качеството на живот
в селските общини на база развитието на местните ресурси.
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Материали и методика
В настоящата разработка са проучени и използвани както първични, така
и вторични източници на информация. Първичните източници – официални
стратегически документи, планове за развитие на различни общини, стратегии
и политики за развитие на национално ниво, аналитични материали и
информация от различни институции – НСИ, ЕВРОСТАД, МЗХ и др., са
използвани с цел извличане на необходимата информация за въздействието на
подхода ЛИДЕР и инструментите му в селските райони на Р България.
Вторичните източници са съставени от научни публикации. В статията е
направен опит да се анализира потенциалът и възможностите на подхода
„ЛИДЕР― за устойчиво и интегрирано развитие на селските райони. За целта е
са използвани аналитичният, сравнителният и други методи, за да се получи
по-ясна представа относно състоянието на селските райони и приложимостта
на подхода в тях.
Резултати и дискусия
За целите на политиката за развитие на селските райони от началото на
2000 г. до днес България определя селските райони, като се базира на
териториално-административното деление на страната. Селските райони
обхващат територията на административно-териториалната единица община, в
която най-голямото населено място е до 30 000 души. От всички 265 общини в
България на критериите за определяне на селски райони отговарят 231
общини. Важно е да се направи разграничаването между села и селски район.
В територията на селските райони има населени места, както села, така и
градове, а също така и земеделски и горски територии, водни ресурси и
техническа инфраструктура. Населеното място е исторически и функционално
обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо
население, строителни граници или землищни и строителни граници и
необходимата социална и инженерна инфраструктура. Населените места се
делят на градове и села, а селските райони обхващат цялата територия на
административно-териториалната единица община. Целта при определяне на
селските райони е да се приложи териториален подход, но също така следва да
се обхване територия, на която се упражнява местно самоуправление.
Определянето на селските райони не е географско определение, както са
планинските райони, нито чисто административно, както са граничните райони.
То е определение за целите на политиката за развитие на селските райони за
решаване на системни икономически, социални, демографски, екологични
пречки и проблеми на дадена територия, породени от периферност,
неблагоприятни природни и климатични характеристики и въздействия,
икономически особености, намален или загубен потенциал1. На фиг. № 1 е
представена карта, показваща географските граници на селските райони в
България.

1

http://www.agora-bg.org/assets/files/Doklad_TRG%207_28_11_2014_priet.pdf
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Фиг. 1. Карта на селските райони в България
Източник: Rural Development Program 2014-2020
Политиката за развитие на селските райони в България е подчинена на
принципите на Европейския съюз (ЕС). Тези райони са пресечна точка на
множество проблеми, които отразяват цялостното развитие и на страната.
Икономическото развитие в тях изостава и логично възниква актуалният въпрос
има ли демографска криза в селата?! След 2010 г. 15 от областите в България
се определят като предимно селски, 12 междинни и 1 като предимно градски
район, София-град. По методологията, използвана от ЕК, преди 2010 г. в
България като предимно селски са определени 20 области, междинни са
7 области, а София-град е определена като предимно градска. С новата
типология територията, определена като предимно селска в България, е
намаляла с 22.7%, а населението с 19.2%. Според официалните стратегически
документи в селските райони живеят 43% от жителите на страната, като всеки
четвърти жител в тях е над 65 години2. Обезлюдяването на българските села
расте със застрашителни темпове, като общо 566 села в страната са без
население или с едноцифрен брой жители, показва справка, направена в
Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по
селища към 31 декември 2016 година3. В България има общо 5256 населени
места, от които градовете са 257, селата - 4997, т. е. голям процент от тях
попадат в т.нар. селски райони. Над една десета от селата са в капана на
сериозна демографска криза, довела до пълното им обезлюдяване. Пак според
НСИ общият брой села с едноцифрен брой жители е 409, 157 са населените
места, в които няма нито един постоянен обитател, а с един жител в страната
са 69 села. Населението бързо застарява и намалява поради отрицателния
естествен прираст и отрицателната нетна миграция4. Международната
организация по миграция изчислява, че 14% от българските граждани
понастоящем живеят в чужбина. Застаряването и емиграцията допринесоха за
недостига на работна ръка. По прогнози на Отдела за население на ООН
2

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
www.nsi.bg
4
(http://www.minfin.bg/bg/page/867, Национален доклад за България за 2017 г.
3
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селското население в България няма да спадне под 29% през 2020 г., но трябва
да се провеждат секторни политики с цел да се намалят демографските
проблеми в селските общини.
Развитието на селските райони на България се осъществява при строго
спазване на редица разработени и съобразени с националното и европейско
законодателство нормативни документи за регионално развитие, поредица от
закони, национални стратегии, планове и програми за съответните програмни
периоди. Социално-икономическата характеристика на селските райони в
България, изготвена и представена в държавната документация, е по:
- Райони за планиране – ниво NUTS 2 по европейската класификация;
- Административни области – ниво NUTS 3;
- Общини – ниво LAU 1.
Съгласно ЗАТУРБ в обхвата на административно-териториалните
единици на ниво LAU 1 - 264 общини, а на ниво NUTS 3 - 28 области5. Според
действащата в момента нормативна уредба и спазвайки националната
дефиниция за тях, определяме селските райони на ниво община (LAU 2) и
включват територията на 231 общини, в които най-голямото населено място
има население до 30 000 души. Освен това за селски райони се считат тези,
при които процентният дял на селскостопанската заетост е над средния за
страната. Селските райони в България покриват 98,8% от територията и 84,3%
от нейното население. Селските общини в България заемат 81% от
територията, като в тях живее 42% от населението6. Налице е диспропорция в
развитието на градските и селските райони, както по отношение на
икономическото развитие, така и по отношение на образователно равнище,
демографско състояние, достъп до основни услуги и прочие. Изследванията
показват, че разнообразието от дейностите в икономиката на селските райони в
някои от общините е изключително слаба. Малкият процент хора в
работоспособна възраст извън селското стопанство в селата са или
безработни, или заети в публичния сектор. Тъй като мнозинството от жителите
в селските райони не се занимават със селскостопански дейности, за тях е от
особена важност всички подпомагащи програми на национално и европейско
ниво да създават заетост чрез инвестиции в аграрни и неаграрни производства
на третичния сектор.
И тук възниква въпросът относно необходимостта от провеждане на
мерки и политики, насърчаващи инвестициите в неаграрни сектори, какъвто
например е туристическият сектор. Слабото икономическо развитие на
селските райони изисква разработването на различни алтернативи за заетост
извън селското стопанство, съживяване и разнообразяване на икономиката и
не на последно място – добро местно управление. Изоставането на аграрния
сектор не е проблем за развитието на селските общини, но само при условие,
че на негово място възниква друга икономическа дейност, осигуряваща
устойчивост в развитието на съответния регион.
Присъединяването на България към Европейския съюз дава възможност
страната да участва в общите политики, както и да усвоява значителни
5

http://www.mrrb.government.bg/bg/zakon-za-administrativno-teritorialnoto-ustrojstvo-na-republikabulgariya/
6
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
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финансови средства по тях. Тези предпоставки дават възможност за
разнообразно и най-вече равнопоставено развитие на селските райони. В
същото време Европейският съюз е ориентиран към така наречения "нов модел
на европейско земеделие. Предвидено е част от подкрепата за селското
стопанство да се пренасочи към селските райони, особено към изоставащите
такива. Това превръща политиката на развитие на селските райони в основен
стълб на Общата селскостопанска политика на ЕС. При самото ѝ създаване
основната цел и последвалите ефекти са главно икономически – да се
стимулира местният пазар, износът на селскостопанска продукция, като се
осигурява хранителна обезпеченост. Тази политика обаче води до натрупване
на постоянни излишъци при някои земеделски продукти и налага
реформирането ѝ. Поради тази причина в началото на ХХI в. ОСП понижава
нивата на подкрепата, предоставяна на европейските фермери чрез механизъм
на директни плащания за единица площ. По този начин се дава възможност за
по-равномерно разпределение на европейските средства към изоставащите
селски райони в страните на фона на градските англомерации.
Политиката на ЕС за развитие на селските райони е въведена като втори
стълб на ОСП по време на реформата по „Програма 2000―. Финансирана е от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с
целта да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020― за
насърчаване на устойчивото им развитие. Като един от най-големите плюсове
от членството на България в ЕС и прилагането на ОСП може да се счита
повишаването на доходността и частичното намаляване на демографската
криза в някои от селските райони в страната чрез подпомагане на селските
стопани и съответните пазарни мерки. Във всички държави членки на ЕС
политиката за развитието на селските райони е част от общата
селскостопанска политика, като в България е представена чрез „Програма за
развитие на селските райони―. Програмата се прилага за втори програмен
период 2014-2020 г. и е насочена към подобряване качеството на живот и
услуги в селските райони, развитие на конкурентно земеделие и горско
стопанство опазване на природните ресурси и околната среда и др. Ако трябва
да бъдат представени в процентно съотношение, то видимо от статистическите
данни на всички 28 страни членки на ЕС е, че селските райони съставляват
52% от територията и само 22% от населението им живее в тях. В тези райони
се формира 16% от БВП и са заети 21% от работещите. В типично градските
райони се създава 53% от БВП при 43% живеещо в тях население и 45% от
работещите7. В България, за разлика от страните членки на Европейския съюз,
доходите в селата са около 50% по-ниски от доходите в градовете.
Очевидно е, че и в България, и в целия Европейски съюз, земеделието
заема една от водещите позиции в икономическото развитие на страните, както
за постигане на по-висока заетост и по-високи доходи на селското население,
така и за повишаване жизнеспособността на селските райони. При наличието
на нестабилно земеделие ЕС би застрашил не само своята хранителна
сигурност, но би отслабил и социално-икономическото развитие на селските
райони. От друга страна, стабилна, печеливша фермерска дейност ще бъде
водеща при справяне с нуждите, свързани със заетостта, растежа и бедността.
7

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/bg
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Това разбиране е в основата на Общата селскостопанска политика на
Европейския съюз, приложима чрез подхода „Лидер― и в България.
Представена чрез оперативните програми в страните членки и е изцяло е
подчинена на критериите за устойчиво развитие, а именно:
- повишаване на конкурентоспособността на европейското земеделие
на световно ниво;
- контрол над производството и прекомерното нарастване на
бюджетните разходи;
- осигуряване на приемлив стандарт на заетите в селското стопанство
посредством увеличаване на доходите им;
- опазване на околната среда.
ОСП се концентрира върху осигуряване на основна подкрепа за доходите
на фермерите, които имат право да произвеждат в съответствие с пазарното
търсене, а вторият стълб е насочен в подкрепа на селските райони и тяхното
развитие. В България Втори стълб на ОСП разглежда земеделието като
източник на обществени блага в резултат на неговите екологични и селски
функции и спомага политиките за икономическа диверсификация в селските
райони чрез мерките и приоритетните оси, заложени в ПРСР. Три са основните
оси на устойчивото развитие на селските райони, заложени в ОСП и в частност
в България в ПРСР:
- конкурентоспособност;
- управление на земите и околната среда;
- качество на живот и диверсификация.
Проучванията ни показват, че се увеличава се броят на селските райони
и в България, в които земеделието губи своята важност като преобладаваща
дейност. Така, че е логично, то до бъде заместено от други икономически
дейности от третичния сектор, които да допринасят за развитието на селската
икономика,
обществени
блага
и
услуги.
Ефективността
и
конкурентоспособността са запазени като ключови цели в ПРСР и ОСП,
успоредно с шестте стратегическите насоки за развитие на селските райони8:
1. Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския
сектор.
2. Подобряване на околната и селската среда.
3. Подобряване на качеството на живот в селските общини.
4. Изграждане на местен капацитет за заетост и диверсификация.
5. Превръщане на приоритетите в програми.
6. Допълняемост между инструментите на Общността.
Инвестициите в подобряването на качеството на живота в селските
райони са свързани със създаване или подобряване на подходяща
икономическа и социална структура, намаляване на обезлюдяването и
справяне със сериозните демографски процеси в селските райони. Бедност,
отпадане от образование, нисък достъп до здравеопазване, ограничени
възможности за развитие на бизнес, проблеми на околната среда, всички тези
проблеми в селските райони са преодолими с помощта на изпълнение на
съответни мерки и приоритетни оси от ПРСР. Програмата, като част от ОСП,
подпомага възможностите за инвестиции в земеделието, преработвателната
8

https://www.eufunds.bg/archive/documents/1259310779.pdf
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промишленост и горската индустрия. Диверсификация на икономиката в
селските райони трябва да се осъществи чрез насърчаване на
предприемачеството с акцент върху селски и горски туризъм, ВЕИ и други
стопански сектори с потенциал за развитие.
Основен принос за локалното развитие, за развитието на местните
общности и активността на различни групи хора се полага на подхода „Лидер―
като част от ОСП и се подпомага целенасочено в ПРСР в България. При
възникването и създаването като новаторски подход в рамките на политиката
на ЕС за развитие на селските райони от 1991 г. до настоящия програмен
период „Лидер― се е развил във времето успоредно с останалата част на ОСП.
Сама по себе си абревиатурата „Лидер― означава „Връзки между дейностите за
развитие на селските райони― и подсказва основната му роля – да предостави
на общностите в селските райони на ЕС инструменти за заемане на активна
роля в изграждането на собственото им бъдеще. „Лидер― допълва различни
европейски и по-голямата част от националните програми, свързани с развитие
на земеделски и други неикономически дейности в селските райони. Чрез
реализиране на Подхода се предоставя възможност за подпомагане на
различни сектори и дейности, които не получават подкрепа или получават само
частична такава по други програми, действащи в селските райони - културни
дейности, подобряване на природната среда, рехабилитация на архитектурните
забележителности и сгради, селския туризъм, инфраструктура и комуникации.
Подходът „Лидер― е една от обособените четири приоритетни оси на
ОСП, съответстващи на основните подкрепящи се направления:
 ОС 1:„Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и
горския сектор―,
 ОС 2: „Подобряване на околната среда и селската природа―,
 ОС 3: „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на
селската икономика―,
 ОС 4: „ЛИДЕР― - хоризонтална четвърта ос на Програмата за развитие
на селските райони, допринасяща за постигане на целите на останалите 3 оси.
В селските райони на България подходът „Лидер" е изключително
успешно приложим, основавайки се на разбирането, че поради разнообразието
на дейности от различни икономически сектори в тях, стратегиите за развитие
са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво
от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури. Подходът
създава финансови възможности, като дава възможност на населението в
селските райони сами да развиват своите дейности и икономика и е приложим
индивидуално във всяка страна членка. Наименованието на ЛИДЕР умело
съчетава смисъла на думата от английски език „водачество‖ със същинския
смисъл на интегрирана връзка между дейностите за развитие на дадена
територия от селските райони.
Засилването на ролята на подхода ЛИДЕР/Водено от общността местно
развитие е от ключово значение за прилагането на Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020. Едни от главните му цели са да насърчава
предприемачески дух и съхраняване на местните традиции през настоящия
програмен период е свързан с прилагането на подхода „Водено от общността
местно развитие― в селските райони. Основно звено при подхода „ЛИДЕР― са
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местните инициативни групи, които се формират както от представители на
частния, така и на държавния сектор.
В програмния период 2014 – 2020 г. подходът ЛИДЕР е представен чрез
задължителните елементи на мярка 19 „Воденото от общностите местно
развитие―. Идеята на подхода е да се разработят и осъществяват
многосекторни стратегии за местно развитие на селските райони и малките
населени места, които да отговарят на предизвикателствата за цялостно им
развитие. Мнозинството от селските общини в България в това отношение имат
доста добре разработени и действащи стратегии за Водено от общностите
местно развитие (ВОМР). Те са интегрирани въз основа на характеристиките на
конкретната територия и разработени за целите на местните потребности и
потенциал. Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или
обединение на съседни общини и/или съседни населени места част от
община/и. Пример за такава обединение са община Кричим и община
Брацигово, които макар и на територията на различни областни
администрации, показват доста добро взаимодействие по отношение
икономическото си развитие. В този и други подобни примери е на лице т. нар.
интертериториално сътрудничество т.е. сътрудничество между различни
селски райони в рамките на една държава- членка. То може да бъде между
групи на „ЛИДЕР― и може да бъде отворено също и за други местни групи,
използващи подобен подход на участие.9
ВОМР дава възможност за икономическо и социално развитие на
селските общества да разработят въз основа на потребностите и потенциала
на местното население иновационни и инвестиционни политики. ВОМР се
развива и получава различна финансова и структурна подкрепа от Европейския
фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд с цел да се
стимулира местното развитие и да се намали изоставането в селските райони
съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305. Към основните
приоритети за настоящия програмен период 2014 – 2020 са заложени
използване на потенциала на културното и историческото наследство и
насърчаване на иновациите за икономическо и социално развитие, интегриран
подход към околната среда и др. В тази връзка може да се отбележи, че
подходът Лидер дава възможност за устойчиво и интегрирано развитие на
селските райони. Основните цели и насоки за устойчиво развитие на селските
общини е постижимо чрез:
 Опазване на околната среда и културните ценности в селските райони;
 Социално равенство и преодоляване на демографските проблеми в
селските зони;
 Осигуряване на жизнена бизнес структура и икономически
просперитет;
 Поддържане и обновяване на съществуващата материално-техническа
база, суперструктура и инфраструктура на селските общини;
 Ефективно използване на наличните природни и антропогенни ресурси
и др.

9

Георгиев, Г., Подходът «Лидер» – възможност и предизвикателство, ПУБЛИЧНИ
ПОЛИТИКИ.bg, Година 2 / Брой 2 / Май 2011
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През периода 2014-2020 година по подхода Водено от общностите
местно развитие към момента на представяното от автора собствено проучване
е проведен един прием за стратегии, по който са одобрени 40 местни
инициативни групи. ЛИДЕР подпомага създаването и функционирането на
местни инициативни групи (МИГ), обхващащи територия с минимум 10 000 и
максимум 100 000 жители (вкл. градове в селските райони) и оказва финансова
помощ за разработването и изпълнението на стратегии за устойчиво местно
развитие. Местните общности в селските общини и малките населени места
възлагат големи надежди за съживяване и устойчиво развитие на местната
икономика и инфраструктура чрез стратегиите за местно развитие, тъй като
чрез тях ще се гарантира финансирането им, бизнеса и неправителствения
сектор на обхванатата от МИГ територия. Общините, които влизат в състава на
една МИГ, трябва да са съседни, с непрекъснати граници, а територията на
местната група да обхваща население от 10 хил. до 150 хил. жители. Всички
общини от селски райони в България са допустим партньор в една МИГ, както и
населените места в 14 общини от градски райони с изключение на града център на общината. Като успешни примери за едни от най-добре работещите
местни инициативни групи на територията на Южен Централен район може да
бъдат посочени МИГ Ардино; МИГ Белово, Велинград, Септември; МИГ Баните,
Лъки, Чепеларе; МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово; МИГ Раковски и МИГ
Харманли, МИГ Кирково – Златоград, МИГ Тракийско-Родопска яка и др. На
картата по-долу са посочени най-активно работещите и разпознаваеми Местни
инициативни групи:

Фиг. 2. Карта на Местните инициативни групи в България
Източник: http://www.nsm.bg/karta-na-mig
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За успешното функциониране на МИГ трябва да се отбележи, че те са
публично-частни партньорства на база на различни социално икономически
сектори в съответния селски район. При вземане на решения относно
устойчивото и интегрирано развитие на общността представителни за
съществуващите местни групи по интереси, частни партньори и асоциации
трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство. Основни участници
в местните инициативи са действащите предприемачи, фермери, различни
асоциации и др.
В процес на оценяване са още над 70 проекта за МИГ - ве на територията
на цялата страна, като не всички от тях ще получат одобрение и финансиране.
Проектите обхващат всички дейности, които са допустими за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони. Ролята на тези групи е да
организира и обедини идеите на местните общности за развитие за по-добро
качество на живот и разнообразни възможности за заетост в селските райони.
Местната инициативна група трябва да покаже капацитет за разработване и
прилагане на Местна стратегия за развитие и да демонстрира прозрачност и
откритост в работата си с местната общност. Офисите на Местните
инициативни групи са центровете, където на място да се информират и
консултират потенциалните бенефициенти от територията и където те ще
внасят проектите си за оценка и одобрение.
Резултатите от провежданите дейности и реализирането стратегиите на
ВОРМ имат трайно и устойчиво въздействие върху местната общност и са
видими за настоящия и бъдещи периоди. Идеята на подхода ВОМР е местното
население (в една или няколко съседни общини) само да определя
приоритетите си за развитие на основата на специфичните си проблеми, нужди,
приоритети и потенциал. ВОМР – местната инициативна група, всъщност е
публично-частно партньорство, в което участват най-малко по една общинска
администрация и представители от стопанския и нестопанския сектор.
При близо 90% от общините в селските райони (около 180 общини) има
видими резултати от прилагане на подхода Лидер от предишния програмен
период (2007-2013 г.). Вследствие прилагането му и реализиране стратегиите
на МИГ по общини са изградени на принципите на устойчивостта
инфраструктурни проекти, формирани са единни местни общности, такива,
които работят заедно за постигане на конкретни цели. Стратегиите за местно
развитие са разработени с цел устойчиво и интегрирано развитие на селските
райони, посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване
на природата и селската култура, развитие на по-висококачествени услуги,
отговарящи на нуждите и очакванията на местното население и преодоляване
на някои демографски проблеми, като застаряване и обезлюдяване.
Заслужава да се отбележи, че в настоящия програмен период 2014 2020 г. е разширен териториалният обхват на стратегиите за местно развитие.
Освен вече включените за подпомагане селски райони с цел устойчиво и
интегрирано развитие са включени и селата на някои общини от градски
райони. Настоящата промяна е особено важна за тези населени места, тъй
като те често са изключени от финансиране по мерки от Програма за развитие
на селските райони, тъй като не отговарят и не покриват критериите на
националната дефиниция за селски район. Това в голяма степен възпрепятства
устойчивото развитие на различни икономически дейности, различни от
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земеделските, като например туризма. Второто съществено изменение е
свързано със значително увеличения обем на финансирането за местни
стратегии и разширяване на обхвата му. През настоящия програмен период се
прилага и т.нар. многофондово финансиране, т.е. финансирането е не само от
Програмата за развитие на селските райони, а от почти всички оперативни
програми на обща стойност близо 683 млн. лв. Изследванията на автора
показват, че тези финансови параметри са близо 4 пъти по-високи в сравнение
с предишния програмен период.
Поставените за реализиране цели пред всички местни инициативни
групи, действащи на територията на страната, са ориентирани към ефективно
управление и оползотворяване на наличните териториални ресурси за
реализиране на стратегиите за местно развитие. Стремежът на всички общини,
прилагащи подходът Лидер, е чрез МИГ и ВОМР да се постигне устойчиво
конкурентноспособно развитие на територията и повишаване на качеството на
живот, развитие и диверсификация на земеделието и икономическите
дейности, както и подобряване конкурентоспособността на местните продукти.
България притежава богато културно, историческо наследство и
разнообразна природна среда. Тяхното валоризиране в селските райони чрез
инструменти на „ЛИДЕР― ще даде възможност за развитие на неземеделски
дейности, намаляване на безработицата и повишаване качеството на живот.
Идеята е, чрез инструментите „ЛИДЕР― да се постигне трайно опазване на
околната среда, биоразнообразието и културно-историческото наследство в
селските райони. Това ще предостави възможност местното население да бъде
ангажирано под различни форми в различни икономически дейности.
Стратегическите документи, данните от статистическите проучвания и
предишни авторови изследвания показват, че преобладаващо селските и
междинни райони се характеризират с много ниско ниво на икономическа
активност на работната сила. Сериозен проблем в селските общини е и
високото ниво на трайна безработица сред населението в активна възраст.
Проучванията на Световната банка показват, че броят на бедните и социално
слабите в селските райони е близо четири пъти по-голям от този на жителите в
големите градове. В тази връзка, някои от инструментите на подхода ЛИДЕР
дават възможност за обучение на целеви групи от местното население да
придобият знания, умения и компетентности за различни дейности, които се
практикуват в региона с цел повишаване на квалифицираните кадри за
местната икономика.
Заключение и изводи
Една от главните цели пред управлението на селските райони на
национално ниво е през настоящия програмен период 2014-2020 г. да бъдат
запазени, разширени и увеличени дейностите и резултатите, постигнати с
помощта на подхода „ЛИДЕР― за устойчивото и интегрираното им развитие.
Резултатите от близо 20-годишното прилагане на подхода ЛИДЕР показат, че
той е изключително подходящ за прилагане в селските райони на ЕС. В
България въпреки че действа активно в последните два програмни периода,
този интегриран подход води до силно балансирано регионално развитие на
селските общини и е изключително подходящ за мащабите им. Необходимо е
да се засили участието на местните общности по общини в процеса на
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развитие на засегнатите територии и подобряване на качеството на живот в
тях, да се мобилизират местните ресурси, да се изградят социален капитал и
партньорства. Авторовите проучвания показват, че в голяма част от малките
населени места местните общности играят ключова роля в устойчивото им
развитие и успяват да бъдат интегрирани в развитието и на други дейности,
извън земеделските. Благодарение на успешните дейности, развивани и
реализирани чрез подхода, значителна част от земеделските стопани в
България имат реалната възможност да получат финансиране на дейностите
си, да участват в управлението на населеното място, в което живеят, както и да
си сътрудничат при реализация на други неземеделски дейности за
подобряване на икономическото състояние. От изложеното в настоящата
разработка става ясно, че при правилното прилагане ЛИДЕР чрез ВОМР има
потенциал да бъде ключов инструмент за развитие на селските райони в
България.
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Opportunities to Minimize the Weaknesses Related
with the Temporary Work in Tourism as a Basis for
Sustainable Sector Development
Aleksandar Davchev
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Abstract: Tourism is one of the economic activities who has a large
participation in the formation of the country's GDP. He is characterized as a strategic
industry, which, according to forecasts, will increase its importance more and more.
There are, however, problems related with the lack of sufficiently qualified, motivated
and efficient employees to guarantee the needs of the sector. The negative impact of
temporary employment is very important part, of the problems connected with the
outflow of labor. The question of far-sighted management is finding effective ways to
successfully overcome these weaknesses, for which some options have been
suggested. In the conditions of strong competition at national and international level,
the complex solution of the revealed problems, would allow for a much greater
sustainability in the sector and the establishment of the country as a cheap but also a
destination offering high quality of the tourist products and services.
Keywords: tourism, work force problems, proper and far-sighted
management, sustainability.
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Възможности за минимизиране на слабостите
при временната заетост в областта на туризма,
като основа за устойчиво развитие на сектора
Александър Давчев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Туризмът е една от икономическите дейности, които оказват
сериозен отпечатък при формирането на БВП на страната. Разглежда се като
стратегически отрасъл, който по прогнозни данни ще увеличава все повече
своята значимост. Серизони са обаче проблемите, свързани с липсата на
достатъчно квалифицирани, мотивирани и ефиктивни работици, които да
обезпечават нуждите на сектора. От особено значение е негативното влияние
на временната заетост, която изгражда част от проблемите, лежащи в основата
на отлив на работна ръка. Въпрос на далновидно управление е намирането на
ефективни способи за успешното превъзмогване на тези слабости, за което са
предложени и някои възможности. В условията на силна конкуренция, както в
национален, така и в международен план, комплексното решение на разкритите
проблеми, би дало възможност за доста по-голяма устойчивост в сектора и
утвърждаването на страната не само като евтина, но и дестинация, която
предлага високо качество на туристическите продукти и услуги.
Ключови думи: туризъм, проблеми на работната сила, управление,
устойчивост.
България е туристическа държава. По данни на проучване, направено от
World Travel & Tourism Council, поместени в Economic Impact Report 2016, ние се
нареждаме на 86-о място в света по принос на туризма към БВП. Приходите от
тази дейност са около 3 млрд. лева, което е около 3,5% от общия БВП, като
тенденциите са за ежегоден ръст, достигайки около 5 млрд. лева към 2026-а
год.1 В същото това време работещите в сектора са около 120 хил. или 5% от
общо заетите в страната. Не може да не се спомене, че част от
взаимоотношенията свързани със сектора, преминават в сивия сектор на
икономиката, вследствие на което реалните стойности са по-високи от
споменатите по-горе.
Значимостта на сектора е голяма. Това се потвърждава и от редица
стратегически за развитието на страната документи, в които той се очертава
като водещ икономически отрасъл с твърде сериозен потенциал, за който се
счита, че развитието в годините напред ще бъде единствено във възходяща
посока.
С всяка следваща година обаче проблемите по обезпечаване на
туристическата индустрия с квалифицирани кадри стават все по-сериозни.
1

https://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/, посетена на
25.09.2017.
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Ниските работни заплата, отливът на работници, слабата квалификация, както
и непривлекателността на сезонния характер на работата в преобладаващата
част от утвърдените туристически направления, са основен мотив за липсата
на достатъчно кадри, които да задоволят нуждите на работодателите в бранша.
Анализатори в бранша твърдят, че ако на годишна база България се посещава
от около 7 – 7,5 млн. туристи, а тенденцията в рамките на следващите
10 години е това число да стане около 10 млн., то повече от 100 000 души не
достигат, за да може да се обезпечи високо качество на предлаганите продукти
и услуги, спазвайки европейските стандарти за обслужващ персонал в туризма.
Българският туристически продукт е особено разпознаваем с ниската си
цена. От своя страна тя е и основната пречка за повишаването на заплатите в
бранша – водещ момент за привличане на квалифицирани кадри.
Разминаванията в заплащането спрямо други държави от ЕС са драстични и
при условия на отворен пазар на труда тези проблеми само ще се
задълбочават. В своя генезис туристическият продукт или услуга е своеобразна
функция от комуникацията и взаимодействието между персонала и крайния
клиент. Би следвало да се счита, че тук служителят е водещ и от неговото
поведение до огромна степен зависи и степента на удовлетвореност на
туриста. От друга страна, от степента на ангажираност и мотивираност зависят
и директните продажби на бизнес организацията. Безспорно по-голямата част
от заетите в туризма се явяват медиатори между купувачите и организаторите.
Те са лицето на фирмата, а често и единствените представители, до които
клиентът има досег. Това задължава мениджмънта да не допуска компромис
при подбора на персонал и налага, изисква, адекватно отношение към него.
По данни на НСИ структурата на заетостта в сектор „Хотелиерство и
ресторантьорство― по основни демографски показатели се различава
значително от тази на национално ниво. 60% от състава на сектора са жени,
при 53% на национална база. Почти 70% от заетите в „Хотелиерство и
ресторантьорство― са до 44 години, а над 40% - до 34 години. На национално
ниво заетите до 44 г. са около 55%. Основен дял от заетите в сектора са със
средно образование с придобита професионална квалификация – 42% (при
36% на национално ниво). Секторът не успява да привлече достатъчно
висшисти – делът им е два пъти по-нисък (16%) в сравнение с този на
национално ниво (32%). Една от възможните причини, поради която
характеристиката притежава този си вид, е свързана с дълготрайното (като дни
от годината и като часове от деня) отсъствие от дома на работника. Безспорно
по-малката възраст кореспондира с по-ниска степен на обвързаност към
семейство, деца и пр., или с други думи по-висока склонност към приемане на
такъв тип работа. Това обаче води след себе си малкия опит и липсата на
висока квалификация. Особено тежък става проблемът тогава, когато по
примера на част от работодателите, които притежават средства за подслон,
както в морските райони, така и в планинските, с оглед целогодишното
задържане на кадрите, те прибягват до ротации на персонала чрез
дислоцирането му от едно населено място на друго. Безспорно единици са
тези, които избират такъв тип трудови взаимоотношения, като в огромна част от
случаите подбудата е единствено материална.
Трябва да се направи уточнение, че работещите в сферата на
общественото хранене по линия на туристическото обслужване на местата, на
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които се практикува сезонен туризъм, би следвало да бъдат извадени от
обхвата на проблемните позиции. Те успяват да генерират допълнителен
приход под формата на бакшиши и други подобни, които изцяло компенсират, а
често и многократно надхвърлят работната заплата. Особено значим аспект тук
е правилното – пропорционално, разпределяне на тези допълнителни средства
между всички участници в процеса. При такъв модел на далновидно
управленско решение няма да има служители, поставени в привилегировано
състояние, а напротив – взаимоотношенията би следвало да придобият
определена балансираност. За съжаление, практиката показва, че случаите, в
които тези средства достигат до всички участници в процеса на формирането
на комплексна услуга, са рядкост.
В националната стратегия за развитие на туризма „Хоризонт 2030― като
възможно обяснение за ниските работни заплати е посочена структурата на
работните места. Като възможни причини са споменати: висок дял на позиции,
изискващи по-ниска квалификация, и съответно получаващи по-ниско
заплащане, наличието на допълни плащания (бакшиши и други форми на
допълнителни плащания от страна на работодателите – нощувки, храна и
други), методология на отчитане (извън отчетността остават някои
високоплатени групи като туроператорите, туристическите агенти, служителите
във фирми, изготвящи туристически анализи и реклама и др.), сивия сектор.
Въпреки известната яснота тук, ситуацията няма тенденции да бъде
променена. Вследствие на така представените факти отново в стратегията са
изведени и следните обобщения:
» Липсата на надеждни специализирани механизми за устойчива
валоризация на природните туристически ресурси и ниската факторна
себестойност позволяват фирмена стратегия и съперничество в отрасъла
предимно по линия на ниската цена за сметка на качеството на туристическите
продукти.
» Обвързаните с ниската цена фирмена стратегия и съперничество в
отрасъла формират имидж на България като евтина туристическа дестинация
(„дестинация стока‖). Подобен имидж привлича туристическо търсене от страна
на туристи с нисък социален статус, ниски платежни възможности и ниска
потребителска култура.
» Непретенциозното туристическо търсене на хора с ниски платежни
възможности налага като приоритет в инвестициите увеличаването на
капацитета на туристическата суперструктура за сметка на нейното качество.
Заплащането на заетите в туризма се задържа на ниско равнище, което води
до изтичане на квалифицирани кадри от индустрията. Търсенето не стимулира
растежа и задълбочаването на свързаните и подкрепящите туризма индустрии
в България2.
Все пак трябва да се търсят и активни способи за противодействие
срещу негативния ефект от така създалата се обстановка. В стратегията за
устойчиво развитие на туризма са посочени следните възможности:
 Специализирано обучение;
 Намаляване на текучеството на работещите;
2

Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, 2014 –
2030 г. Изпълнител: „Естат― ООД
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 Използване на собствени и външни програми за обучение;
 Осъвременяване на учебните планове и програми за обучение по
туризъм във висшите училища и училищата от системата за професионално
образование и обучение, както и центровете за професионално обучение –
създаване на връзка между бизнес и образование;
 Насърчаване на географската и професионална мобилност на заетите
лица в туризма, по-дълго оставане на пазара на труда;
 Насърчаване на корпоративната социална отговорност3.
Ако да би голяма част от тези мерки са свързани с разход на голямо
количество време и средства, а досега въпреки положените големи усилия
резултатите са спорни, то възможността, която се съдържа в увеличаване на
мотивацията, работоспособността, производителността и ангажираността на
работниците през подобряване на комфорта на работното място, като основна
част от корпоративната социална отговорност на фирмата, никак не е
изчерпана.
Процесът на правилен подбор на кадри, тяхното обучение и най-вече
задържането им в състава на бизнес организацията, особено в туристическата
индустрия, в която традиционно се срещат трудности при подбирането на
достатъчно квалифициран и мотивиран персонал, е един от най-значимите
аспекти в работата на бизнес организацията. Особено трудни стават нещата,
тогава, когато говорим за сезонна заетост.
По данни от World Travel and Tourism Council през 2015 г. общият брой
работни места у нас, пряко или косвено свързани с туризма, са 338 хил., което
е намаление от 6,5% спрямо 2014 г. Общият дял на заетите в туризма и
свързаните индустрии е 11% от всички работни места в България. Броят на
директно заетите в туризма е над 92 хил., което е с 10% спад спрямо 2014 г. 4
Окуражаващи са данните за 2016-а година, за която се отчита ръст при наетите
с повече от 5% до нива от около 98 хил., като прогнозните данни сочат, че до
2027-а година работещите в сферата ще достигнат около 150 хил., а сумарните
приходи ще се увеличат до толкова, че туризмът ще формира около 16,7% от
БВП на страната.
Един от най-съществените проблеми обаче остава този с временната
заетост, респективно постигане на удовлетвореност от ефективността на
работата на годишна база. В условия на силно конкурентен пазар използването
на ефективни модели за управление на човешките ресурси в компанията е
проява на управленска мъдрост, адекватна на високорисковата среда на
пазара.
Временната заетост е отговор на динамиката на пазара и средство за
преодоляване на някои проблеми, свързани с работните места в условия на
сезонен характер на дейностите.
С лицензирането и регламентирането на услугите по предоставяне на
персонал (под наем) се гарантират интересите, както на работодателите, така и
на самите работници. Компаниите, които наемат персонал, могат да се
концентрират върху основната си дейност и да спестят ценно време и ресурси
по подбор, наемане и управление на персонал, което ги прави гъвкави и
3
4

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030. РБ - МИД., 2014.
https://www.wttc.org/, посетена на 14.10.17.
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конкурентноспособни на пазара. Тази възможност е взаимствана от световната
търговска практика и намира своята правна регулация с изменениетно от
Кодекса на труда /ДВ, бр.7 от 24.01.2012/ 5.
В поместения там чл. 107р. (1), който гласи: „В трудовия договор с
предприятие, което осигурява временна работа, се уговаря, че работникът или
служителят ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в
предприятие ползвател под негово ръководство и контрол. (2) Общият брой на
работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява
временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30 на
сто от общия брой на работещите при него работници и служители‖ 6.
Това дава възможност за сътрудничеството между две лица – агентпосредник, чиято функция се изразява в осигуряването на персонал за
временна заетост срещу съответното възнаграждение на друго лице - клиент
ползвател, нуждаещ се от такъв вид услуги.
В международната търговска практика се прилагат основно следните две
форми на наемане на труд – лизинг на персонал и подбор на временен
персонал:
- При лизинг на персонал – агентът посредник сключва трудови договори
с работници от свое име, а след това предоставя същия персонал за работа в
друго търговско предприятие /ползвател/ за относително дълъг срок - от
3 месеца до няколко години.
- Подбор на временен персонал - при тази форма се извършва подбор на
временен персонал за краткосрочни проекти или работа в рамките от
2-3 месеца.
И в двете форми се установява наличието на трима участници: клиент
ползвател, агент посредник и съответния персонал.
В отношенията между персонала и агента посредник са валидни нормите
на трудовото законодателство, а при тези между агента посредник и клиента
ползвател е приложимо гражданското и търговското законодателство7.
Съществуват и някои други възможности, които все още не са изчерпани
за превъзмогване на слабостите по линия на временната заетост, като:
 Наемане на лица над 55 години или такива в след пенсионна възраст с
безспорна квалификация и утвърдени трудови навици, за които дори и
временното попълване на семейния бюджет не е за пренебрегване;
 Активна работа с образователните институции по линия на
минимизиране на различията между „теория и практика―;
 Създаването на стажантски програми с минимално заплащане, които
целят въвеждане в спецификата на работа и натрупване на определен опит,
който да мотивира практикантите за бъдеща реализация в сферата на туризма;
 Привличане на кадри от трети държави;
 Преквалифициране на част от заетите с оглед извършване на
целогодишни дейности по поддръжка и подготовка на средствата за подслон;
 Проявяване на гъвкавост в работното време на основание
съвместяване на повече от една работни позоции. Не е малък броят на
5

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces, посетен на 14.10.17.
https://www.lex.bg/laws - Кодекс на труда, посетен на 14.10.17.
7
Танчовски и др., АД – пояснения за „Договор за персонал под наем―, поместени на
http://www.gtvlaw.com- посетен на 14.10.17.
6
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работниците, чиято седмична заетост е концентрирана в два-три дни на
основната им месторабота, а в останалото време имат възможност да
извършват друга дейност, която обаче трябва да е съобразена и планирана във
времето, спрямо основната;
 Внедряване на достиженията на научно-техническия прогрес чрез
включването на системи, които елиминират човешкия фактор с оглед
оптимизиране на трудовия състав, (въвеждане на електронна рецепция, която
не налага 24-часово наличие на персонал, на софтуер за автоматична
обработка на резервациите, на електронни платформи за комуникация при
възникване на трудности при използването на туристически продукти и услуги и
др.).
В заключение може да се каже, че удовлетвореността на персонала,
както и комплексното задоволяване на неговите нужди и изисквания, е значим
аспект в жизнения път на бизнес организацията. Това обаче е двустранен
процес, в който участват всички засегнати страни, а предложените решения
трябва да бъдат приемливи и за двете страни.
Използвана литература
1. Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие
на туризма, 2014 – 2030 г.
2. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030.
РБ - МИД., 2014
3. https://www.wttc.org/- посетена на 14.10.17
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Promoting Sales by Introducing and Optimizing
Algorithms for Working in the Touristic Sector
Aleksandar Davchev
University of agribusiness and rural development – Bulgaria
Abstract: The tourism is one of the most dynamic economical spheres in the
world. It‘s proper management, with the help of the sales promotion, which use does
not lead to a negative effect on the level of consumer satisfaction, is a key moment in
achieving a competitive advantage for the business organization. Introducing
algorithms in communication with customers increases the chances for the
realization of successful sales and improves the image of the organization. Proper
selection, however, methods, techniques and tools is essential to achieve the
intended result.
Keywords: tourism, proper management, sales promotion, satisfaction,
algorithms.
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Насърчаване на продажбите чрез въвеждане и
оптимизиране на алгоритми за работа в сферата
на туризма
Александър Давчев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Туризмът е една от най-динамичните икономически сфери в
света. Доброто му управление през насърчаване на продажбите, без това да
оказва негативен ефект върху степента на удовлетвореност на потребителите,
е ключов момент при постигането на конкурентно предимство на бизнес
организацията. Въвеждането на алгоритми при комуникация с клиентите
увеличава шансовете за реализирането на успешни продажби и подобрява
имиджа на организацията. Правилният подбор на методи, техники и средства е
от първостепенна важност с оглед постигане на крайните резултати.
Ключови думи: туризъм, добро управление, насърчаване на
продажбите, удовлетворение, алгоритми.
Същността и ролята на туризма в националната икономика е обект на
множество изследвания. Неговата съвременна форма е резултат на промяната
в политическия модел, при който обществото се консолидира, надживява
вековни конфронтации и конфликти, и изгражда нов вид взаимоотношения
между народите. Превръща се в едно от най-активните средства за
международен културен обмен и комуникация. Същевременно е една от найдинамичните сфери на бизнес в света, засягаща всички области на
обществения живот – икономическа, социална и духовна.
Туризмът е социално-икономически и културен феномен, който има
многостранно проявление, и е един от факторите и движещите сили на
глобализацията, а неговото функциониране и развитие води до поява на
редица икономически, социокултурни, екологически и здравни ефекти1.
Разглежда се като „съвкупност от отношения и явления, произтичащи от
пътуването и престоя на хора, за които мястото на престоя не е основно или
продължително място за работа или живеене‖2. Според Международната
асоциация на научните експерти в туризма той е „съвкупност от явления и
отношения, които възникват по време на преместването и пребиваването на
хора в места, които са различни от тяхното постоянно местоживеене и работа‖3.
Световната организация по туризъм го дефинира като „комплекс от
дейностите на хора по време на престоя им на място извън постоянното им

1

Михайлов, М. НБУ, 2005, с. 69.
Casper, 1991, p.26
3
http://www.aiest.org/resources/publications/tourism-review/, посетена на 22.03.2017.
2
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местожителство за период по кратък от година, свързан с развлечения, бизнес
или други цели‖4.
Рекреацията, от своя страна, е ключът към възстановяването на
равновесието в организма, дисбалансирано от умората вследствие на трудова
дейност или други фактори, които оказват негативно влияние върху него. От
качеството, ефективността и продължителността на почивката (като
събирателен образ на туризма) зависят общата функционалност и бъдещето на
човешкото развитие. С оглед обаче на постигането на оптимален ефект, не би
следвало да се допуска компромис в качеството на предлаганите продукти и
услуги.
Една от възможностите за повишаване на конкурентоспособността на
бизнес организацията в сравнителен план и утвърждаването ѝ като успешна в
изследваното направление е ефективното управление на продажбите.
Използването на съвкупност от насърчителни мерки и действия, включително и
въвеждане на конкретни алгоритми за работа, би оптимизирало приходите на
база особеностите, които съществуват в моделите на поведение при
реализиране на продажби в сегмента.
Основен акцент тук, в условията на хиперконкуренция, както на
вътрешния, така и на международния пазар, е правилният подбор и обучение
на персонала, натоварен с отговорността да продава продукти или услуги,
предлагани от бизнес организацията.
В туризма най-често покупката се явява по-скоро емоционален акт,
отколкото осъзнато и прецизирано във времето решение.
Личното продаване – способ за директна реализация, при което се
въвежда ново звено в диструбуционния канал – продавача, е една от найчестите допълващи форми, завършваща комплекса от маркетингови действия.
Поради спецификата на туристическите продукти и услуги в условия на
хиперконкуренция, често туристът не може добре да се ориентира или избере
какво точно му е нужно. Разглеждат се твърде много случаи, в които
маркетинговите послания не стигат директно до него, което налага
допълнително мотивиране или подтикване към извършване на покупка.
Обикновено не рационалният избор, а онзи, функция от моментното
себеусещане, е по-често срещаният вариант. Намирането на най-силната
емоционална причина за покупка – т.нар „горещ бутон―, обикновено се дължи на
комуникативните възможности на продавача, както и на неговата увереност и
безпрекословно познаване на продуктите или услугите в пълния им обхват.
Огромно предимство тук е, че комуникацията е двустранна, което дава
възможност за много по-бърза и адекватна реакция с оглед по-доброто
мотивиране на нуждата от покупка. Гъвкавостта, резултат от вербалното
убеждение, дава възможност за индивидуален подход към всеки един от
туристите на база неговата покупателна способност, усещания, нагласи и т.н.
Често пъти продавачите в сферата на туризма срещат трудности с
подбирането на правилния арсенал от въпроси, които да им помогнат да
достигнат до тази повратна точка. Допускат основни грешки като забравят, че
купувачите не се интересуват толкова от естеството на продуктите или
услугите, а от това какво те могат да направят за тях. Разглеждат се случаи,
4

http://www2.unwto.org/en - посетена на 02.07.2017

 301 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

при които и прекалено агресивното навлизане или демонстративната
неангажираност и пасивност по-скоро отблъсква, отколкото привлича
клиентите. Постигането на баланс във взаимоотношенията „купувач-продавач‖
в сферата на туризма би следвало да се основава на високата степен на
удовлетвореност. Основен акцент тук е способността на продавача да отговори
на няколко въпроса - „Какво мога да направя за моя клиент, така че той да е
удовлетворен?‖, „Кои предимства и недостатъци трябва да изтъкна, за да го
спечеля, а не откажа?‖, „Как да го спечеля на моя страна?‖.
В един от своите трудове, Уилям Райън дискрибира добрия продавач на
услуги така:
„Днешният специалист по лична продажба е специално обучен човек с
няколко профила, помагащи на купувачите да взимат разумни решения, които
да удовлетворяват техните потребности. Интелигентните търговски работници,
преуспели в работата си, се интересуват от нещо повече от еднократна
моментна продажба. Те разбират, че много сделки са загубени след
първоначалния контакт само поради факта, че е пропуснато да се затвърди
удовлетворението, което е изпитал потребителят в мига на вземането на
решение за покупка‖5.
При всеки един от случаите, при които той не е достатъчно креативен,
рутиниран или ангажиран, се налага въвеждането на утвърдени схеми за
работа, които увеличават шансовете за продажба.
По дефиниция алгоритмът е термин от математиката, който се
дискрибира като крайна поредица от инструкции или изрично описание на
стъпкова процедура за решаване на даден проблем, същевременно е набор от
правила, които точно дефинират някаква поредица от операции6. От позицията
на управлението на продажбите този набор може да се разглежда като
последователни действия, които целят канализирането на избора в желаната
посока. Получаването на обратна връзка и открояването на хипотетичните
проблеми, свързани с покупката, намирането на ефективни способи за
максимално удовлетворение на потребностите и очакванията на потребителя,
както и др., са ефекти, които биха могли да се постигнат чрез тяхното
въвеждане. Една такава възможност е представена на схемата по-долу.
Предложеният алгоритъм за действие очертава основните насоки, в
които би следвало да се състои канализирането на решението за покупка.
Идеята е купувачът да бъде провокиран чрез достигне до сферата на
емоционалното, с оглед да се откроят онези предимства, които конкретният
продукт или услуга притежава спрямо останалите.
Внедряването на подобни алгоритми за работа е вариант, при който полесно се достига до т.нар ―трудни клиенти‖, за които е необходимо
допълнително аргументиране или мотивиране. Правилната употреба на този
способ, а не злоупотребата, дава възможност за бързо, качествено и
ефективно изясняване на причините за недоволство или отказ от покупка и
дава възможност чрез свободно общуване да се намерят пътища за постигане
на целите на организацията.
5

Ryan William, Marketing, Advertising and Publishing, NY, 2001
Moschovakis, Yiannis N. What is an algorithm?, Engquist, B. и др. Mathematics Unlimited – 2001
and beyond. Springer, 2001
6
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Схема 1. Примерен модел за комуникация с клиент
Комбинирането на подобен алгоритъм с ефективните способи за
насърчаване на продажбите би могло да увеличи многократно възможността за
успех в личното продаване на туристически продукти или услуги.
Насърчаването на продажбите представлява техника на въздействие
върху купувача чрез лично общуване и система от пазарни средства, за да се
предизвика или ускори покупката7. Би могло да се разгледа като търговска
тактика, отличаваща се с конкретност и непрекъснатост на усилията за
постигане на незабавна реакция от страна на купувача. Насърчаването на
продажбите е и маркетингов инструмент, чрез който притежателят на стоката
въздейства директно на потребителя да купи повече от вече избран продукт. 8
Това е съвкупност от подбудителни мерки, които поощряват покупката или
продажбата.
Този процес се характеризира с две задължителни условия

7
8

Давчев, К., А. Давчев. Управление на продажбите. Пловдив: Талант, 2015.
Котлър, Ф. Управление на маркетинга, ИК Класика и стил, 2005.
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 Потребителят трябва добре да се запознае с продукта или услугата и
да има представа за неговите свойства и характеристики.
 При насърчаването потребителят трябва да получи допълнителна
полза от купуването на продукта
Осъществяването на насърчаването на продажбите става чрез редица
форми, средства и методи за пазарно въздействие, като най-релативни в
сферата на туризма, могат да се разглеждат следните проявления:
 Комбиниране на няколко услуги в един общ продукт, който сумарно да
има по-ниска цена, отколкото сбора от цените им поотделно;
 Предоставяне на допълнително ценово предимство при закупуване на
дадена услуга, за повече хора (за цялото семейство, за група приятели, за
всички колеги и пр.);
 Предоставяне на допълнителен продукт или услуга под формата на
подарък при извършване на повече от една покупка;
 Предоставяне на възможност за отстъпка в цената при закупуване на
следващ продукт или услуга;
 Активно използване на „маркетинговите платформи за реклама‖, като
ефективен способ за извънбанково микрокредитиране, което гарантира
получаването на приход (въпреки редукцията в цената – респективно
надценката), преди предоставянето на туристическия продукт или услуга, или
като средство за дълготрайно привличане на клиенти;
 Привличане на клиента за благородна кауза, за която ще бъдат
отделени част от средствата от неговата покупка и пр.
Графично те биха могли да бъдат групирани по следния начин:

Повече покупки от
един продукт - пониска цена
Комбиниране на
няколко продукта
или услуги с цел
постигане на пониска цена

Насърчаване
чрез "сайтове за
колективно
пазаруване"

Възможности
за мотивация
на клиент,
който се
колебае или
отказва да
купи

Предоставяне на
допълнителен
продукт или
услуга като
подарък

Отстъпка при
следваща покупка

Превличане
към благородна
кауза

Схема 2. Възможности за насърчаване на продажбите в туризма
Всяка една от тези опции или комбинацията от няколко такива цели
подпомагането на продавачите в комуникацията с клиентите, които попадат в
графите „Не иска да купи‖ или „Колебае се, дали да купи‖ на представения по-
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горе алгоритъм. Тези прийоми биха могли да се използват за допълнително
мотивиране за покупката на конкретен продукт или услуга или да дадат
основание на продавача да подтиква клиента към последвали действия.
Използването на ефективните способи за насърчаване на продажбите
цели изпълнението на основните задачи, които са поставени пред продавача на
туристически продукти или услуги. Те могат да се дефинират така:
•Пълно разяснение на предлагания продукт или услуга
•Компететно отговаряне на всички въпроси
Осведомяване •Предизвикване на допълнителни въпроси - дикусия
(запознаване)

Убеждаване

•Изтъкват се преимуществата, които ни отличават от конкуренцията
•Утвърждаване на дългосрочни взаимоотношения - постоянни клиенти
•Продажба на допълнителни (свързани, съпътстващи) продукти или услуги

Напомняне

•Усигуряване на целия процес на потребление на туристически продукт
•Контакт след продажбата - степен на удовлетвореност - обратна връзка
•Въздействие, мотивиране, убеждение за следваща покупка

Схема 3. Адаптиран модел на цели по видове пред продавач на туристически
продукти или услуги9
В крайна сметка създаването на всяка една от тези предпоставки
увеличава шанса, от една страна, за ръст в продажбите, а от друга, за
повишаване степента на удовлетвореност у туристите. В резултат би следвало
и поставените цели да бъдат постигнати, което от своя страна спомага за
успешната бизнес реализация на бизнес организацията.
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Analysis of the Current State, Problems and Trends
in Development of Rural and Other Alternative
Forms of Tourism in Plovdiv Region
Stefka Timareva
University of agribusiness and rural development – Bulgaria
Abstract: This study aims to present the current state, problems and trends
for the development of rural and other types of tourism in the Plovdiv region. The
paper discusses the anthropogenic resources that, combined with the natural ones,
favor the economic development and prosperity of rural areas in the area. In most of
them, there is a serious demographic collapse, a severe worsening age structure of
the population and low economic performance. The aim is to show and reveal
opportunities for rural tourism development as an opportunity to improve the socioeconomic situation of rural municipalities.
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development factors, Plovdiv region.
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Анализ на съвременното състояние, проблемите
и тенденциите за развитие на селския и други
алтернативни видове туризъм в руралните
райони на Пловдивска област
Стефка Тимарева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи съвременното
състояние, проблемите и тенденциите за развитието на селския и други видове
туризъм в Пловдивска област. В доклада са разгледани антропогенните
ресурси, които в съчетание с природните, благоприятстват за икономическото
развитие и просперитет на селските райони в областта. В голяма част от тях е
на лице сериозен демографски срив, силно влошена възрастова структура на
населението и ниски икономически показатели. Целта е да се покажат и да се
разкрият възможности за развитие на селския туризъм като възможност за
подобряване на социално-икономическото състояние на селските общини.
Ключови думи: селски туризъм, селски райони, алтернативни видове
туризъм, фактори за развитие, Пловдивска област.
Въведение
През последните десетилетия в резултат на различни процеси и
тенденции голяма част от градските жители все повече отправят поглед към
екологично чиста природна среда, активно спортуване, отдих сред тишина, и
чист въздух. Селския туризъм се явява такава форма на почивка, която в найголяма степен успява да задоволи онези потребности на съвременния човек,
които той не притежава в ежедневната градска среда. Съвременните
тенденции в туристическото търсене са предпоставка за появата и развитието
на нови алтернативни форми на туризма, различни от масовия рекреационен
туризъм, в т.ч и на селския и аграрен туризъм. За голяма част от малките
населени места и селските райони този вид туризъм е възможност за
диверсификация на икономическите и социални дейности, ограничаване
миграцията на местното население към градските центрове и подобряване
качеството на живот. Целта на настоящото изследване е да покаже
възможностите и перспективите на селския туризъм за развитието на
руралните райони в Пловдивска област. Трябва да се отбележи фактът, че
всички туристически дейности, които се реализират в селските райони, могат да
бъдат отнесени към продукта на селския туризъм. Особеностите на селския
туризъм произтичат от неговата същност, но главно от средата, в която той се
осъществява1. В много от селищата в Пловдивска област селският туризъм
1

Килимперов, Ив. Дисертационен труд „Позициониране на уикенд туризма в крайградски и
селски зони―, Пловдив, 2009.
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успешно се комбинира с културно-исторически, кулинарен и винен туризъм, спа
и уелнес туризъм, както и с планински и екологичен туризъм. Безспорно
продуктът на селския туризъм и осъществяването му е пряко свързан със
съхранени култура и традиции, автентична селска среда и традиционно
гостоприемство, които са типични за разглежданите в разработката селски
райони.
Материали и методика
За провеждане и формулиране на изследването са проучени и
използвани различни материали и научни литературни източници. Приложена е
комбинирана методика, включваща събиране, обработка, статистически анализ
и синтез на събраната информация за региона от базата данни на НСИ, както
стратегическите документи на отделните общини и областта. Направен е
анализ, чрез който ясно са очертани възможностите, бариерите и
перспективите пред развитието на селския туризъм в Пловдивска област.
Критико-аналитичният метод е основен подход за работа при изясняване
ролята на природните и антропогенни ресурси като фактор за развитие на
селския и други алтернативни видове туризъм. Разгледани са и характерните
черти на изследваната област – стратегическо местоположение, транспортна
достъпност, социално, икономическо и културно развитие, както и
инфраструктурата и суперструктурата. На база получените данни са
формулирани съответните изводи и препоръки за развитието на селския
туризъм, като фактор за регионално развитие.
Резултати и дискусия
Селските райони в Пловдивска област се отличават с благоприятни
природни ресурси и климатични условия. Те са важна предпоставка за
развитието на разнообразни икономически дейности в тях като земеделие,
горско стопанство, промишленост и други стопански дейности. Една от
основните задачи пред селските общини и прилежащите им населени места е
да насърчават развитието на селски туризъм и свързаните с него
допълнителни дейности, както и да развиват стратегически подсектори –
основа за други допълващи го алтернативни видове.
Административна област Пловдив е втора по големина в Република
България. В настоящото проучване ще я разгледаме като част от Южен
централен район, включваща в състава си 18 общини, както следва:
Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, „Марица―, Пловдив,
Първомай, Раковски, „Родопи―, Садово, Съединение, Хисар, Кричим,
Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот. Всяка една от горепосочените
общини притежава необходимите ресурси и потенциал да развива успешно
селски туризъм и други специализирани форми, които да намалят
демографските проблеми в тях, да осигурят допълнителни доходи на местното
население и да популяризират успешно дестинацията.
Пловдивска област е част от Южния централен район за планиране
(съответстващ на ниво NUTS 2), в границите на район Южна Централна
България‖ (NUTS1), със сравнително добре развита икономика, висок жизнен
стандарт на населението и съхранена околна среда, създаваща предпоставки
за развитие на разнообразни видове туризъм. Социално-икономическо
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развитие на руралните райони и малките населени места, в чиято основа стои
доходът и стандартът на живот на местното население, са в пряка зависимост
от работните места, тяхната структура, производителност и размер на
добавената стойност. Туризмът е отрасъл, който би могъл да допринесе за
увеличаване броя на заетите в трудоспособна възраст жители на областта и да
спомогне за диверсификацията на икономическите дейности в тях. От особено
значение е насърчаването на предприемачеството чрез взаимодействие между
общинските администрации, публично частни партньорства и стуруктурни
фондове за развитие на алтернативните форми на туризъм в тези райони,
които биха могли да бъдат едни от основните носители на растежа на
регионалната и местна икономика. На картата по-долу е представен
картографски териториалният обхват на областта:

Фиг.1. Карта на Област Пловдив
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В стратегическите документи на България е разработен документ –
„Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република
България 2014-2030 г.― и като резултат от заложените препоръки в Стратегия
2020 е залегнало повишаване на икономическия растеж в туристическите
райони на страната, диверсификация на туристическия продукт и опазване
природните ресурси. Туризъм отговарят на разбиранията за устойчивост на
дестинациите и поради тази причина те трябва да бъдат разработвани и
популяризирани с цел по-равномерно и устойчиво разпределение на
туристически практики. Все по-честа е ориентацията на съвременните туристи
към устойчив туризъм и алтернативни туристически практики, сред които е и
селският туризъм. Тези предпоставки водят до формиране на нови, по-високи
очаквания и изисквания спрямо качеството на предлагания туристически
продукт.
Тази линия на устойчиво туристическо развитие на туризма и
популяризирането на селския туризъм успешно се популяризира и реализира
на територията на Област Пловдив. Развитието на този алтернативен вид
туризъм е важно направление на диверсификацията на туристическите и
икономически дейностите в общините в региона. В по-голямата част от тях
туризмът е предпоставка за динамичен социално-икономически ръст, както и за
намаляване на обезлюдяването и подобряване начина на живот на местното
население. Територията на областта е богата на природни, исторически,
археологически и културни забележителности. Голяма част от нея попада и в
обсега на селските райони. В териториалния и обхват попада национален парк
„Централен Балкан―, няколко защитени територии, които допълнително дават
основание за развитие на този вид туризъм. Благоприятното географско
положение на Област Пловдив и наличието на разнообразни ресурси са
предпоставки за развитие на различни алтернативни видове туризъм, като
селският заема едно от водещите места при определяне на туристическите
предпочитания. Трябва да се отбележи обаче, че този вид туристическа
практика е характерна главно са селища в подножието на Родопите и в част от
населените места в северната част на областта, въпреки наличието на ресурси
за практикуването му по цялата и територия.
Геодемографската ситуация на територията на област Пловдив е под
влиянието на различни фактори, които определят и цялостното и социалноикономическо развитие. Водещо място заемат историко-културното,
социалноикономическото и демографското развитие, както и раждаемост,
смъртност, миграцията, етническата, религиозната и образователните
структури на населението, които са предпоставка за прилагането на различни
политики отговарящи на целите на селския туризъм. Неблагоприятните
демографски тенденции и структурните проблеми, като например високата
дълготрайна безработица, високите равнища на икономическа неактивност и
ограниченото включване на младите хора, са основни пречки пред нормалното
функциониране на пазара на труда. Липсата на квалифицирани кадри в
сферата на туризма се отразява пряко върху развитието на сектора, а от там и
върху популяризирането му и отлива на туристи от дестинацията. Въпреки че
показателите на пазара на труда със създаването на „Тракия икономическа
зона―, попадаща в селските райони на Пловдивска област, се подобряват,
налице е неизползван потенциал за заетост с високо равнище на икономическа
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неактивност, дълготрайна безработица и млади хора, които не участват в
никаква форма на заетост, образование или обучение. При анализ на данните
се отбелязва, че голяма част от икономически неактивното население идва
точно от селските райони и малките населени места в областта.
Според данни на НСИ от последното преброяване населението на
област Пловдив във всичките 18 общини към 31.12.2016 г. е 671 573 и е
разпределено както следва в таблицата по-долу:
Таблица 1. Данни от последното преброяване на населението за област
Пловдив
Показатели
Население общо
мъже
жени
Под
трудоспособна
възраст
мъже
жени
В
трудоспособна
възраст
мъже
жени
Над
трудоспособна
възраст
мъже
жени

2011

2012

2013

2014

2015

2016

680 884

678 860

678 197

675 586

673 283

671 573

328 759
352 125

327 534
351 326

327 127
351 070

325 608
349 978

324 213
349 070

323 157
348 416

97 390

98 235

99 606

100 969

101 798

102 364

50 317
47 073

50 761
47 474

51 444
48 162

52 067
48 902

52 442
49 356

52 772
49 592

420 456

420 023

419 052

413 743

410 050

408 486

218 605
201 851

218 095
201 928

217 590
201 462

214 713
199 030

212 817
197 233

211 903
196 583

163 038

160 602

159 539

160 874

161 435

160 723

59 837
103 201

58 678
101 924

58 093
101 446

58 828
102 046

58 954
102 481

58 482
102 241

Източник: http://www.nsi.bg/bg/content/
Анализът на данните показва, че населението в област Пловдив е с
намаляващи тенденции както в трудоспособна възраст, така и в под
трудоспособна възраст. По данни от статистическо преброяване в национален
мащаб към 31.12.2016 г., получени от НСИ, е видно, че най-голяма по брой на
населението в област Пловдив (671 573хил.) е община Пловдив, на второ и
трето място са съответно община Асеновград (61 751 хил.) и община Карлово
(49 338 хил.). Тук обаче трябва да се направи уточнението, че посочените
данни са за общия брой жители на общините. Всички останали общини са с
население под 5% от общото населението на областта 2. Жителите са
разпределени в 18 града и 197 села, като близо половината (49,5%) живеят в
областния център – град Пловдив. Разпределението на броя жители е както
следва – 504 707 хил. жители в градовете и 166 866 хил. жители общо в селата.
В три от общините населението е изцяло градско – Пловдив, Перущица и
Кричим, тъй като в състава им не влизат други населени места. Следват
общините Куклен – 91,1%, и Сопот – 89,1%. С преобладаващо селско
2

http://www.nsi.bg/bg/content/2975
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население са общините Садово и Брезово – съответно 83,3% и 74,0%, като те
отговарят на изискванията за селски район според националната дефиниция.
Общините Калояново, „Марица― и „Родопи― са изцяло селски, като в тях
тенденцията в последните години е за увеличаване броя на населението.
Интересното при икономическото развитие в тези общини е, че няма тенденция
към съществено подобряване качеството на живот и те се използват главно за
живеене. В същото време селищата в тях притежават големи площи
земеделски и обработваеми земи и това автоматически ги причислява към
селските райони в областта и дава възможност за провеждане на различни
секторни политики в контекста на ОСП и ПРСР.
Националната дефиниция според ПРСР определя като селски райони
общините (LAU 1), в които няма населено място с население над 30 000 души.
Съгласно тази дефиниция 231 от общо 264 общини в България са
класифицирани като селски. В тази връзка според данните на официалната
статистика - преброяване броя на населението и критериите, на които
отговарят, в Област Пловдив са класифицирани като селски райони общо 16
общини, без общините Пловдив и Асеновград, които надвишават
гореспоменатите стойности. Областта има много добри почвени и климатични
особености и това позволява пълноценно използване на голяма част от
земеделската земя. Отглеждат с над 100 различни вида земеделски култури.
Използваната земеделска площ (ИЗП) в областта заема близо 34% от нейната
територия, а общият брой на земеделските стопанства е приблизително 9% от
всички в страната. Най-голям е броят им в общините Асеновград, Първомай и
Марица.
Състоянието на селските райони в Област Пловдив изисква създаването
на алтернативна заетост на база на природните ресурси, туризма, местните
услуги. Решението им трябва да се търси и в повишаване качеството на
условията
на
живот
чрез
подобряване
на
инфраструктурата
и
суперструктурата, и активна заетост на трудоспособното население.
Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво
по редица показатели. Видно е, че индустрията и услугите, към които спадат и
редица туристически дейности, показват много добри стойности.В таблицата
по-долу е посочен БВП за цялата област към 2014 г. според данни на НСИ.
Таблица 2. Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по
икономически сектори
Показатели

Мерна
единица

Брутна добавена
млн. лв.
стойност (БДС)
БДС по икономически сектори
Аграрен
млн. лв.
Индустрия
млн. лв.
Услуги
млн. лв.
Брутен вътрешен
млн. лв.
продукт (БВП)
БВП на човек от
лв.
населението

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4876

5349

5376

5517

5462

5929

212
1784
2880

254
2055
3039

251
1978
3147

271
2078
3169

259
1911
3293

249
2260
3420

5607

6116

6213

6406

6292

6861

8021

8967

9138

9440

9295

10173
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Източник: http://www.nsi.bg/bg/content/
Област Пловдив се отличава с промишлено-аграрен профил и
разнообразна многоотраслова структура на икономиката. Преобладаващ е
секторът на услугите. За разлика от други региони в България, в регион
Пловдив има добре балансирано съчетание от производство на стоки и услуги.
Производството е допринесло с €3.1 млрд. през 2014 г., което е около 52% от
икономическия продукт,3 като към 2016 г. стойностите са около €6 млрд евро.
Анализът на графиката, представена по-долу, отбелязва 12% заетост на
местното население в отрасъл туризъм в областта на хотелиерството и
ресторантьорството. Това процентно съдържание на заетите в сферата на
туризма обаче е твърде малко и недостатъчно за реализирането на ресурсния
потенциал и разнообразието на предлагане на туристически продукти в
селските райони и малките населени места.

Фиг. 2. Структура на сектор услуги в област Пловдив
Източник: НСИ
Въпреки добрите нива на икономически растеж в последните няколко
години, в някои от селските райони на областта се наблюдават диспропорции в
развитието им. Причината се крие отново в социално-икономическите и
демографски фактори, които тласкат местното население да се придвижва към
урбанизираните територии на по-големите градски центрове като Пловдив,
Карлово, Асеновград и др. Съществуващите сериозни различия в икономиките
на отделните общини се дължат и на традициите, поминъка и историческото
развитие на местното население, както и различието на природните и
антропогенни ресурси по общини.
Притежавайки богатство от древни исторически обекти, Пловдивска
област е предпочитана туристическа дестинация както от чуждестранни, така и
http://invest.plovdiv.bg/content/local-economy/

3
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от български туристи. Селските райони са пресечена точка на множество
проблеми в икономическо, социално и демографско отношение. В тази връзка
наличието на дейности от третичния сектор, какъвто е туризмът, са
предпоставка за устойчивото и интегрираното им развитие. Земеделските земи
в областта са с висока природна стойност и са равномерно разположени от
равнинните и низинните части до планинските и територии. Изхождайки от
разбирането за същността на селския и аграрен туризъм, тези земеделски
площи могат да се използват като допълнителна дейност при предлагането на
селски туристически продукт.
Предлагането на селския туризъм е една от последните възможности за
запазване на традиционните дейности на земеделието, поради факта, че носи
печалба на предлагащите го. Той изразява културата, традициите и обичаите,
които са типични за района. По цялата територия на област Пловдив селското
стопанство има етнологично наследство, разнообразни кулинарни и
архитектурни традиции, които пряко отговарят на съществуващите дефиниции
за селски туризъм. През последните две десетилетия се наблюдава
положителна тенденция към нарастване интереса на туристите към този вид
туризъм. Увеличава се броят на заинтересованите лица, посетили малките
населени места в Родопската яка и селищата в Предбалкана с цел
практикуване на селски туризъм. Тъй като може да се развива целогодишно и
няма ясно изразена сезонност, то може да се отбележи, че е устойчив туризъм.
Този вид туризъм не е самостоятелен, а зависим и се свързва с останалите
алтернативни видове, които се развиват в областта. Това позволява
туристическият му продукт да бъде включен и комбиниран с други видове
туризъм. Освен това в реализацията на селския туризъм в областта много
активно се включва значителна част от местното население, особено при
популяризиране на разнообразни ритуали и традиции, при организиране на
тематични фестивали, както са включени и представители на различни сектори
на икономиката. Като типичен пример могат да бъдат посочени кукерските
чествания в селата от община Родопи, фестивалът на чушката и домата в с.
Куртово конаре и др.
Областта е богата на минерални извори, на които се дължи развитието
на спа и уелнес туризма. Наличие на минерални извори има при град Баня
(община Карлово), град Хисаря, с. Старосел и селата Красново и Старо
Железаре (община Хисаря), както и Нареченски бани (община Асеновград).
Общият дебит на 80-те минерални извора е 170 л/сек. Термалното находище на
Хисаря се състои от 22 извора, от които 6 са получени при дълбоки сондажи.
Най-горещи са естествените извори „Парилките― и „Момина баня―. Построени са
балнеоложки комплекси, санаториуми, почивни домове, които привличат
целогодишно значителен брой туристи. Интересен факт е, че в по-голямата
част от изброените по-горе населени места развитието алтернативните видове
спа и уелнес туризъм успешно се съчетава с развитието на селски туризъм. В
много от случаите той се явява като допълнителен към предлаганата основна
туристическа услуга. Типичен пример е изграденият хотелски комплекс в
с.Старосел, предлагащ едновременно възможност за практикуване на селски
туризъм, съчетан с винен, спа и уелнес с културно-исторически туризъм. В
разработката си „Развитие на Уелнес концепцията в исторически разрез и
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отражението ѝ в съвременната икономика―4, Ал. Давчев отбелязва, че „Уелнес
е съзнателен, целенасочен и отговорен подход, който изменя начина на живот
на личността с оглед оптимизиране на личното здраве и достигане на
благосъстояние, разбирано като многоаспектно измерение, което включва
физическо, емоционално, интелектуално, социално и духовно здраве. Така
представената уелнес концепцията съвпада с някои от разбиранията на автора
на статията, че схващането за използването на този вид туризъм, на база на
природен ресурс– минерални води, се вписва до голяма степен в съвременните
разбирания за развитието на селския туризъм. А именно – разбирането за
природосъобразен начин на живот в селска къща, в екологично чиста среда в
стремежа за постигане на хармония с околната среда и бягство от
натовареното градско ежедневие.
Цялостното влияние на алтернативните видове туризъм върху социалноикономическото развитие на Област Пловдив е значително, поради наличието
ва различни природни и антропогенни ресурси, които благоприятстват
многообразието на алтернативни туристически дейности. Туризмът е
икономически сектор, на който се възлагат големи надежди за подобряване
качеството на живот, съживяване на икономическите дейности и добавена
стойност за местното население. В същото време ангажирането в развитието
на туристически дейности е предпоставка за разкриване на нови работни места
и шанс за намаляване обезлюдяването в малките населени места. В голяма
част от селските райони в областта и най-вече в Родопската яка са налице
фактори, за развитие на различни туристически практики, с особен акцент
върху селския туризъм. Все по-голяма популярност набират развиващите се в
региона екологичен, винен и кулинарен туризъм, които са успешно приложими
сред потребителите.
Географското положение на община „Родопи―, като част от област
Пловдив създава възможности за интензивно развитие на туристически обекти
и развитие на селски и други видове туризъм, имайки предвид добре
изградената инфраструктура и интензивния туристопоток към съседни общини.
Трябва да се отбележи, че населените места в нея имат значителенен
потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм, който в голяма
степен остава неоползотворен. Наблюдават се обаче не добре развити
инфраструктура и суперструктура, както и слабо разработване на актуален
туристически продукт. Освен това легловата база е крайно недостатъчна,
имайки предвид територията и възможностите на региона за развитие на
селски и други алтернативни видове туризъм. Според статистическите
проучвания и официално изнесените данни може да се направи следното
обобщение относно броя на местата за настаняване, реализирани нощувки,
пренощували лица и др.:

4

Давчев, Ал. „Развитие на Уелнес концепцията в исторически разрез и отражението ѝ в
съвременната икономика―, 2016.

 316 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Таблица 3. Данни за местата за настаняване, реализирани нощувки,
пренощували лица
Мерна
единица
Места за настаняване Брой
Легла
Брой
Легладенонощия
Брой
Стаи
Брой
Реализирани нощувки Брой
Пренощували лица
Брой
Приходи от нощувки
Левове
Хотели
Брой
Легла
Брой
Легладенонощия
Брой
Стаи
Брой
Реализирани нощувки Брой
Пренощували лица
Брой
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

7
76
27 676
38
...
...
...
1
50
18 250
25
...
...

3
162
44 252
83
11 924
7 603
517 692
2
146
41 820
75
...
...

7
346
102 710
179
28 348
17 787
1 238 721
5
313
91 687
164
26 972
17 096

7
347
126 221
179
26 904
15 769
1 216 652
5
317
115 271
164
26 356
15 329

8
358
129 337
183
28 012
16 061
1 407 005
5
317
115 001
163
25 539
14 759

Източник: НСИ5
От представените в таблицата данни се вижда, че се увеличава броят на
местата за настаняване, но намалява броят на пренощувалите лица.
Следователно местната власт и заинтересованите страни трябва да работят
по-активно за популяризиране на дестинацията и да се възползват от
съществуващите ресурси за развитие на алтернативни видове туризъм с цел
по-дълготраен престой на туристите.
Направените от автора проучвания по темата показват, че активно се
предлагат и разработват практиките за аграрен и селски туризъм в определени
селища, като успоредно с тях са застъпени и кулинарният, културноисторическият туризъм, планинският и други видове. Като част от разбиранията
за устойчив туризъм и концепцията за развитието на селския туризъм в тази
част на Област Пловдив успешно се съвместяват природните и културни
особености на населените места, създават се икономически условия за охрана
и възстановяване на територията, като се търси достигане на важна цел за
развитие на местното население - повишаване доходите му. Населените места
в региона притежават редица природни и антропогенни ресурси,
благоприятстващи развитието и съчетанието на алтернативни видове туризъм.
Селският туризъм е застъпен в създадените туристически екопътеки; културноисторическият туризъм е представен чрез изключително интересни за науката и
туристите тракийски могили, древни каменни надписи, останки от църкви и
крепости, руини от изчезнали селища, оброчища и др. Културното наследство в
района е свързано с популяризирането на традициите и обичаите, със
съществуващите и в значителна степен запазени фрагменти от стари римски
пътища, като най-популярен сред туристите е Траяновия път, Червената
църква в Перущица, Ситовския надпис и др. Археологическите и природните
дадености, съществуващите защитени територии, са предпоставка за реално
развитие на алтернативен туризъм. Те имат изключително ценна научна и
5
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културно-познавателна стойност и създават реална почва за комплексен
туристически продукт.
И не на последно място трябва да се отбележи предлагането на много
силно разработения продукт на винения туризъм. Наблюдава се сериозна
тенденция за развитието му в съчетание със селския туризъм, както и в
създаването на настанителна база за туристически пътувания. Този факт
неминуемо води до създаване на нови работни места в населените места и
намаляване на миграцията към урбанизираните ареали. Водещи „винени―
дестинации в община Родопи са селата Брестовица, Първенец, Марково, с
много добре изразени традиции във винопроизводството, а също така и
сравнително добра суперструктура по места.
Селският туристически продукт е характерен и за селищата в подножието
на Стара планина в селищата от района на общините Карлово, Калофер, Сопот
и Хисаря. Този вид туризъм е разработен и популяризиран главно в селищата
по южните склонове на Стара планина и Средна гора и северните склонове на
Родопите. Голяма част от населените места в общините „Родопи―, „Куклен― и
„Асеновград― притежават необходимите природни и антропогенни ресурси за
разработване на реален туристически продукт. Селата в тези общини
предлагат добре съхранени стари занаяти, архитектурно-етнографски
комплекси, разнообразен фолклор и др. В част от селищата се предлагат
различни услуги, съобразно възможностите и ресурсите на съответното село.
Практикуването на селски туризъм е в рамките на концепцията за краткосрочен
или уикенд туризъм. Трябва да се отбележи, че практикуването на различни
алтернативни видове туризъм също допълва продукта на селския туризъм.
Като част от община Куклен лесопарк „Родопи― дава възможност за
практикуване на планински и екологичен туризъм, които да неразривно
свързани със селския туризъм. Голяма част от практикуващите еднодневен или
краткосрочни форми на туризъм нямат възможност за по-дълъг отдих и
откриват възможност в селските зони за рекреация и откъсване от
урбанизирания свят.
Възможности за развитието на селски и алтернативни видове туризъм
каквито са културно-историческия и религиозен туризъм са свързани с
наличието на три компактно формирани зони в рамките на област Пловдив, а
именно: Северна, Централна и Южна зона6.
Северната зона обхваща общините Карлово, Сопот и Хисаря. Основни
дестинации в нея са градовете Карлово, Сопот, Клисура, Калофер и Хисаря и
части от Национален парк „Централен Балкан―. В голямата си част тези градове
имат добре изградена туристическа инфраструктура, богати възможности за
развитие на различни алтернативни видове туризъм, по-голямата част от които
се развиват и практикуват целогодишно. Тези градове и прилежащите им
населени места, отговарящи на дефиницията за селски райони са много добър
пример как с помощта на туризма градът може да се развива добре
икономически и да привличане на инвестиции в местната икономика с помощта
на третичния сектор. Характерно за региона е, че не се влияе от тенденциите
6

Христов Л, Тимарева С, Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм на
територията на община Карлово – Южен Централен Район, Сборник „География и приятели―,
София, 2016 г. стр. 360-375.

 318 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

на сезонния масов туризъм, а алтернативите видове се развиват целогодишно
и равномерно според принципите на устойчивия туризъм.
В новата концепция за туристическо райониране на страната тази
северна зона е съставна част на Долината на тракийските царе. Представена е
чрез множество архитектурни обекти и комплекси, градска и възрожденска
архитектура, останки от тракийски обекти и други. В същото време в съчетание
с добре запазена природа, автентичен фолклор и традиции, възможностите за
развитие и на селски туризъм имат изключително голям потенциал. Налице е
гостоприемството както в селските райони и селската територия, така и в
самите селски общности. Направените от автора изследвания и анализи
показват, че легловата база е достатъчна, за да поеме туристопотока в
селските райони на разглежданите общини и прилежащите и населени места.
Местата за настаняване са 24, като са реализирани нощувки в размер на
1 405 758 лв. за 2015 г. Тук трябва да се отбележи, че значителен дял от
средствата са генерирани от градовете Сопот, Калофер и Баня като
дестинации за краткотраен алтернативен туризъм.
Южната зона за културно-исторически туризъм на област Пловдив е
формирана около територията на община Асеновград и околните селища.
Регионът предоставя богати възможности за развитие на алтернативни видове
туризъм на базата на богато културно-историческо наследство и значителен
природен рекреационен потенциал на Родопите. Тъй като има изключително
добре запазена природна среда в съчетание с антропогенните ресурси дава
възможност за развитие и на селски туризъм. Богатият ландшафт и
разнообразието на животински видове откриват възможност за развитие на
ловен туризъм, а наличието на язовири в региона на риболовен туризъм.
Малките населени места от своя страна са предпоставка за успешно развитие
на селски туризъм. В съчетание с другите алтернативни видове, които се
предлагат, тази част на областта е една от най-посещаваните и привлича
туристи от всички възрасти. Трябва обаче да се отбележи, че има територии и
селища с голям туристически потенциал, но силно изостанали и с нисък жизнен
стандарт. Тук алтернативите видове туризъм имат за цел да подпомогнат
изоставането в тези населени места, по подобрят начина на живот на местното
население и да ограничат обезлюдяването им. Тъй като голяма част от
селищата са с високо ниво на безработица и сериозни демографски проблеми,
следва да се отбележи, че разработването и популяризирането на туризма
биха могли да повишат икономическия потенциал на региона. Насърчаване на
частното предприемачество в туризма и дейностите на публично частното
партньорство увеличаване на заетостта и привличане на инвестиции в региона
и икономическо развитие на културното историческо наследство за целите на
туризъм. Въпреки наличието на над 25 места за настаняване според
статистическите данни са реализирани нощувки в размер на 1 135 074, което е
доста по-малко като приход в сравнение с общини, предлагащи подобни
алтернативни видове туризъм.7
Един от стълбовете на устойчивост на алтернативния туризъм е свързан
с финансовата обезпеченост. Икономическа устойчивост на населените места,
в които се предлага туристически продукт на алтернативните видове води до
7
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задържане и увеличаване на финансовите приходи в общността. Идеята е
местното население не само да участва в реализацията на туристическите
дейности, продукти и услуги, но и да споделя финансовите ползи от тях. На
развитието на селския туризъм се възлагат големи надежди са съживяване на
голяма част от селските общини и малките населени места в Област Пловдив.
Селищната мрежа има трайно неизползвани места за настаняване и жилищни
сгради, които биха могли да се използват за целите на туризма. В същото
време относително запазената природна среда, разнообразните антропогенни
ресурси и автентични обичаи и традиции, богато историческо наследство и
интересна селска култура са възможност за съживяване на тези населени
места чрез практикуване на селски туризъм и други специализирани видове в
тях. Преодоляването на безработицата, влошената демографска структура и
трайната безработица доказват още повече необходимостта от търсене на
алтернативни дейности за диверсификация на местната икономика. Селският
туризъм е една такава възможност. Трябва обаче да се отбележи, че в по
повечето случаи той не е основна икономическа дейност, осигуряваща
финансова обезпеченост на предлагащата страна. В повечето случаи селският
туризъм се явява като вторичен, допълващ развиваната основна дейност –
земеделие.
Заключение
Подобряването на качеството на живота и постигането на „жизнена
селска среда‖ е от ключово значение за цялостното развитие на селските
райони в Област Пловдив. Сериозен е проблемът с ниската доходност на
населението, особено в отдалечените селски райони, в които и нивото на
безработица е изключително високо. Подобна тенденция се наблюдава и в
околоградските зони поради близостта на големия град и ежедневната
миграция на жителите им към него. Инвестирането в разнообразна селска
икономика и използване на различни структурни фондове и програми за
подпомагане е от ключово значение за повишаване качеството на живота в
малките селища, попадащи в границата на селските райони.
Подобряването на привлекателността им изисква насърчаване на
устойчивия растеж и създаване на нови възможности за заетост, особено за
младите хора. Важна роля за постигане на такава устойчивост е укрепване на
връзките между земеделието и други сектори на селската икономика. Очевидно
е, че сам по себе си аграрният сектор не е в състояние да създаде достатъчно
заетост на населението в селските райони и малките населени места на
областта. В голяма част от тях проблемите на безработицата и пазара на труда
са проблеми и на цялостната социална интеграция. Разнообразяването на
дейностите и допълването им с други, като например туризмът, дават
възможност за повишаване жизнения стандарт и съживяване на местната
икономика. Област Пловдив е богата на природни и антропогенни ресурси,
основа за реализиране на различни туристически дейности. В много от
общините обаче този потенциал не е достатъчно добре развит. И въпреки че в
голяма част от селищата селският туризъм вече се е утвърдил като търсена,
желана и практикувана алтернативна форма с много добри перспективи, то в
други населени места развитието му, както и на други алтернативни видове, е в
начална фаза.
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Резюме: Авторы ставили целью расссмотрение опыта российскоболгарского сотрудничества в организации международного туризма.
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современные тенденции. Сделаны соответствующие выводы и обобщения.
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Введение
История сотрудничества Болгарии и России в области туризма имеет
глубокие корни. Она базируется на общей славянской культуре – языке и
религии, взаимопомощи, экономических связях и взаимных симпатиях наших
народов, сложившихся на протяжении многих веков взаимодействия.
Атмосфера взаимопонимания, доверия и уважения между нашими народами
основана на общих христианских ценностях, на созданной в IX в. болгарскими
просветителями Кириллом и Мефодием славянской письменности, пришедшей
в Россию, на совместном противостоянии русских дружин и болгар Византии в
X веке. Попавшая в XIV веке под власть Османской империи Болгария
освободилась в результате Апрельского восстания 1876 г. и последовавшей за
этим Русско-турецкой войне 1877-78 гг., которая положила конец пятивековому
османскому
владычеству
и
восстановила
Болгарское
государство.
Замечательным памятником воинской доблести и мужества солдат и офицеров,
погибших в этой войне, является мемориальный комплекс «Шипка», в который
помимо крепостного укрепления входит Шипкинский монастырь и
величественный храм «Рождества Христова». Известные памятники БолгарскоРоссийской боевой славы – Шипка и Плевна – и в настоящее время являются
наиболее популярными и посещаемыми объектами историко-культурного
туризма для российских, болгарских и других зарубежных туристов.
Существенный интерес для развития представляет опыт Болгарии в
организации ежегодных патриотических походов для молодежи «По следам
апостола В.Левски», привлекающий и российских туристов.
Этапы развития сотрудничества
Важнейший этап в развитии Российского международного туризма
начинается уже с первой половины XX века. Взаимодействие между Россией
(СССР) и странами Европы начало осуществляться по линии государственной
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организации «Интурист», которая была основана 12 апреля 1929 года.
Государственное акционерное общество (ГАО) по иностранному туризму в
СССР «Интурист» в 1933 году было объединено с Всесоюзным акционерным
обществом «Отель» и получило в своѐ распоряжение сети гостиниц,
ресторанов и автотранспорт. С этого времени начинает свое развитие въездной
туризм в СССР. В 1938 г. туристские базы профсоюзов СССР приняли около
200 тыс. человек (и столько же было зарегистрировано самодеятельных
туристов). Общество «Интурист» за предвоенный период 1929—1939 гг.,
несмотря на односторонний характер работы и существенную идеологическую
нагрузку туристских путешествий, значительно упорядочило практику
международного туристского обмена и организации приема зарубежных гостей,
положило начало связям с зарубежными туристскими организациями и
заложило основы современного российского туристского сервиса [1].
После Второй Мировой войны 1939-1945 гг. начался новый этап развития
международного туризма. Начинается новое строительство сферы отдыха и
туризма в странах социалистического лагеря. Из стран народной демократии
Восточной Европы, соседних для СССР, Болгария обладала наиболее
благоприятным выходом к юго-западному побережью Черного моря и
живописными пейзажами Балканских гор. Поэтому она оказалась наиболее
подходящей для развития туризма. В период с 1947 по 1990 гг. в Болгарии
начала активно развиваться туристическая инфраструктура и были заложены
основы туризма, как государственной политики. В этот период принимаются
решения на государственном уровне, создаются органы управления,
хозяйственные структуры, и осуществляется масштабное строительство
туристской бызы койко-мест (туристическа леглова база (ТЛБ)). Частная
собственность ликвидируется, и туризм развивается на основе государственной
собственности. В 1947 г. создаются муниципальные предприятия для
управления отелями, ресторанами и магазинами – ―Хоремаг‖, а в 1948 г.
создается ―Балкантурист‖, в задачи которого входит развитие международного
туризма. Строительство курортных центров и туристических комплексов
становится приоритетным. В 1957 г. начинается строительство черноморского
комплекса „Золотые пески‖, в 1959 г. – комплекса ―Солнечный берег‖, а в 1968 г.
– курорта ―Албена‖. В этот же период идет строительство горных курортов
―Боровец‖ и „Пампорово‖. Создается масштабная по объему, разнообразная по
типу и категориям туристическая база (см. табл. 1). Необходимо отметить, что
представленные данные не включают дома отдыха и ведомственные станции.
Таблица 1. Места для размещения и число коек
Год
1980
1985
1990

Отели
число
685
646
603

Кемпинги
число коек число число коек
102012
111
12673
107221
105
15213
114262
71
13058

Хижи
число
414
444
445

Общее число
число коек
26174
26824
27888

число
1247
1257
1218

число коек
292151
313522
303912

Источник: по данным Национального института статистики Болгарии
(НСИ)
Замечание: в общее число включены и другие места размещения
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В этот период интенсивно развивается и социальный туризм. По линии
ведомств, профсоюзов, молодежного туризма, отдыха школьников и
санаторного отдыха увеличивается внутренний туристский поток. Число
реализуемых ночевок сравнительно стабильно (см. табл. 2), заполняемость баз
высока, что, несомненно, является достижением [3]. Необходимо отметить, что
независимо от бесспорных результатов существует и ряд недостатков.
Построенные для размещения здания не отвечают нарастающим
потребностям, т.е темпы роста недостаточны. Налицо диспропорция в
территориальном разположении мест размещения, которые в основном
сконцентрированы на черноморском побережье. Отели категории одна и две
звезды составляют около 70% и только около 6% - отели четыре звезды [3].
Таблица 2. Ночевки и заполняемость мест размещения
Год
1980
1985
1990

Отели
число
18223584
19977727
17982478

%
56
54
64

Кемпинги
число
3767201
4688146
2069984

%
34
32
63

Хижи
число
2896237
3229139
239000

%
90
83
-

Общее число
число
34767497
41143409
30557115

Из них
иностранцы
16065560
18001289
12759237

Источник: по данным Национального института статистики Болгарии
(НСИ)
Замечание: в общее число включены ночевки, реализованные и в других
местах размещения
В эти годы и в СССР преимущественно через организацию «Интурист»
начинается развитие выездного туризма (преимущественно группового и в
страны социалистического лагеря). Кроме того, с 1958 года в СССР было
организовано Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник»
при Комитете молодежных организаций (КМО) СССР. Через эту организацию
стали выезжать за рубеж молодежные группы советских туристов, многие из
которых посещали Болгарию, знакомились с молодежными организациями и
движениями Болгарии, с достопримечательностями страны. Одной из форм
организации отдыха были международные молодежные лагеря в СССР и в
Болгарии. Так формировался климат дружбы и сотрудничества с братской
социалистической
страной,
создавались
основы
взаимопонимания,
развивались образовательные и экономические связи.
В 1960-80-е годы Народная Республика Болгария становится самым
популярным туристическим направлением для жителей ГДР, Польши,
Чехословакии и СССР, как преимущественно морской курортный регион. Такие
названия как София, Варна, Солнечный берег, Золотые пески были хорошо
известны, рекламировались через «Интурист» и пользовались популярностью в
СССР и других странах социалистического содружества, так же как болгарские
консервы, овощи, фрукты и вина. Посещение Болгарии, еѐ Черноморских
курортов
и
других
достопримечательностей
становилось
самым
распространенным зарубежным путешествием для туристов из Советского
Союза.
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На рубеже XX и XXI вв., как известно, произошли существенные
изменения в политическом и социально-экономическом устройстве стран
Европы. Распалась система стран социалистического лагеря. На карте Европы
появились новые, независимые государства. В настоящее время существенные
изменения происходят и в развитии мирового и, особенно, европейского рынка
туризма. Россия и Болгария выступают на нѐм и как партнеры, и как конкуренты
на побережье Черного моря. На мировом туристическом рынке Болгария
традиционно предлагает и реализует свой основной туристский продукт –
массовый курортно-оздоровительный пляжный и морской туризм, дополняя его
горным туризмом, отчасти – бальнеологическим, историко-культурным,
паломническим и агротуризмом [5].
В последние годы Болгария устойчиво удерживает имидж относительно
дешевой, безопасной и легко доступной европейской туристской дестинации.
Туристские позиции страны укрепились между региональными лидерами ЮгоВосточной Европы, конкурируя с более развитыми в туристическом отношении
странами: Турцией, Грецией, Хорватией [5].
Число туристских посещений Болгарии быстро возрастает. По данным
Национального института статистики Болгарии (НСИ) за весь 2011 г. страну
посетили 8 712 851 иностранцев, для 6 328 023 из них, по определению
Всемирной туристской организации, целью посещения являлся туризм. Туристы
из России занимают 4 место после туристов из Румынии, Греции и Германии с
455093 посещениями[5]. В 2016 г. только за октябрь месяц Болгарию посетили
242,5 тыс. туристов, что на 18,7% больше, чем в октябре прошлого года. В
целом, за последние годы прослеживается устойчивый тренд к увеличению
посещений Болгарии иностранными туристами, достигающий почти 2 млн. в
летний сезон с выраженными сезонными колебаниями (Рис. 1).

Рис. 1. Сезонное распределение потока иностранных туристов в Болгарии
(2008-2016 гг.)
В современном мире международный туризм стал важной статьей
экономики стран и регионов. Поступления валюты от въездного туризма
являются важной статьей дохода и формирования ВВП государств. Для
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Болгарии доходы от международного туризма - одно из средств смягчения
сегодняшнего отрицательного торгового баланса Болгарии с Россией, который
составляет около 3-4 млрд. € [4]. Это один из факторов необходимого
увеличения туристского потока из России и соответственно доходов от
обслуживания туристов. Статистика показывает, что за период с 2009 до 2012 г.
приток российских туристов постоянно возрастал: от 0.3 млн. до 0,6 млн. По
этому показателю Россия занимала 5-е место, формируя 7% от въездного
туристского потока. Ведущий мотив посещения Болгарии это – приморский
отдых (около 80%, при среднем 52% для всех посетивших страну). Посещение
с целью отдыха перемещают Россию на 4-е место с относительной долей
10,4% в 2012 г. Но в июне российские туристы занимают первое место по
посещению с целью приморского отдыха и экскурсий, в июле и августе - второе
после Германии [6]. Сезонное распределение потока российских туристов в
2012 г. показано на Рис. 2. [5]. В то же время Болгария не входит в Топ 10,
дестинаций, выбираемых российскими туристами, привлекая в страну только
около 2-2,5% из их общего числа [7].
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Рис. 2. Распределение потока российских туристов в Болгарии по месяцам в
2012 г.
Следует отметить, что в 2017 г. поток туристов из России увеличился. По
данным посольства Болгарии в РФ, с января по июль 2017г. Болгарию посетили
почти 365 тыс. туристов из России, что превысило показатели за сходный
период прошлого года на 2%. В целом в 2017 г. Болгария отмечает довольно
серьезный рост иностранного турпотока. Как отметила глава министерства
туризма Болгарии Николина Ангелкова, за первые 7 месяцев этого года на
курортах республики отдохнуло примерно 5 млн. туристов из разных стран
мира, что на 7.2%, больше, чем годом ранее. При этом, наряду с российским
рынком, положительную динамику продемонстрировали Греция и Германия (+
10%), Великобритания (+ 20%), Польша и Чехия. Статистика показывает, что
71% российских граждан приезжают в Болгарию на морской отдых, и основной
целью министерства является продвижение и других возможностей для
туризма, которые страна может предложить. "Наша цель - сделать конкретные
шаги для активизации паломнического туризма между Болгарией и Россией",
отметил епископ Антоний – викарий Российского патриарха, руководитель
Управления зарубежных учреждений при Московской патриархии. По его

 327 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

словам, Болгария является интересным туристическим направлением не
только для местного населения Российской Федерации, но и для ее граждан,
живущих за границей [8].
Заключение
В заключение следует отметить, что перспективы привлечения
российских туристов в Болгарию и роста числа общих посещений страны лежат
в сфере совершенствования сервиса и увеличения разнообразия предложений
для летнего отдыха, а также расширения информации о предложениях для
зимних видов спорта и отдыха в Болгарии. Другой резерв развития может
представлять увеличение предложений событийного, конгрессного и делового
туризма. Реальные проекты и перспективы имеются в таких сферах, как
выставочная деятельность, религиозный и паломнический туризм. В настоящее
время Болгария и Россия работают над "дорожной картой" координации своих
туристических событий. Как заявил заместитель министра туризма Болгарии
Милко Теофилов, благодаря обмену информацией и созданию общего
"календаря событий" в туризме России и Болгарии туроператоры и туристы
обеих стран будут знать больше о запланированных туристических
мероприятиях, что позволит вывести туризм между двумя государствами на
устойчивую круглогодичную основу на благо России и Болгарии[9].
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Развитие на местата за настаняване в България –
сравнителен анализ
Пламен Лаков
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Динамично развитие на туристическия сектор е свързано и с
развитието на една от основните дейности в туризма – хотелиерството.
Предоставянето на качествени хотелиерски услуги до голяма степен е гаранция
за успеха на дестинацията на туристическия пазар. От друга страна,
капацитетът или туристическата леглова база определя възможностите за
усвояване на туристическата територия. Тези обстоятелства поставят
въпросите, свързани с развитието на местата за настаняване във фокуса на
изследванията в туризма. В настоящата разработка авторът си поставя за цел
за разгледа развитието на хотелиерската база в България през различни
исторически периоди. Периодът от 1947 г. до наши дни е разделен както
следва: „Социалистически― (1947-1989); Край на XX в. и началото на XXI в.;
Съвременен период. Направени са съответните анализи и обобщения. За
анализа са използвани официални данни от Националния статистически
институт и Министерство на туризма.
Ключови думи: хотел, къмпинг, хижа, категоризация, туристическа
леглова база, нощувки.
Въведение
Динамично развитие на туристическия сектор е свързано и с развитието
на една от основните дейности в туризма – хотелиерството. Хотелиерството
се специализира в предоставяне на основна туристическа услуга – настаняване
и храна. Удовлетворява основни потребности на туриста, като създава и
комплекс от допълнителни услуги, разнообразяващи престоя и създаващи
незабравими впечатления и положителни емоционални преживявания на госта.
Предоставянето на качествени хотелиерски услуги до голяма степен е гаранция
за успеха на дестинацията на туристическия пазар. Най-често туристът „отнася―
със себе впечатленията и усещането за удовлетвореност, създадени от
мястото за настаняване. Концентрацията на все повече туристически услуги в
хотелиерството превръща дейността в основен източник на доходи за сектора.
Същевременно хотелиерството като стопанска дейност е в пряка зависимост от
количеството пари, които е готов да плати туристът за предоставената услуга.
Хотелските обекти са в директна конкуренция. Това е причината мястото за
настаняване да е в състояние да стимулира потребителя, за да го привлече и
той да ползва именно тази услуга. От друга страна, капацитетът или
туристичесата леглова база определя възможностите за усвояване на
туристическата територия. Тези обстоятелства постяват въпросите, свързани с
развитието на местата за настаняване във фокуса на изледванията в областта
на туризма.
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В настоящата разработка авторът си поставя за цел за разгледа
развитието на хотелиерската база в България през различни исторически
периоди. За целта е приложен хорологичен подход, като времето от 1947 г. до
наши дни е разделено на следните периоди: „Социалитически― (1947-1989);
Край на XX в. и началото на XXI в.; Съвременен период.
„Социалистически“период (1947-1989 г.)
Най-общо през този период се поставят основите на туризма като
държавна политика и развитието на хотелиерството. Вземат се решения на
държавно ниво, създават се органи за управление, стопански структури и се
осъществява мащабно строителство на туристическа леглова база (ТЛБ).
Частната собственост е ликвидирана и хотелиерството се развива на основата
на държавната собственост. Периодът може да разделим на два етапа1.
 Първият завършва през 60-те години. Характерно за него е
възстановяване на разрушената от войната и създаването на нова база за
настаняване и хранене. През 1947 г. се създават общински предприятия за
стопанисване на хотели, ресторанти и магазини - „Хоремаг‖. През 1948 г се
създава СП „Балкантурист‖ като на него се възлага да изгради и стопанисва
нова МТБ и развива международен туризъм. Дава се приоритет на
изграждането на курортни центрове и туристически комплекси. През 1957 г.
започва изграждането на черноморския комплекст „Златни пясъци‖, а през 1959
г. е поставено началото и на „Слънчев бряг‖. В 1968 г. започва строителството
курорта „Албена. През този период се изграждат и планинските курорти
„Боровец‖ и „Пампорово‖. Въпреки бавните темпове на растеж на ТЛБ към 1965
г. тя от 14000 легла (в края на Втората световна война) е нараснала на около
30 000. Като цяло държавата създава условия за развитие на туризма и
хотелиерството. Създаден е специален държавен орган през 1963 г. – Главно
управление на туризма към Министерския съвет, а през 1966 г. се преобразува
в Комитет по туризма към Министерския съвет с ранг на министерство.
 Вторият етап се характеризира с интензивно развитие на местата за
настаняване. Изражда се мащабна по обем, разнообразна по тип и категория
туристическа леглова база ЛБ (виж табл. 1). Трябва да отбележим, че
посочените данни не включват почивните домове и ведомствените станции.
Таблица 1. Местата за настаняване и броя на леглата в тях
Год
1980
1985
1990

Хотели
бр.
685
646
603

бр. легла
102012
107221
114262

Къмпинги
бр.
бр. легла
111
12673
105
15213
71
13058

Хижи
бр.
414
444
445

бр. легла
26174
26824
27888

Общо
бр.
1247
1257
1218

бр. легла
292151
313522
303912

Източник: НСИ
Забележка: в общия брой са включени и други места за настаняване от кв.
бюра

1

Лаков, Пл. Хотелиерство. В.Търново: изд. ЦЕиК към ВУАРР, 2014.
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В този период интензивно се развива социалният туризъм. По линия на
ведомствата, профсъюзи, младежки туризъм, ученически отдих и санаториуми
е увеличен вътрешният туристопоток, което е безспорен успех. Броят на
реализираните нощувки е сравнително стабилен (виж табл. 2), а заетостта на
легловата база е висока.
През 1977 г. се създават девет туристически комплекса на териториален
принцип, а към Държавния комитет по туризъм е създаден ТК ‖Интерхотели‖ за
международен и вътрешен туризъм с участие на международни вериги.
Таблица 2. Нощувки и заетост на местата за настаняване
Год.
1980
1985
1990

Хотели
бр.
18223584
19977727
17982478

%
56
54
64

Къмпинги
бр.
3767201
4688146
2069984

%
34
32
63

Хижи
бр.
2896237
3229139
239000

%
90
83

Общо
бр.
34767497
41143409
30557115

от тях
чужденци
16065560
18001289
12759237

Източник: по данни от НСИ
Забележка: В общия брой са включени и реализираните нощувки в други
места за настаняване от кв. бюра
Трябва да се отбележи, че през периода в развитието на хотелиерството
независимо от безспорните резултати, съществуват и редица недостатъци.
Изградените места за настаняване не отговарят на нарастващите потребности,
т.е. темпът на нарастване е недостатъчен. Налице е диспропорция в
териториалното разположение на местата за настаняване. Основно те са
концентрирани в Черноморското крайбрежие. Известна част са разположени в
планинските курорти и хижи, а само по-големите градове разполагат със
съвременни хотели. Наличните места за настаняване са в преобладаващата си
част ниска категория. Близо 70% са от категория една и две звезди и само
около 6% от категория са с четири звезди. За повечето места за настояване
категорията не отговаря на международните стандарти. Качеството на
обслужването и предлаганите услуги не са на необходимото ниво.
За този период могат да се посочат и редица други положителни така и
отрицателни страни в развитието на хотелиерството. Например запазване на
баланса между околно среда и сграден фонд, липса на пренаселеност и
презастрояване, съхраняване на туристическия ресурс чрез балансиране на
туристопотока и др. могат да се приемат като положителни. От друга страна,
липсата на частна инициатива и предприемачество, голямата централизация и
липсата на оперативност при управлението, на конкуренция, на политизиране и
идеологизиране на сектора и др. се отчитат като отрицателни.
Краят на XX в. и началото наXXI в.
През този период хотелиерството се развива в условията на преход от
централно-планова към пазарна икономика, смяна на общественополитическата система и свързаните с това трудности, проблеми, положителни
и негативни страни на процеса. След 1990 г. настъпилите промени създават
условия за развитие на частна инициатива. Местата за настаняване се
приватизират, а част от земите се реституират. Ускорено се развива частното
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хотелиерство и същевременно местата за настаняване категорийно се
преструктурират. Увеличава се делът на три и четири звездните хотели.
Протича интензивен процес на инвестиране и реновиране на съществуващата
и създаване на нова туристическа леглова база (виж табл. 3), в това число с
навлизане в сектора на чуждестранни капитали.
Таблица 3. Промени в местата за настаняване и реализирани нощувки (края
на XX в. и началото на XXI в.)
година
средства и места

1980*

1995

2000

2006

2007

2008

2009

2010

685

507

634

1348

1526

1784

1784

1823

102012

114164

129150

211565

231303

239706

249200

245000

18223584

8926666

8123965 16118360 16735534 17010733 14053000

1500200

111

35

31

17

15

13

12

10

12673

6383

4217

4450

4463

1400

1400

1000

3767201

391292

208763

100692

77293

67904

22000

20000

414

245

157

130

127

130

132

125

26174

16006

10587

7498

7297

7130

7200

7000

2896237

561700

205415

177160

184457

181336

164000

133000

64

19

14

1392

1632

1428

-

1582

151292

3948

1072

28792

30235

27594

-

30000

9880475

107690

15999

1031307

1083539

1035430

-

1106000

1247

806

836

2887

3300

1600

3533

3540

292151

140501

136026

273298

273298

276586

287400

2836000

нощувки

34767497

9987348

8554139 17427519 18080823 18295403 15372000 16261000

чужденци

16065560

5437963

5170091 11960168 12022090 11802017

хотели

бр.
легла
нощувки

къмпинг

бр.
легла
нощувки

хижи

бр.
легла
нощувки

кв. бюра

бр.
легла
нощувки

общо

бр.
легла

9472000 10565000

Източник: по данни на НСИ; * година за сравнение
Хотелите увеличават своя брой и към 2010 г. те са около 37% повече на
база 1980 г. Увеличава се броят на четири и петзвездните хотели като към 2011
г. те вече са 293 бр. Създават се пазарни механизми в сектора и реална
конкуренция. Подобрява се качеството на предлаганата хотелиерска услуга и
се повиши заетостта и доходите от сектора. Трайна тенденция в
хотелиерството е увеличаване броя на чуждестранните туристи. Навлизат нови
форми на хотелска услуга като например къщите за гости и семейните хотели.
Нараства делът на нощувките в три, четири и петзвездните хотели. Например
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през 1996 г. делът на нощувките в петзвездните хотели е бил едва 1,7% от
общия дял, а през 2009 той вече е 12%. Нараства делът и на четиризвездните
хотели от 7,3% на 46,1% от общия дял2.
Таблица 4. Произведена продукция от хотелиерството
години
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

в хиляди левове
367 412
376 830
393 716
481 676
593 012
747 031
866 226
1 086 330
1 234 499
1 122 920
1 066 646
1 164 437
1 355 716
1 659 576
1 734 960

Източник: НСИ
Извод: Анализът на данните от динамичния ред (виж табл. 4) показва
трайна тенденция към повишаване на произведената хотелиерска продукция,
което дава основание да се определи съвременното хотелиерство в България
като важен стопански сегмент на туризмът, а туризмът като един от водещите
отрасли на икономиката.
През този период се провежда цялостна държавна политика в областта
на туризма в това число и в хотелиерството. Приема се Закон за туризма и
редица нормативи документи, регламентиращи хотелиерската дейност. Към
настоящия момент (2017 г.) държавният орган за провеждане на цялостна
политика в областта на хотелиерството е Министерството на туризма. Редица
отговорности имат както областните управители (областни стратегии за
развитие) така и кметовете на общини (категоризация, разрешителни и др.).
За периода паралелно с положителните страни се констатират и редица
негативни тенденции. Сравнение с 1980 г. да края на ХХ в. местата за
настаняване рязко намаляват с около ¼. Най-силно този процес е изразен при
къмпингите и хижите. Тенденцията при къмпингите трайно остава негативна и в
началото на XXI в. 3като към 2010 г. спадът е 89% (на база 1980 г). Наблюдава
се рязък спад на социалния туризъм, намалени финансови възможности на
2

Василева, В. Хотелиерство. Шумен: изд. „Химера― ООД, 2012.
Левков, К. Къмпинг туризмът в България – съвременно състояние и тенденции на развитие,
сб. статии от науч. конф. „Предизвикателства пред съвременната икономика― на Международно
висше бизнес училище, Бояна, 2012.
3
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населението (безработица, ниски доходи и т.н.), което води до намаляване и на
вътрешния туристопоток. Така например 66% от реализираните нощувки през
2012 г. и 2/3 от приходите са направени от чуждестранни туристи, като през
1980 г. само 46% от нощувките са от чуждестранни туристи. Запазва се
диспропорцията на териториалното разположение на местата за настаняване
като преобладават тези разположени по Черноморското крайбрежие,
независимо от създаване на нови курортни комплекси като този в Банско.
Презастрояване на комплексите, нарушаване на екологичните норми и
прекомерно натоварване на туристическите ресурси е пряко свързано с
недостатъчно ефективния контрол от страна на държавата. В редица курорти и
туристически центрове е създаден дисбаланс между изградената база и
наличната инфраструктура – водоснабдяване, пречистване на отпадни води и
т.н.
Характерно за българското хотелиерство през периода е ниската
продължителност на престоя на туристите. Един от основните показатели за
ефективност е заетост на легловата база. От таблица 3 и 4 се вижда, че броят
на хотелите се увеличава, нощувките също, както и приходите, но заетостта на
легловата база намалява. Така например за 1995 г. тя е 36,5%, а за 2008 г. 32,1% (по данни от НСИ). Налага се изводът, че в България съществува
несъответствие между търсенето и предлагането на хотелиерската услуга.
Търсенето е по-малко от предлагането, създадената база превишава
възможностите на българския туристически пазар, което задълбочава
икономическата криза в сектора. Кризата от 2008/9 година засяга сектора
основно при строежа на нови места за настаняване и в известна степен на
туристопотока (виж табл.3). По различни причини някои от хотелите престанаха
да функционират4.
Съвременен етап
Съвременният етап отбелязва някои трайни тенденции в развитието на
туристическата леглова база (вж. табл. 5). За периода 2012-2016 г. хотелите
вече са 3331 се или с 20% увеличение. Най-голямо е при четири и петзвездните
с 27%, а най-малък при тризвездните – 18%. Хотелите с една и две звезди
формират 58% от местата за настаняване и разполагат с 30-31% от легловата
база. Тризвездните хотели имат 30% дял от местата за настаняване и 28% от
легловата база. Независимо че четири и петзвездите хотели заемат трайно
около 12% от местата за настаняване, се наблюдава увеличаване на дела им в
туристическата леглова база от 38% на 40%. Инвестирането в ниско
категориините хотели (техният брой за периода се е увеличил с 21%) не
съответства на реализираните нощувки и получените приходи. Нощувките от
дял 22% за 2012 г. са достигнали 18%, а приходите са намалели от 14% за
2012 г. на 11% за 2016 г. От друга страна, делът на приходите от четири и петзвездните хотели се е увеличил от 59% за 2012 г. на 67% за 2016 г. Особено
изразителна е разликата в относителната тежест при нощувките и приходите от
чуждестранни туристи. Делът на приходите за 2016 г. при едно и двузвездните
хотели е 6%, при тризвездните 18% и 76% при четири и петзвездните хотели.
Едно и двузвездните хотели са настанили през 2016 г. 9% от чуждестранните
4

Лаков, Пл. Хотелиерство. В.Търново: изд. ЦЕиК към ВУАРР, 2014.
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туристи, тризвездните - 24% и 67% - четири и петзвездните хотели. И през този
период независимо от увеличените приходи заетостта на легловата база е
сравнително ниска. За 2016 г. при чети и петзвездните хотели тя е 27,7%, а при
едно и двузвездните тя е 13%. При тризвездните хотели е около 20%.
Налага се изводът, че на съвременния етап на развитие все повече се
търси висококачествен хотелиерски продукт, гаранция за което са четири и петзвездните хотели. За да се отговори на туристическото търсене, инвестирането
трябва да се насочи в подобряване качеството на хотелите от по-ниска
категория и преминаването в по-висока, както и в строителството на четири и
петзвездни хотели.
Таблица. 5. Промени в хотелската база, нощувките и приходите за периода
2012 – 2016 г.
год
места за настаняване
бр.
общо
легла
нощувки
бр. лица
вкл. чужденци
приходи лв.
вкл. чужденци
бр.
Хотел * +
Хотел **
легла
нощувки
бр. лица
вкл. чужденци
приходи лв.
вкл. чужденци
бр.
Хотел***
легла
нощувки
бр. лица
вкл. чужденци
приходи лв.
вкл. чужденци
Хотел**** бр.
+
легла
Хотел***** нощувки
бр. лица
вкл. чужденци
приходи лв.
вкл. чужденци

2012

2013

2014

2015

2016

2758
2953
3163
3202
3331
301140
302433
314257
322465
328264
20252038 21617474 16118360
21397816
25185996
5494014
5847289
5945908
6279036
7196397
2632062
2820673
2791578
2864371
3386932
836210287 906305593 998344818 1033528367 1229073306
597968371 655222141 711764101 728046828 891829042
1568
1698
1835
1842
1899
92700
4354331
1364709
286908
115131158
50094498
867
93951
6420223
1666452
725412
226198301
152238277
323
114489
9477484
2462853
1619742
494880828
395635596

92261
4524469
1407858
294529
110696302
46125926
904
94637
6671313
1728036
758633
238008396
161315780
351
115535
10421692
2711395
1767511
557600895
447780435

94889
4607601
1415400
281358
123742084
50400959
959
98464
6357327
1704233
736787
256460168
171894044
369
120904
10733463
2826275
1773433
618142566
489469098

Източник: НСИ
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97539
4433731
1489332
263967
121427493
43813606
971
94030
5788037
1752980
680404
234486916
143341338
389
130896
11176048
3036724
1920000
677613958
540891884

101594
4967078
1648515
305565
132887767
49874831
1022
92688
6685449
2006636
811774
273753974
175888877
410
133982
13533469
3541246
2269593
822431565
666065334
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По данни на Министерството на туризма регистрираните хижи към
октомври 2017 г. са 163, разполагащи с общо 8729 легла. Преобладават хижите
с един и два еделвайса съответно 47,2% и 46,6%. С три еделвайса са само 10
хижи, разполагащи с 404 легла. Туристическите спални са 25 с 1157 легла,
туристическите центрове са 7, разполагащи с 664 легла. В сравнение с
предишния период се наблюдава тенденция към стабилизиране на този тип
места за настаняване. Един от факторите за това е повишеното търсене на
алтернативен туризъм, свързан с природата.
Къмпингите през 2017 година вече са 15. Два с двезвезди и останалите с
една звезда. Този тип места за настаняване продължава да е най-засегнатият
от преструктурирането на материалната база в туризма. Драстичният спад не е
преодолян и въпреки изразените обществените нагласи за запазване на
къмпингите, практически не се наблюдава развитие.
В дългосрочен план прогнозата на Световната туристическа организация
е, че се очаква към 2020 г. броят на туристите да нарасне над 1,6 млрд. души в
световен мащаб. Това ще позволи и хотелиерството в България да възстанови
и разшири своите позиции като част от една дългосрочна стратегия за
устойчиво развитие на българския туризъм.
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Currency Control and Cultural Tourism
Evgeniy Stoyanov
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
Abstract: The paper analyzes the effects that objects and models presented
by tourism generate serious state and national problems, resolving of which is the
object of the social in general and, in particular, financial control. Most of these are
cultural and historical monuments, perceived as the objects of pilgrim tourism, which
provoke collectible passions and related unlawful actions. The aim of the study is to
prove that the development of certain forms of financial control - such as currency
and customs - can create prevention against the smuggling of values from cultural
and historical heritage. In connection to this, objects of analysis are precious metals
and precious stones, numismatic collections, artefacts from archaeological
excavations and others within the meaning of the law.
Keywords: cultural tourism, unlawful actions, currency control, customs
control, prevention.
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Валутен контрол и културен туризъм
Евгений Стоянов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Докладът анализира ефектите, които обекти и образци,
презентирани от туризма, генерират като сериозни държавни и национални
проблеми, решаването на които стои пред социалния в общ план и конкретно
пред финансовия контрол. В преобладаващата си част това са културноисторически паметници, възприети като обекти на поклоннически туризъм,
които провокират колекционерски страсти и свързани с тях неправомерни
действия. Цел на разработката е да се докаже, че развитието на определени
форми на финансов контрол - като валутния и митническия, могат да създадат
превенция срещу контрабандата на ценности от културно-историческото ни
наследство. По този повод като обекти на валутен контрол са засегнати
действия с предмети от благородни метали и скъпоценни камъни,
нумизматични колекции, артефакти, произтичащи от археологически разкопки,
и други предмети по смисъла на закона.
Ключови думи: културен туризъм, неправомерни действия, валутен
контрол, митнически контрол, превенция.
Обективната реалност постулира по безспорен начин промяната като
двигател и гарант за развитие. Този непрекъснат процес и неговата хронология
доказват, че в съдържанието му са регистрирани резултати основно на смелите
и инакомислещите. И все пак отделен е въпросът в каква насока се
осъществява въпросната константна тенденция. Така или иначе този процес
може да бъде разгледан като материален израз на един от основните закони на
диалектиката за единството и борбата на противоположностите.
По-конкретно развитието на съотношенията между противодействащите
сили предопределя преструктуриране в баланса им и това обяснява
спецификата на този механизъм. Дефакто обществото, тълкувано като особено
важна и отворена управленска система приема тези сигнали като
предизвикателства за промяна. Принципно интересът да бъде контролиран
разглеждания процес провокира реализацията на разнородни по характер
операции. При създадените условия една от формите на анализ, индикираща
посоката на промяна, е критичният преглед на минало и многокритериалният
анализ на настоящето.
Въпреки че динамиката на заобикалящия ни свят е една безспорна и
основна характеристика, съществуват и непреходни явления сред които на
челно място могат да бъдат поставени интересите. Заявените интереси
принципно произтичат от потребност императивно да се заяви
преимущественото наличие на властови ресурси, които се обосновават от
различния имуществен ценз на отделните личности и обособени от тях
личностни формации. Обективно развитието и усъвършенстването на
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заявените интереси се свързва с разнородни, съзнателни и целенасочени
действия. Големият им диапазон регистрира сериозни търсения и доказва, че
стойността на удовлетворението е различна. В този контекст социумът
демонстрира своеобразен нихилизъм към формирането на цената на
неравенството, разглеждано като дисбаланс между заинтересованите страни.
Задълбочаващият се процес буди безпокойство, предизвикано от умножаване
на неравенството, или ограничаване на възможностите. Именно двете
родствени тенденции оказват влияние върху икономиката, политиката, като
затормозяват общественото развитие (Стиглиц, 2014:11).
Една от сферите, в които хората опознават своето минало и на тази база
моделират своето настояще, е туризмът и по-точно неговите разновидности
културен и поклоннически туризъм. Колкото и да са специфични и
самостоятелни споменатите типологизирани туристически прояви предоставят
възможности да се опознае културно-историческото наследство. Тематично
структурираните артефакти, презентирани от музеи и изложби, задоволяват в
известен смисъл културните потребности на населението. Но все пак контактът
с културно-историческото наследство предизвиква и други мисли.
От векове провокациите са свързани с това, че артефактите придобиват
особена стойност, обоснована от присъщата им уникалност. Именно
въпросната характеристика ги превръща в един специфичен и достатъчно
доходоносен източник. Реално тяхното откриване, ползване и съхранение, т.е.
развитието и усъвършенстването на културно-историческото наследство и част
от действията и операциите, свързани с него, са обект на контрол и поконкретно на различните прояви на финансовия контрол.
В общ план за явлението ―контрол‖ е много трудно да се твърди, че
притежава мимолетен характер. Употребата му е по-трудно да бъде
възприемана като нещо инцидентно и спорадично. Задълбочаващата се нужда,
да бъдат прилагани разнообразни контролни форми при широк кръг
обстоятелства и процеси доказват, че контролът е осъзната социална
необходимост. Различните обществени потребности предопределят и видът
контрол, чрез който се постига баланс и удовлетвореност.
След като принципно е уточнено, че няма развитие на нито една идея без
да е предвиден в процеса на реализацията й и контрол, е съвсем естествено и
от гледна точка на интересите, свързани с идеята да се обърне внимание на
една много значима форма на контрол, а именно финансовия контрол. Може би
е най-елементарно да се обоснове поставянето на акцент върху него, просто
защото най-лесно измерва тези интереси, като го прави по възможно найразбираемия и достъпен начин - чрез езика на цифрите и парите (Стоянов,
2013:49).
Възприето е разбирането, че финансовият контрол е строго определен
вид социален контрол, който произтича преди всичко от правото на
собственост. Това твърдение може да се възприема отчасти и като
определение, но е нужно да се направят известни уточнения и по-сериозна
обосновка (Динев, Христова, 1992:10).
Неговата същност е сложна, а процесът, който я формира, регистрира
висока динамика. Анализите доказват, че в моделирането на процесната
структура закономерно се обособяват различни пластове. Като причини за това
може на първо място да се посочи, че когато финансовият контрол се тълкува
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като израз на критично обществено отношение, при което властта определя
критериите за поведение, силно влияние оказва присъствието на институцията
„пари‖. На второ - отново тя предоставя на контрола, разглеждан като основна
управленска функция, възможността да прецизира своето въздействия на
базата на коректно измерване. По този повод е възникнал постулатът, че това,
което може да се измери точно, може и да се управлява ефективно.
Написаното убеждава, че финансовият контрол е авторитарен и
безкомпромисен израз на властта да се управляват финансите на
организацията, като се налага целесъобразна финансова политика и
естествено се носи отговорност за нея. Правото на власт, а следователно и на
контрол, е доказателство за присъствието на отговорност, предопределена от
състоянието на организацията или конкретната социална системата. Като
проява на власт контролът не е просто възможност да се приложи определена
форма, или да се приведат в действие подходящи процедури, а преди всичко
да се активизира контролната функция, като сработи механизмът на обратната
връзка.
Наред с правото на собственост, а оттам и на власт, финансовият
контрол е съществена част от йерархията на управление в обществото, важен
реквизит от регламентираните социални отношения. Правото на държавата
върху определена част от собствеността дефинира и правото ѝ да упражнява
контрол. Логично е да се предполага, че и в този случай става въпрос за право
на собственост и на власт, като самата технология на контролната функция е
предопределена от правото на държавата да ръководи финансите си и
притежаваната от нея собственост. Именно на това основание висшите органи
на управление притежават определени правомощия да създават контролни
институции за упражняване на правото на държавен одитинг или на държавен
финансов контрол.
Твърде интересно е да се разгледат контролните прояви, свързани или
произтичащи от форми и прояви на културния туризъм. Реално разнообразието
на културните ценности и правата, които обуславят операциите с тях, създават
условия за осъществяване на редица действия, сред които немалка част могат
да се определят като незаконосъобразни.
С промените в икономическото ни развитие и увеличаване на частната
собственост за последните години се забелязва ръст на неправомерни
действия с обекти от културно-историческото ни наследство. В периметъра на
тези действия влизат от нелегалните иманярски набези до легалните продажби
в аукциони и от поддържане на работата на антиквариати до експониране в
реномирани музеи и обогатяване на частни колекции. Този социалнозначим
процес обхваща изготвяне на фалшиви документи за произход, търговия
включително със създадени по оригиналите перфектни копия. Специално за
документите по установяване на произход е доказано въз основа на анализ
върху извадков материал, предоставен от водещите музеи в света, че едва
всеки четвърти артефакт притежава подобен документ. Но дори неговото
наличие доста често буди основателни съмнения.
Обективно работата на специфичната финансово-контролна система,
чиято дейност по същество е свързана с непрекъснато провеждане на подобни
операции и действия, има проблеми в много насоки, защото всеки неин
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компонент подлежи на основателна критика, а същевременно съществуват или
възникват алтернативи за усъвършенстване.
Първо. За субектите, упражняващи този контрол, може да се каже, че
регистрират дефицит като познания в конкретните научни области, или с други
думи първият проблем може да бъде наречен присъствие на некомпетентност.
Под установената на пръв поглед безобидна констатация се крие комбинация
от незнания, липса на интерес, дефицит на оборудване и доста често
технологична необезпеченост.
Второ. В своята близост с обектите на контрол, между тях и субектите се
създават условия за възмездно сътрудничество или създаване на корупционни
схеми. Интересното е, че в разкритите случаи принципно уж нещата са ясни и
практиката продължава, а самите артефактите се разрушават, изчезват
мистериозно или просто чакат да бъдат забелязани и реализирани на
многомилионния пазар на исторически ценности. По този повод се проявяват
няколко причини, като сред тях могат да бъдат споменати: действие или
бездействия на отговорните лица, размиването на вината в прословутия
феномен „колективна отговорност‖, липсата на междуинституционално
взаимодействие и сянката на един сериозен процес като абдикацията на
държавата.
Четвърто. Поведението на подконтролните обекти става все понепредсказуемо и оригинално. Наличието на огромни интереси и стабилен
пазар провокират създаването на канали и присъствието на сериозна
технологична и друга логистика, интересно защо винаги притежавана и
ползвана не от официалните институции и от държавата, а от реално и
истински заинтересованите страни. Към това може да се прибави, че
ситуацията в страната и състоянието на научните кадри предразполагат
придобиването на ценна информация. В този ред на мисли високо ерудирани
научни работници се превръщат в ментори по-скоро на заявени колекционерски
или търговски интереси, отколкото на държавата.
Пето. За инструментариума можа да се каже, че навярно е найнесвършеният, който на всичкото отгоре и много трудно се променя. Реално
проблемите от междуинституционален характер и липсата на бързи и
ефективни процедури допълнително затормозява националната система. В
този смисъл обикновено постъпилата информация в повечето случаи е
недостоверна или безвъзвратно остаряла. В този контекст диапазонът направо
е огромен, като се започне от несъвършенството на нормативната база,
предопределяща липсата на единна терминология. Ярък пример са основни
термини и тяхното съдържание: антики (ЗС, 1911), културно-исторически
ценности (в практиката на МВР) и паметник на културата (ЗКН, 2009). Реално
терминологичното разминаване съществува и в наднационален план защото с
Конвенция на ЮНЕСКО е утвърден терминът културни ценности (К, 1970).
Шесто. Стандартите, по които работи финансово-контролната система на
Република България, съдържат определени несъответствия и неточности. Те
могат да бъдат тълкувани като резултат от недотам ефективната работа на
българското законодателство. Най-общо корекции се внасят непрекъснато и за
съжаление винаги с „подобаващо и авторитетно‖ закъснение. И в митническите
и във финансовите, и във валутните и други сходни нормативни бази
констатираните слабости работят просто и безотказно – слаб контрол, трудно
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доказване на вина и лица свързани с нея, бавни процедури по оценяване на
вредоносния ефект върху патримониума имуществото на обществото, мудно
държавно обвинение и адекватно съдопроизводство. При тези обстоятелства е
напълно нормално артефакт под формата дори на една монета да се появи в
определен световен аукцион като „Сотбис‖, да бъде закупен от „неизвестен‖
колекционер и да изчезне факт от миналото, притежаващ силата да промени
писаната история и тълкуванието на редица изкуствено сглобени факти
(Петрунов, 2007:33-39).
Въпреки че споделените проблеми са една много малка част от
действителната картина, възможността на българското общество да опази
националното си богатство и да създаде превенция срещу тези толкова
сериозни престъпления е единствено провеждането на критичен анализ върху
официалната статистика с участието на всички заинтересовани страни и лица с
доказана висока компетентност и експертиза. Именно по този начин е възможно
да се потърсят промени в създаването на адекватна на проблемите
нормативна база (Стоянов, 2012:217).
Принципно контролът като целесъобразна и характерна дейност в
системата на управление и по специално в процеса на своята реализация
взаимодейства с всички управленски органи. Взаимодействието осъществява
две функции едновременно. Първата по оценяване на дейността на конкретен
орган. Втората по натрупването на информация и възможностите за анализ
върху ефективността на взети решения. В този контекст ефективността на
взаимодействието в областта на контрола е индикатор за социална зрялост при
намиране на оптимални пътища за постигане на поставени цели (Стоянов,
2016:104). Редно е да се уточни, че инициирането на цели може да се извърши
от две посоки – и от контролната и/или от управленската система. Реално
съществуват няколко възможности за развитие на взаимовръзката:
Първа възможност – оптимизиране на връзката между обект и субект на
контрол. Теоретично всеки проблем се разглежда като отклонение в
поведението на обекта на контрол, независимо от неговото положение и статут
(Стоянов, 2011:55). Същественото тук е, че развитието и решаването на
проблем или проблеми се осъществява в една условна контролна система.
Втора възможност – развитие на връзките между разнородни субекти на
контрол. В този случай нещата стоят далеч по-сложно, тъй като наличието на
повече субекти доказва присъствие и взаимодействие между различни
проблеми, възникнали в условията на сложна социална система, в чиято
структура се разграничават различни субекти. В процеса на взаимодействие
процесите придобиват понякога непредвидим път на развитие, поради
различната степен на сила с което субектите си влияят.
Трета възможност – субектът на контрол е част от изпълнителната власт.
В подобни случаи контролът има общ характер или по-скоро придобива
характеристики на надзор, а самият субект - качества на принципал в отделна
социално-значима сфера.
Четвърта възможност - субектът на контрол взаимодейства с орган или
органи от системата на правосъдието. При този тип взаимодействие
контролният субект констатира резултатите от отклоняващото се поведение на
своите обекти и по повод на значимостта на разкритията си сезира органите от
другата система.
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Установено е, че основната и ключова предпоставка за добра
взаимовръзка при разгледаните възможности е запазването на функционален
суверенитет на всички взаимодействащи си страни.
Условията, предпоставящи развитието на работещи взаимоотношения,
са:
1) дефиниране, утвърждаване и преследване на обща цел;
2) заявяване и присъствие на личностно желание и институционална
воля за ползотворно взаимодействие;
3) прилагане на висока компетентност и игнориране на всякакви
недоразумения и противоречия, създаващи предпоставки за възникване на
конфликти.
Самият процес на взаимодействие, базиран върху съвместна контролна
дейност, обективно се възприема като успоредно протичане на контролен
процес в повече от една система, т.е. създава се различна по структура нова и
сложна социална система. Като основни изисквания за нейното съществуване и
развитие се проявяват:
1) наличие на обоснована и целесъобразна инициатива за
взаимодействие;
2) съблюдаване на процедури и правомощия;
3) конкретизиране на форми и методи за партньорство и взаимодействие;
4) поддържане на регламентиран и непрекъснат обмен на информация;
5) отчитане и анализ върху резултати от взаимодействието;
6) оповестяване на постигнатото и одит на използваните ресурси.
При положение че взаимодействието се тълкува като сътрудничество
между различни органи за постигане на обща цел, е съвсем естествено тези
целенасочени действия на различните структури да бъдат обвързани с обща
регулаторен механизъм за достигане на резултатност и ефективност. Именно
това е мястото на координирането, най-общо казано методиката за
взаимодействие обективно е типичен израз на координация. В този ред на
мисли координирането придобива факторна значимост за управлението на
контролните процеси (вкл. процеса на взаимодействие). Представените
понятия ―взаимодействие‖ и ―координиране‖ от гледна точка на теорията на
контрола провокират необходимост от уточнения. Процесите, които ги
експонират, притежават обоснована целесъобразност. По тази причина найвече координирането доказва, че в основата му стои властническото начало на
контролната дейност. Измежду субектите, които си взаимодействат,
правомощия на координатор би придобил притежаващият най-големи властови
ресурси.
Посоченото в тези редове дава основание да се направи изводът, че
координирането е вътрешно свойство на управлението и на неговите функции
поотделно (вкл. на контрола) а не е пета функция. Макар че всяка конкретна
управленска функция има нужда от координационен механизъм за
оптимизиране, това не е достатъчно основание координацията да се тълкува
като хиперфункция.
Необходимостта от пълно познаване и приложение на възможностите за
оптимизиране на взаимодействието и желаната съгласуваност между органите
при провеждането на финансово-контролни мероприятия създава условия като
обект на анализ да бъде зададен и диапазонът на взаимодействие при

 344 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

координиране. Основната характеристика, провокираща този интерес, найобщо се крие във факта, че при всеки етап на протичащия контролен процес се
създават условия, които налагат целесъобразно приложение на разнообразни
подходи. Изходната позиция е теоретична и се базира на контролния процес и
неговото триетапно провеждане. Системната организираност на процеса
определя дефинирането на отделните етапи като твърде относително. Те
протичат при наличие на планирана цел, предопределяща необходимостта от
координация и взаимодействие. Интересно е да се отбележи, че освен
присъствие в целия контролен процес те намират приложение и извън него, при
анализ на резултатите от контролните мероприятия, когато се превърнат в
обект на икономическата статистика и научни изследвания, в предмет на
обществено обсъждане.
Конкретно за контролния процес и неговия първи етап, когато се подготвя
контролната дейност по повод на координирането и взаимодействието може да
се каже, че инициативата идва от страна на контролния субект (орган),
оторизиран да организира и администрира контролното мероприятие.
Съобразно цел, задачи и създалата се ситуация най-общо взаимодействието и
координацията стоят в основата на формирането на сигнална информация,
предопределяща необходимостта от иницииране на контрол и насочваща към
евентуални бъдещите контролни действия (Стоянов, 2015:11). Още на този
етап съобразно възможния обект на интерес поне на документи в
правомощията на немалко правни субекти е заложено правото да събират и
предоставят оперативни данни1.
Във втория етап на контролния процес взаимодействието и
координацията са насочени към разкриване на слабости и недостатъци в
поведението на контролните обекти. Като основен резултат от този етап може
да се посочи анализът на натрупаната в първия етап информация,
обосноваваща вземането на ефективни решения (Стоянов, 2015:66).
Действащата нормативна база като например Валутния закон, при който по
компетентност и правомощия е уредено и регламентирано участието на
представители на достатъчно много институционални финансово-контролни
субекти като Министерство на финансите, Министерство на културата, БНБ,
митническа, данъчна администрация и т.н. (Стоянов, 2015:4).
За третия и последен етап от контролния процес целта поставена пред
взаимодействието и координирането е подготовка по създаване на документи
за приключване и формулиране на решения с регулаторен и коригиращ
характер. Тук реално регистрираните резултати създават предпоставки и
условия и за други действия предвидени включително в Наказателния
кодекс.(Стоянов, 2015/бр.43)
Въпреки че на пръв поглед се налага мнението, че българският
законодател е предвидил провеждането на контрол масирано, ангажирайки
достатъчно много различни специализирани субекти, все още като бяло петно в
работата на цялата тази машина се проявява актът на оценяване. При него е
трудно да се говори само за присъствие на компетентност, опит и ерудиция
(Стоянов, 2015/бр.41). Проблемът тук възниква от трудното доказване в кратък
период от време на умисъл (Макашвили, 1958:9). Именно този момент е ключов
1

Авторът има предвид ДАНС, ГДБОП, митническо разузнаване и други специализирани звена.
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и налага да се предвиди и резултатът от осъществяването на виновно действие
от страна на обекта на контрол, т.е. на лицето или групата, реализираща
примерно износ на антики (артефакти), от една страна, а от друга, евентуално
за субекта на контрол – митническия или данъчния служител, да бъде
тълкувано като бездействие. При подобни казуси успехът в контрола се базира
на възможността основно интуитивно или изразявайки професионално
съмнение субектът на контрол да констатира силуета на вина. Независимо от
повода за съмнение научната мисъл и професионалният опит са доказали, че
същността на вината се предопределя от интелектуални и психологически
процеси, т.е. резултатът е планиран и предвиден и затова се действа по
конкретен начин (Ненов, 1992:87). В този контекст юристите постулират: ‖Без
вина няма отговорност‖ (Манчев, 1969:153-155).
Най-общо за специализираните изяви, които не влизат в структурата на
конкретен финансово-контролен процес, може да се каже, че протичат в
различни формати. Към тази категория активни мероприятия могат да бъдат
причислени конференции, семинари, производствени съвещания и научни
изследвания. Тяхната реализация се обосновава от принципа на доброволност
и именно това доказва демократичната същност на контрола. Целта е чрез
ефективно взаимодействие и координиране на извънпроцесноразвиващия се
контрол да се намерят алтернативи за решение на възникнали проблеми и да
се потърсят нови методики за приложение, развитие и усъвършенстване на
―добри практики‖.
Написаното предоставя доказателства да бъдат структурирани няколко
извода:
Първо. Развитието и реализацията на културния туризъм в Република
България е една много отговорна задача, в чието решаване сериозна роля е
отредена на социалния и финансовия контрол. Ако държавата иска да утвърди
разбирането, че е длъжна да съхрани патримониума на своето национално
богатство, тя трябва да помисли за усъвършенстване на своята контролнонадзорна функция.
Второ. Разширяването на международния пазар на артефакти създава
условия за бърза и скъпа реализация преимуществено на преносими образци
на културния и поклонническия туризъм. По тази причина е редно науката и
знанията да се насочат към живия и реален живот, а не да останат само в
библиотеки и университети, т.е. подготвените кадри могат и трябва да се
превърнат в основното оръжие на държавата против рецидивите на
противозаконност, насочени към историческото ни наследство.
Трето. За да се съхрани българщината, държавата трябва да помисли и
инициира изграждането на единна система за широкомащабен социален
контрол. В неговата структура е задължително присъствието на представители
от финансово-контролни, научни, културни и исторически институции. По този
начин не се създава функционално-институционален дефицит чрез изземване
на правомощия, а напротив се постига задълбочаване на тяхното единомислие
и единодействие. Именно това е пътят, при който всяко следващо действие и
създаване на оценка биха дали на обществото много по-голяма яснота за
възникнали проблеми и регистрирани резултати във всички сфери на
обществения живот включително и при опазването на културно-историческото
ни наследство.
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Четвърто. При изграждане на превенция процесът трябва да придобие
още по-мащабни размери. В условията на конструктивна деструкция на
обществото заявки за място и роля прави все по-широк кръг от заинтересовани
страни. Освен държавата и споменатите институции е редно като мерки на
превенция да се помисли и за включването на субекти от застрахователния и
презастрахователния бизнес. Въпреки че държавата, общините и църквата все
още нехаят по въпроса, процедури и практика в застраховането доказват, че
има ефективност в защитата.
Всичко написано предоставя възможност да се формира обобщаващо
заключение, че в основната си част проблемите на културния туризъм са
следствие на неправомерни действия с обекти и образци на културното ни
наследство, включени в различни категории и притежаващи уникален характер.
Реално огромното им многообразие провокира различни нарушения и
противозаконни прояви, които предизвикват търсенето на алтернативи за
активно усъвършенстване на голяма част от формите на социален, финансов и
валутен контрол. Анализираният активен процес формира базата за създаване
на превенция срещу този тип нарушения, отправя предизвикателство към
българския законотворец за внасяне на адекватни промени в нормативната
база и предпоставя своевременното структуриране на условия за максимално
плътно взаимодействие между всички заинтересовани страни за изграждането
на единна национална контролна система. Ако кредитът на доверие, даван от
обществото, се ограничи и регулира съобразно регистрираните резултати, то
тогава и защитата, предложена от застраховането, би била по-реална и
постижима. Именно по този път би се съхранило националното богатство и би
създало гаранция за увеличаване на авторитета и устойчивостта на държавата
като фундамент на обществото и институция, ангажирана с връзката между
минало, настояще и бъдеще.
Използвана литература
1. Динев, М., Л., Христова. Одиторски контрол. София: ФорКом
Висулчев, 1992.
2. Закон за културното наследство / ДВ бр.19 от 13.03.2009 г.
3. Закон за старините от 28.01.1911 г.
4. Конвенция за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на
незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни
ценности /14.11.1970 г.
5. Макашвили, М. Ответственность за неосторожность. М., 1958.
6. Манчев, Н. Вината и наказателното право. София: БАН, 1969.
7. Ненов, И. Наказателно право на Република България, Обща част,
кн.2, С., София-Р, 1992.
8. Петрунов, Г. и колектив, Организираната престъпност в България –
пазари и тенденции, сборник, Център за изследване на демокрацията, София,
2007.
9. Стиглиц, Дж. Цена неравенства. Москва: ЕКСМО, 2014.
10. Стоянов, Е.Н. Проблеми на културния туризъм или алтернативи за
усъвършенстване на някои форми на контрол, Международна конференция на
ЮЗУ, 2015.

 347 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

11. Стоянов, Е.Н. Валутен контрол. Бургас: Флат, 2013.
12. Стоянов, Е.Н. Особености на контрола при операции с благородни
метали и скъпоценни камъни, XIII-та Национална младежка научно-практическа
сесия на ФНФС-София, 2015.
13. Стоянов, Е.Н. Системата за валутен контрол в България – ключ към
икономическа стабилност, сп.‖Ново знание‖, бр.1/2015, ВУАРР / Пловдив.
14. Стоянов, Е.Н. Социалната политика за опазване на културното
наследство – предизвикателство пред системата за финансов контрол, в-к
Форум, бр.41/15.10.2015.
15. Стоянов Е.Н., Социалната тежест на държавния валутен монопол, в-к
Форум, бр.43/28.10.2015.
16. Стоянов, Е.Н. Теоретични основи на управлението. Бургас: Либра
скорп, 2016.
17. Стоянов, Е.Н. Теория на финансово-контролните системи и
институции. Бургас: Либра скорп, 2012.
18. Стоянов, Е.Н. Управление и контрол на проекти. Бургас: Либра скорп,
2011.

 348 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Opportunities for Application of Statistical Methods
and Programs for Tourism Typology of the
Countries
Krasimir Levkov1, Georgi Marinov2
1

University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
2
University of Economics – Varna, Bulgaria

Abstract: The study presents some attempts for application of the cluster
analysis and specialized statistical software R in tourism typology of the countries.
Keywords: Statistical methods, Cluster analysis, Statistical programs,
Tourism typology.

 349 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Възможности за приложение на статистически
методи и програми при туристическото
типологизиране на страните
Красимир Левков, Георги Маринов
1

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
2
Икономически университет – Варна

Резюме: Изследването представя някои възможности за приложение на
метода клъстър анализ и статистическата програма R при туристическото
типологизиране на страните.
Ключови думи: статистически методи, клъстър анализ, статистически
програми, туристическа типология.
Увод. Типологичният подход намира широко приложение в
туристическите изследвания. Той се прилага по-често с цел обобщаване на
видовото разнообразие в туризма, което непрекъснато се разширява. По-малко
са публикациите относно туристическата типологизация на страните в света. В
последно време такива са опитите на В. Кръстев (Кръстев, 2013, 2016) и А.Ю.
Александрова (Aleksandrova, 2016). За да представят структурата на
световното туристическо пространство, те използват моделите „Север-Юг‖ и
„Център-Периферия‖. Характерно и за двата модела е, че страните биват
причислявани към предварително зададени големи групи, които се отличават с
определени икономически характеристики и изразена териториална близост.
Целта на нашето изследване е да представи някои възможности за
приложение на статистически методи и програми при туристическото
класифициране и последващото го типологизиране на страните. По-конкретно
става дума за метода клъстър анализ и статистическата програма R. Това
означава, че типовете страни няма да бъдат задавани предварително според
вече утвърдени модели (вж. горния абзац), нито според субективното виждане
на авторите. Формирането на определени групи и принадлежността на една
или друга страна към дадена група ще става след статистическия анализ на
конкретните данни. Тук се придържаме към метода „йерархична
клъстъризация‖ (Johnson, 1967; Герганов, 1987). Изчисленията са направени с
помощта на специализирания софтуер R – програма за статистическа
обработка на данни, много подходяща за целите на клъстър анализа.
Процедурите за клъстъризация са част от стандартния пакет функции на R.
Изследването е продължение и разширение на други наши изследвания
(Левков, 2015; Marinov and Levkova, 2013).
За целите на туристическото типологизиране могат да бъдат използвани
разнообразни статистически данни, характеризиращи страните в света. В
нашия конкретен случай, за да апробираме приложението на метода клъстър
анализ и статистическата програма R, сме подбрали два основни типа данни.
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Първият тип данни включва абсолютните стойности (закръглени към
цели числа) на дяловете на страните по някои показатели, характеризиращи
мястото им в световния туризъм: национален туристически продукт,
туристическа заетост, разходи за международен туризъм, капиталови
инвестиции в туризма (табл. 1).
Таблица 1. Дял на страните в световния туризъм (%)

Източник на данните: Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 WORLD
Вторият тип данни съдържа относителни стойности, представящи
мястото на туризма в националните икономики на страните по същите
показатели (табл. 2).
Необходимо е също да се направи подбор на страните, които ще бъдат
включени в набора за целите на апробацията. На настоящия етап не е
наложително, а и не е възможно да се включат всички страни в света.
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Достатъчни са около 30 страни, разпределени пропорционално между
съответните туристически региони (табл. 1,2).
Данните от табл. 1 бяха подложени на клъстърен анализ с помощта на
програмата R (R Development Core Team, 2008). Клъстъризацията бе направена
въз основа на евклидовото разстояние и с прилагане на „пълен‖ (―complete‖)
метод за йерархично клъстеризиране. Резултатите представяме във фиг. 1.

Фигура 1. Групиране на страните според дела им в световния туризъм
На фиг. 1 се очертават няколко групи от страни. Най-ясно обособена е
групата, формирана от САЩ и КНР (горе вдясно). Тези две страни заемат
лидерските позиции в световния туризъм поради високите си стойности по 4-те
показатели, включени в табл. 1.
Добре обособена група формират също така страните, попадащи в
долния десен ъгъл на дендрограмата. Това са Франция, Япония, Бразилия,
Мексико, Русия, Италия и Испания. Към тази група могат да се добавят още три
страни, попадащи в долния ляв ъгъл – Индия, Германия и Великобритания.
Общото между тях е, че всяка от тези страни има съществен дял в световния
туризъм, като формира до 7% от основните му показатели. Въпреки че
категорично отстъпват на САЩ и КНР, всички те са утвърдени регионални
туристически лидери. По-специфичен е случаят с Индия, която по брой на
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заетите в туризма е между Китай и САЩ, но по останалите три показателя е поблизка до страните от втората група.
Третата група е най-многобройна (над 20 страни) и не толкова хомогенна.
Страните от тази група имат нисък дял в основните показатели на световния
туризъм – до 3%. Тяхното значение може да се оцени на субрегионално
равнище. В рамките на третата група се очертава една специфична подгрупа
(долу в средата на фиг. 1). В нея попадат 8 страни, в т.ч. и България, чийто
относителен дял в световния туризъм е под 0,5% (т.е. клони към 0). Въпреки
това, те също имат значение, но на локално ниво.
Таблица 2. Място на туризма в националните икономики (%).

Източник на данните: Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 WORLD
Фиг. 2 представя как се групират страните според мястото на туризма в
техните национални икономики – получена е при същата методика, както и
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фиг. 1. В горния десен ъгъл на дендрограмата се формира група от три малки
островни страни (Малдиви, Барбадос и Сейшели), за които туризмът е основен
икономически отрасъл. В него се формират над ½ от трудовата заетост и БВП.
Капиталовите инвестиции в туризма поглъщат над ¼ от приходите,
реализирани чрез износа, в който туризмът също има основен дял.

Фигура 2. Групиране на страните според мястото на туризма в
националната икономика
Разкриват се още две групи. Едната е разположена в долния десен ъгъл
на дендрограмата. Тя включва 12 страни (от Черна гора до Гърция). В страните
от тази група туризмът, без да доминира така силно, също има голямо
икономическо значение, като формира между 15 и 30% от БВП и трудовата
заетост.
Третата група включва около 20 страни (вкл. и нашата), разположени в
лявата и средната долна част на дендрограмата. В техните икономики туризмът
има по-ограничен дял.
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Изводи:
1. Туристическата типологизация на страните изисква анализ на
изобилна статистическа информация относно количествените и качествените
им характеристики.
2. Представеният от нас опит за типологизиране има основанието да
бъде добра отправна точка за по-задълбочени анализи.
3. Методът Клъстър анализ и софтуерът R се очертават като един от
подходящите инструментариуми за целите на типологизацията в туризма.
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Abstract: Tourism represents a modern history of success, clearly expressed
through constant economic growth, especially over the last sixty years. For the
different countries, tourism has significant social and economic benefits, and the
tourism legislation and policy created by the different countries are one of the main
factors for the existence and development of tourism-related activities. The subject of
this study is tourism law and politics presented through the prism of tourism laws in
Bulgaria and Macedonia. Criteria used in selecting these two countries are:
membership of the European Union and the maritime border of Bulgaria on the one
hand, and the continental territory and the application for membership of the
European Union of Macedonia on the other. In the present study, basic data are
provided for both countries, such as: population, number of international tourists, the
Tourism Act, and the availability of a National Tourism Organization. The government
authorities responsible for tourism, national tourism development strategies and
tourism legislation were used to make a comparative analysis of both countries. For
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the purposes of the survey, study methodology and secondary data sources were
used through consideration of the applicable laws on tourism in both countries. A
review of tourism laws has been made, based on a systematic assessment of their
content. The final observations relate to the structure, differences and similarities of
tourism laws and how the legislation sets out the prospects and trends for tourism
development in Bulgaria and Macedonia.
Keywords: tourism legislation, tourism policy, Macedonia, Bulgaria.

Сравнителен анализ на туристическото право и
политика в Македония и България
Деян Методиески1, Ясмина Андреева2, Биляна Цоневска1
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2

Резюме: Туризмът представлява една съвременна история на успеха,
ясно изразена чрез постоянния икономически растеж, особено през последните
шестдесет години. За различните страни туризмът носи значителни социални и
икономически ползи, а туристическото законодателство и политика, които
създават различните държави, са един от основните фактори за
съществуването и развитието на дейностите, свързани с туризма. Предмет на
това изследване са туристическото право и политика, представени през
призмата на законите за туризъм в България и Македония. Критерии, които се
използват при избора на тези две страни, са: членството в Европейския съюз и
морската граница на България, от една страна, и континенталната територия и
кандидатурата за членство в Европейския съюз на Македония, от друга страна.
В настоящото изследване са дадени основни данни за двете страни, като
например: население, брой на международните туристи, Закон за туризма и
наличието на Национална туристическа организация. Таблично показаните
правителствени органи, отговорни за туризма, националните стратегии за
развитие на туризма, както и законодателството, свързано с туризма, са
използвани, за да се направи сравнителен анализ на двете страни. За нуждите
на изследването е използвана методология на изследване и вторични
източници на данни чрез разглеждане на действащите закони за туризъм в
двете страни. Направен е преглед на законите за туризъм въз основа на
системна оценка на съдържанието им. Заключителните наблюдения се отнасят
до структурата, разликите и приликите на законите за туризъм и как
законодателството определя перспективите и насоките за развитие на туризма
в България и Македония.
Ключови думи: туристическо законодателство, туристическа политика,
Македония, България.
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Увод
Според Световната туристическа организация към ООН (UNWTO 2017),
туристическите пътувания през 2016 г. на международно ниво са достигнали
цифрата от 1.235 млн. Туристическото потребеление възлиза на 1.235
милиарда щатски долара, а туристическата индустрия участва с 10% в
световния брутен вътрешен продукт. Всеки десети служител в света работи в
този сектор. Туризмът ще запази постоянно и положително ниво на развитие от
последните 60 години и през следващия период. Прогнозите се движат в полза
на европейския континент, в който се намират Македония и България, а в
годините, които следват, той ще държи примата на световния туристически
пазар и ще бъде основен източник на туристическа оферта, търсене и
движение на международни туристи.
Табела 1. Основни туристически данни за Македония и България
Данни
Жители (000)
Площ во км² (000)
Плански региони (NUTS)
Обекти в Листа на
световното
наследство на ЮНЕСКО
Чуждестранни туристи (000) во 2016
ДДС за туризам в %
Туристическа такса (Euro)
Легла в обектите за настанаване
Туристически агенции, туристически
агенти и туроператори
Национален авио превозвач

Македония
2,054
25,713
8
1

България
7,517
110,994
6
9

510
5
0,66
73,168
596

8,252
9
0,10-1,53
328,264
3,942

/

България Ер

Източник: UNWTO Tourism highlights, издание 2017. Мадрид: UNWTO; Списък
на световното наследство на ЮНЕСКО; www.nsi.bg; www.stat.gov.mk;
Министерство на икономиката - Регистър на туристическите агенции в
Македония; Национален туристически регистър - Регистър на регистрирани
туроператори и туристически агенти.
В табл. 1 са представени няколко основни туристически данни за
Македония и България. Там можем да забележим, че според броя на жителите
и площ на територията България е около четири пъти по-голяма от Македония.
Според данните за патуванията на международни туристи и тяхното посещение
на двете страни, България бележи 16 пъти по-голяма посещаемост на туристи,
за разлика от Македония. Тази цифра се дължи на факта, че България има
излаз на море и като такава има широко развит морски туризъм през летния
сезон в няколко туристически места като: Златни пясъци, Албена, Слънчев бряг
и др. През зимата в България на разположение на туристите стоят модерни и
инфраструктурно добре оборудвани ски курорти като: Пампорово, Боровец,
Банско и др. В Македония най-големият брой международни туристи посещават
дестинациите Охрид и Скопие по време на летния сезон. Няколкото ски курорти
като Маврово, Попова шапка и Пониква все още не са на задоволителното ниво
да приемат голям брой посетители. Броят на обекти, включени в Световното
културно наследство на ЮНЕСКО, в световен мащаб възлиза на 1052, от които
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814 културни, 203 природни и 35 комбинирани, които се намират на
териториите на 165 страни. В България са разположени 9 такива съоръжения
(Боянска църква, Мадарски конник, Скални църкви в Иваново, Тракийска
гробница в град Казанлък, Античен град Несебър, Национален парк Пирин,
Рилски манастир, Сребърна - природен резерват, както и тракийската гробница
в Свещари). Само един такъв се намира в Македония - природно и културно
наследство на Охридския регион, установен през 1979 г.
Данните, които се отнасят до данъка върху добавената стойност (ДДС) за
туризъм, показват, че България има ДДС, който е свързан с туристическите
услуги от 9%, а в Македония има по-нисък ДДС, който възлиза на 5%. По
отношение на таксата за престой или туристическата такса в Македония тя е
фиксирана, а в България варира в зависимост от общините и регионите, в които
се събира. Капацитетът на леглата в местата за настаняване в Македония е
около четири пъти по-малък от капацитета в България. Броят на туристическите
агенции също е шест пъти по-малък в Македония, в сравнение с броя на
туристическите агенции в България. Като критерий в сравнителния анализ се
разглежда и наличието на национален въздушен превозвач. Това е поради
факта, че 55% от международните туристи използват въздушен транспорт по
време на пътуването. От този аспект България има национална авиокомпания,
което влияе положително върху туризма, докато в Македония такава липсва.
Теоретична и методологична рамка на изследванията
Редица държави насърчават развитието на международен туризъм чрез
преки и непреки форми на подкрепа. На национално ниво развитието на
международния туризъм влиза в обхвата на работа на министерствата и
държавните агенции по туризъм. Като цяло тези институции се занимават с
извършване на дейности относно: контрол и регулиране на туристическата
дейност чрез законите за туризъм, събиране на информация за сферата на
туризма, подготвяне национална стратегия за развитие на туризма, както и
национална туристическа реклама и др. Националните туристически
организации съществуват в повече от 100 държави. Световната организация по
туризъм преработи бюджета на 109 такива организации и определени агенции
и техните дъщерни дружества, както следва (Jeffries 2001): a) Национална
агенция по туризъм се определя като: централно административно тяло с
административна отговорност за туризма от най-високо ниво, т.е. централен
управляващ орган с правомощия за пряка намеса в туристическия сектор; и
всички административни държавни органи, които имат правомощия да се
намесват в туристическия сектор. б) други правителствени или
административни органи от по-нисък ранг. Пример е Националната
туристическа организация, която се определя като: автономен орган от
държавен, полуобществен или частен статут, установен или признат от
държавата като орган с компетентност на национално равнище за насърчаване,
а в някои случаи и маркетинг на туризма. Терминът "туристическа политика"
означава съзнателната дейност на държавата, т.е. обществото в областта на
туризма. Основната задача на тази политика е да се вземат мерки и действия, с
които максимално ще се активират факторите за развитие на туризма с цел
увеличаване туристическия оборот и потребление, както и да подобряване
тяхната структура и качество (Ацковска et al 2017). По-конкретно,
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туристическата политика изпълнява следните функции (Goeldner & Ritchie
2009): определя правилата на играта - условията, при които туристическите
фирми трябва да функционират; определя дейностите и поведението, които са
приемливи за посетителите; предоставя обща цел за всички заинтересовани
страни в местоназначението; улеснява постигането на консенсус по конкретни
стратегии и цели за дадена дестинация; предоставя рамка за публични/частни
дискусии относно ролята и приноса на туристическия сектор за икономиката и
обществото като цяло; и позволява по-ефективно свързване на туризма с други
сектори на икономиката. Туристическата политика има преки и непреки
носители или изпълнители. Преки носители и извършители на туристическата
политика са (Ацковска et al 2017): представителните органи на властта на
всички нива (събрания, отделните съвети, комисии и т.н.); и изпълнителните
органи на управлението (правителството) на всички нива (секретариати,
министерства на туризма, комитети за туризма, основни дирекции на
хотелиерството и туризма на национално, регионално, общинско, градско и
подобно ниво). Непреки носители и изпълнители на туристическа политика са:
специални органи извън държавната администрация (камари на общините и
специални бизнес асоциации); социални организации в областта на туризма и
ресторантьорството (туристически съюзи на всички нива, туристически бюра);
местните общности и други икономически и неикономически организации в
областта на туристическата индустрия, които пряко или непряко участват в
посрещането на туристическите потребности. За реализирането на поставените
цели на туристическата политика се прилагат различни мерки (инструменти,
средства). Като цяло всички инструменти на туристическата политика могат да
бъдат разделени в четири групи (Ацковска et al 2017): правни разпоредби в
които влизат: конституционни разпоредби, закони, забрани, разрешения,
решенията, наредбите и други подобни; административни инструменти, където
попадат: данъци, мита, такси, вноски, публичните заеми и други публични
приходи и субсидиите (компенсациите, даренията, премии, гаранциите и т.н.);
икономически инструменти, включващи предимно: планове, програми, решения,
средства, заеми, облигации, пари, курсове, ценни книжа и други подобни; и
договори и споразумения. Целта на настоящото изследане е да се направи
сравнителен анализ и преглед на законодателството и политиката в областта
на туризма в Македония и България. За нуждите на изследването са
използвани вторични източници на данни от съответната литература в областта
на правото и политиката в областта на туризма, както и данни от интернет.
Прегледът на литературата показва, че има повече автори в международни
рамки, които се занимават с правото в областта на туризма или туристическото
право и вече са публикували професионална литература от тази област (Wilks
& Page 2003; Barth & Hayes 2006; Cournoyer, Marshall & Morris 2008; Singh 2008;
Abeyratne 2010). Също така, в Македония (Крлески 1995; Крстаноски 2005;
Крстаноски 2010) и в България (Шишков 2000; Цанков 2009; Торманов 2012)
има автори, които изследват въпроси, свързани с туристическото право.
Въпреки факта, че в малка част от настоящото изследване е ползвано
сравнителното право, не може да остане незабелязано, че обемът на този вид
изследвания е голям (Gutteridge 1946; Cruz 1999; Reimann & Zimmermann 2008;
Smits 2012; Clark 2012; Mathias 2014). От друга страна, забелязва се липса на
изследвания, свързани с туристическото право. Използван е интернет и са
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събрани материали като стратегии за развитие на туризма и закони за туризма,
които се анализират в изследването. Използван е сравнително-правния метод.
Анализ на съдържанието (Hall & Valentin 2005) е изследователски метод, който
се използва за систематична оценка на съдържанието на предмета на
изследване, който в нашия случай са съдържанието на законите за туризма и
туристическите политики на Македония и България.
Туристическа политика, национални стратегии за развитие на
туризма и закони за туризма в Македония и България
Като отрасъл на икономиката, туризмът в двете държави попада в
компетенциите на различни министерства. В България като развита
туристическа страна има отделно министерство на туризма. Туризмът в
Македония се управлява от сектор "Туризъм и ресторантьорство" към
Министерството на икономиката.
Табела 2. Държавни органи, отговорни за развитието на туристическата
политика в Македония и България

Македония

България

Правителствени
органи
отговорни за провеждане на
туристичката политика
(официална уеб страница)

Национална туристическа
организация
(НТО)/агенция
(официална уеб страница)

НТО
Годишен
маркетинг
бюджет
(Euro 000)

Министерство за икономика,
Сектор
за
туризъм
и
ресторантьорство
(economy.gov.mk)
Министерство на туризма
(tourism.government.bg)

Агенция за промоция и
подкрепа на туризма в
1.032
Македония
(tourismmacedonia.gov.mk)
Туристическа организация
на България
6.684
(bulgariatravel.org)

Източник: Официалните уеб страници на институциите
Отбелязваме, че и двете страни са създали органи за насърчаване на
туризма. В България това е Туристическата организация на България, а в
Македония, тази роля има Държавната агенция за насърчаване и подкрепа на
туризма. Тези органи имат изработени официални уеб страници, а също
изпълняват функция, свързана с осъществяване на туристическия потенциал
на съответната страна на международно ниво чрез рекламни кампании,
панаири, печатни, аудио и видео рекламни материали. Националната
туристическа организация на България разполага с годишен бюджет за
маркетинг, който възлиза на малко повече от 6,6 милиона евро, а Агенцията за
насърчаване и поддръжка на туризма в Македония има значително по-малък
годишен бюджет от малко над един милион евро. Един от инструментите на
туристическата политика е разработването на стратегии за развитие на
туризма. За управление на развитието на отделни предприятия, стопански
отрасли или сектори на национално, регионално и дестинациско ниво, често се
изработват специални програми и решения за развитие, които се наричат
стратегии (Будиноски 2010). Терминът "стратегия" се използва от древни
времена във връзка с познанията на военните лидери. Този термин през
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последните четиридесет години навлиза и в икономиката, а по-специално в
туризма и гостоприемството. Днес изработване на стратегия е повече от
препоръчително и включва система от управленски решения, които определят
перспективите за развитие, сферите, формите и начините на нейното действие,
разпределението на ресурсите за постигане на определени цели и др. В таб. 3.
е направен преглед на стратегиите за развитие на туризма в България и
Македония, от който можем да отбележим, че двете страни имат изработени и
приети Национални стратегии за развитие на туризма, където се подчертават
определени видове туризъм и техния потенциал за развитие. Тези стратегии
обикновено се правят за период от няколко години.
Табела 3. Преглед на националните стратегии за развитие на туризъма и
видовете туризъм в Македония и България

Македония

България

Национална стратегия за
развитие на туризма
Национална стратегия за
туризъм
на
Република
Македония
2016–2020
Стратегия
за
устойчиво
развитие на туризма в
Република България
2014–2030

Видове туризъм, включени в
стратегията за развитие на туризма
Езерен туризъм; Урбан туризъм;
Планински туризъм; Спа туризъм;
Винен
туризъм;
Национални
паркове; Културен туризъм
Морски туризъм; Планински и ски
туризъм; Спа и уелнес туризъм;
Културен туризъм; Екотуризъм;
Винен туризъм; Голф туризъм;
Събитиен туризъм; Ловен туризъм

Източник: Националните стратегии за развитие на туризма на Македония и
България
Двете стратегии включват мисията и визията за нивото и развитието на
туризма в бъдеще. Стратегиите се разработват от министерства и експерти в
областта на туризма, образованието и НПО. Стратегията за развитие на
туризма в Македония е разработена през 2016 г., а стратегията за развитие на
туризма в България е по-дългосрочна - до 2030 г. Общите видове туризъм,
включени в двете стратегии, са: планински туризъм, спа туризъм, културен
туризъм и винен туризъм. Трябва да се отбележи, че Македония и България до
1991 г. са държави със социалистическа система и след този етап двете страни
променят своята система и туристическите закони според своя удобен модел и
в съответствие с нивото на дейностите, туризъма и неговото развитие. В
България има Закон за туризма, а в Македония законът е свързан с
туристически услуги или туризъм. Освен това в Македония съществуват
допълнителни закони, свързани с туризма, като: Закон за рестораньорска
дейност 62/2004; Закон за създаване на Агенция за насърчаване и подкрепа на
туризма на Република Македония 103/2008; Закон за такса за временно
пребиваване 19/1996 г.; Закон за зоните за развитие на туризма 141/2012;
Закон за авто къмпингите 13/2013.
Табела 4. Общ преглед на туристическите закони в Македония и България
Закон

за Съдържание на Закона за туризъм и глави от него
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Македония

България

туризъм
Закон
за
туристическа
дейност.
Държавен
вестник
на
Република
Македония
№62/2004
Закон
за
туризъм.
Државен
вестник
на
Република
България
№30/2013

Основни разпоредби; II Изпълнители на туристическа
дейност; III Условия и начин на извършване на
туристическа дейност; IV Надзор; В наказателните
разпоредби; VI Преходни и Заключителни разпоредби
(общо 80 члена)

Основни разпоредби; II Държавна политика и органи за
управление на туризма; III туристически райони;
IV туристически
асоциации;
V
туристически
информационни центрове. Национална мрежа от
туристически информационни центрове; VI Финансова
помощ за развитието на туризма; VII Туроператорска и
туристическа агентска дейност; VIII Хотел и ресторант;
IX Условия и ред за предоставяне на спа и уелнес
услуги. Сертифициране на медицински спа, спа,
уелнес
и
таласотерапевтични
центрове;
X Представяне на документи по електронен път;
XI Издаване на дубликати на удостоверения и
сертификати; XII туристически водачи, планински
водачи и ски инструктори; XIII Ски писти. Видове.
Употреба, поддръжка и сигурност. Туристически
услуги. 14 Плажове. Видове. Използване и сигурност;
15 Национален туристически регистър. Единна
система за туристическа информация; XVI надзор;
XVII Наказателни разпоредби; XVIII Преходни и
заключителни разпоредби (общо 231 членове)

Източник: Закони за туризъм в Македония и България
Таб. 4 показва, че България има закон за туризма, а в Македония законът
е свързан с туристическите услуги и дейности. Законът за туризма на България
е обширен и съдържа 18 глави и 231 члена, а Законът за туризма в Македония
е по-малък, като се съдържа от шест глави и 40 члена. И в двете държави
освен законите за туризма съществуват редица правила, свързани с
регулирането на туризма. Направените изследвания показват, че споменатите
закони в двете страни са изменяни няколко пъти от тяхното приемане. Това
говори, че държавите се грижат не само за вземане, но и за преразглеждане на
предложените законодателни решения, както и за евентуални изменения в
туристическите закони в посока на подобряване не само на регламента в
областта, но и задоволяване на интересите и нуждите на всички
заинтересовани страни.
Заключение
В настоящия труд е направен преглед на туристическото право и
политика в Македония и България, която се проявява чрез работата на
съответните органи - министерства, в чийто домейн попада развитието на
туризма, създаването на национални туристически организации и агенции,
изработване на Национална стратегия за развитие на туризма и законите
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свързани с туризма. Македония и България имат добри природни и
антропогенни ресурси за развитие на туризма и следват съвременните
тенденции на международния пазар. За да бъде туризмът устойчив в бъдеще, е
от жизненоважно значение да бъдат създадени ефективни политики и
законодателство. Тези, които създават политиката и изработват стратегиите,
както и всички заинтересовани страни в областта на туризма, трябва да са в
състояние да идентифицират новите тенденции в сферата и да предложат
подходящи мерки, които ще доведат до създаването на по-качествени
туристически продукти. Изследването е извършено с помощта на сравнителния
метод и показва, че сериозно внимание се отделя на туризма както в
Македония, така и в България. Тази констатация се потвърждава от факта, че и
в двете страни, които са обект на изследване, съществуват подходящи
държавни институции, в които е представен туристическия сектор и чрез своите
министерства пряко участват в създаването на туристическата политика и
законодателство. В двете страни има национални организации, които се грижат
за туристическата промоция и са приели Стратегии за развитие на туризма,
които са в съответствие със съвременните туристически потребности на
международните туристи. Двете страни имат подходящи закони и разпоредби,
свързани с туризма, които са претърпели множество промени и които
защитават интересите на заинтересованите страни и работят в посока на
подобрение от момента на тяхното приемане.
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An Example Scheme for the Introduction of an
Algorithm for Work of Servicing Customers in the
Specialized Branch of Tourism
Aleksandar Davchev
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria

Abstract: The high level of customer satisfaction is a function of the quality of
services. In the condition of a highly competitive market environment, the income of
the business organization is closely related to the number of attracted consumers as
well as their successful incitement to commit a maximum number of purchases.
The author propose the using of a specific customer service algorithm that
could be seen as an opportunity to increase sales success. Combining it with
effective sales promotion tools could create a definite competitive advantage for the
business organization and help achieve the basic tasks that are being placed on the
seller of tourism services or products.
Keywords: tourism, customer satisfaction, sales algorithms, effective sales
promotion tools, advantage for the business organization.
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Примерна схема за въвеждане на алгоритъм за
работа при обслужване на клиенти в
специализирано направление на туризма
Александър Давчев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Високата степен на удовлетвореност на клиентите е функция от
качеството на тяхното обслужване. В условия на силно конкурентна пазарна
среда,обемът на приходите на бизнес организацията е тясно свързан с броя на
привлечените потребители, както и от успешното им подтикване към
извършване на максимален брой покупки.
Авторът предлага използването на конкретен алгоритъм за работа при
обслужване на клиентите, който би могъл да се разглежда като възможност за
повишаване на успеваемостта в продажбите. Комбинирането му с ефективните
способи за насърчаването им би могло да формира определено конкурентно
предимство за бизнес организацията и способства за постигане на основните
задачи, които са поставени пред продавача на туристически продукти или
услуги.
Ключови думи: туризъм, удовлетвореност на клиентите, алгоритми за
продажби, ефективни инструменти за рекламиране на продажбите, предимство
за бизнес организацията.
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Regionalization of tourism in Bulgaria – outcomes
and implications
Ivanka Shopova
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
Abstract: Tourism zoning plays an important role in the sustainable
development of tourism in Bulgaria as a tool for a differentiated policy at a regional
level. It aims to create possibilities for competitive national and regional tourist
product based on the available resources of a given area in order to increase its
attractiveness and openness. This paper discussed the tourism industry in the
context of regionalization and emphasizes the role of zoning for tourism
management. A brief retrospection of the tourism zoning theory in Bulgaria is made
and the need to establish destination management organizations is examined. The
Concept for tourism zoning of Bulgaria supports the regional tourism policy which is
tailored to the territorial specifics of different parts of the country. Through
implementing effective regional marketing, it makes tourist regions recognizable for
potential tourists and successfully promotes them both on domestic and international
markets.
Keywords: regionalization, tourist zoning, tourist region, destination
management.
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Introduction
Regionalization is a natural consequence of the political, economic,
administrative and cultural development of a particular territory. Regionalization of
the geographical area is considered an objective process resulting from its natural,
historical and socio-economic material filling and development (Krastev, 2013). There
are different models of regional tourist structure in the world and this is conditioned
by the choice of criteria in the process of tourist regionalization. On the other hand,
zoning is a particular type of classification that allows to analyse the differences and
to create regional development programs.
Tourism zoning plays an important role in tourism management. The regional
structure of the world's tourism is formed as a result of territorial differences (Levkov,
2015). The regionalization can also be considered as a territorial classification
according to certain criteria (relief, climatic, production, demographic) and indicators
(for relief: height, slope, exposure; climate: temperatures, precipitation; production:
labor, production; demographic: population, urbanization) that are similar to a given
territory (Markov, I, Apostolov, N., 2008). Furthermore tourism corresponds with the
European spatial development policy which aims at achieving economic and social
cohesion, conservation of natural resources and cultural heritage and more balanced
competitiveness of the European territory (SPESP, 2016). It is internationally
considered as an industry with a significant impact on the state and regional
economies (Klamár, Kolesárová, 2015; Davchev, 2017).
The paper made a brief retrospection of the tourism zoning theory in Bulgaria
and examined the need to establish destination management organizations. The
achievement of high efficiency of national marketing is related to the creation of
regional tourist products and coordination and management of tourism at the regional
level. Tourism management organizations can contribute to the objectives of tourism
zoning by developing and implementing tourism development strategies, product
strategies for tourist areas, etc.
Material and methods
The paper discussed the role of tourist regions in the context of the approved
Concept for Tourism Zoning of Bulgaria making a brief retrospection of the topic so
far. The main research focus is on the role and significance of destination
management organizations (DMOs) for tourism development. By supporting the
successful presentation of a destination and its better positioning on increasingly
competitive tourist markets, the destination management organizations contribute to
regional development through improving community partnership and bringing longterm economic benefits. A combined research methodology, processing and analysis
of information were applied in the study. The main research methods are a classic
empirical approach, statistical methods, descriptive and comparative analysis.
Results and discussion
Different taxonomic units are used in tourism zoning such as tourism region,
tourism area, tourism zone, tourism destination, etc. The tourism region is the most
commonly used term and tourism sub region is usually used a lower-class concept. A
tourism region is a geographical area that has common characteristics. These
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regions are often designed by the governmental organizations for the needs of
statistical reporting, including tourism purposes.
In Bulgaria, the problems of tourist zoning were put in place in the 1960s in
response to the need to reorganization of tourism structure and activities. The first
attempts at tourism zoning place an emphasis on the resource approach where the
tourist area is considered as a territory with used or potential tourist resources.
Subsequently, the researches became more complex by combining resource,
sectorial and socio-geographic approaches. In the sectorial approach, the tourist
region is a sector of economical geography and tourism is a specialized sector. And
according to the socio-geographic approach, tourism is seen not as an economic
sector, but as a human activity and a form of recreation (Concept for Tourism Zoning
of Bulgaria, 2015)
M. Bachvarov (1970) outlines the boundaries of four tourist areas (Black sea;
Sofia region; Central region and Rila and Rhodopes mountains) using specific
taxonomic system: a tourist site, a core, a micro-region, a sub-region, and a region.
By the end of the 1980s, over 10 tourist zoning schemes with national
coverage had been developed. Some of them are predominantly academic (Lozanov,
Bachvarov, Dinev, etc., Vodenska, Slavev, Evrev) and other have a territorial-spatial
orientation (Institute for Regional Spatial Planning 1961, 1968, 1975, 1982). The new
tourism zoning schemes are tailored to the modern needs of decentralized
management, marketing and advertising of tourist destinations. In most cases they
apply a combined approach that takes into account the available resources but also
the developed tourist products and attractions as well as the existing tourism
organizations. An important point in many of the new tourist regions is to focus not
only on natural but also on cultural resources and attractions, which is related to the
increased role of cultural tourism in modern tourism development (Grigorova, 2016).
The concept of tourism zoning in Bulgaria by Prof. Dinev (1974) is the first
scientifically-based detailed tourism zoning where the territory of the country is
divided into seven major tourist regions and 15 tourist regions in the country (Markov,
Apostolov, 2008).
M. Vodenska offered five regions, dividing them into advanced and
perspective, which classification is according to the concentration of the material
base of tourism and conducting integrated tourist zoning.
After 1990 the spatial coordination of tourism activity was carried out at
different levels (municipal, regional and state policy level). I. Markov and N. Dimov
(2007) offered four micro-regions - West, East, North and South, including additional
segments such as total resource potential, transport infrastructure, comparative
development advantages, formation of tourist market centers, etc. According to the
authors, the proposed scheme makes it possible to define additional benefits of
regional tourism products and increase their competitiveness on international tourist
markets (Markov, Dimov, 2008, p. 446).
2008 State Tourism Agency defined 8 tourist regions which covered the whole
territory of the country: Danube, Old Bulgarian capitals, Stara Planina (Balkan
mountain range), Sofia region, Thracian region, Rila-Pirin, Rhodope and the Black
Sea.
In the Strategic Plan for the Development of Cultural Tourism in Bulgaria
(2007-2009) 13 local cultural systems (loci) were identified: Greater Sofia; The Valley
of the Kings; The Renaissance town; On the banks of the Danube; Heart of stone;
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The old capitals; On the shores of the Black Sea; Strandja mountain; The Sword and
the Cross; Plovdiv and the Roman Empire; The Rhodope Gate; Great mountains;
The petrified forest.
Tourist regions are for the first time included in the new Tourism Act in 2013.
According to the Tourism Act the Minister of Tourism carries out the state policy in
the field of tourism, as: "develops and approves the concept of tourism zoning of the
country‖ by defining the objectives of the tourist regions. The territory of the country is
divided into separate territories - tourist regions, in order to form regional tourist
products and to implement regional marketing and advertising. The tourist regions
cover the whole territory of the country and they are in compliance with the municipal
administrative boundaries and the territory of a municipality cannot be divided
between two regions as well as cannot belong to two different regions (Tourism Act,
2013).
In 2015 Ministry of Tourism (MT) approved the Concept for tourism zoning of
Bulgaria. The country is divided into nine tourist regions: the Danube, Stara Planina
(Old Mountain range), Sofia, Trakia (Thrace), Rose Valley, Rila- Pirin, the Rhodopes,
Varna Black Sea and Burgas Black Sea. For each region MT offers basic and
advanced specialization. The main specialization combines two types of tourism that
highlight the uniqueness of the area and the advanced one includes additional
tourism forms for which the area has resources and / or potential for development.
In the new tourist zoning, the leading requirements and criteria have been
used in defining the tourist regions. They are considered as a significant part of the
territory of the country in order to develop unique tourist products owing to the
combination of the different socio-economic, cultural and natural conditions. Tourist
regions are subject to their own marketing and advertising, managed by authorities of
united tourism organizations and municipalities, supported and supervised by the
state. It aims to create homogeneous regions to achieve uniqueness and identity that
determine the choice of tourists. The geographic environment and the features of the
historical development as well as the established relations in the sphere of tourism,
including the territorial scope of naturally formed spatial tourist formations, are taken
into account (Marinov et.al., 2016).
Tourism zoning plays an important role in the sustainable development of
tourism in Bulgaria as a tool for differentiated policy in the regions, which at the same
time enables to increase the competitiveness of the tourist product at national level.
The Concept for tourism zoning of Bulgaria aims to develop competitive tourism by
implementing a regional tourism policy tailored to the territorial specificities and
specifics of different parts of the country and by implementing effective regional
marketing to make tourist regions recognizable for potential tourists and to
successfully promote them both on the domestic and international markets. Among
the main benefits of tourism zoning are the creation of destination management
organization at regional level and better use of available resources for a complex and
competitive tourist product. The regionalization of national marketing will allow the
supply of various tourist products to meet the expectations of a large part of the
market segment. More efficient reach of potential outgoing tourist markets is possible
through its own recognizable brand for both domestic and inbound tourists. A state
support is provided for the tourist regions that will replace the inefficient fragmented
presentation of individual municipalities or organizations and will contribute to the
promotion of each region as a tourist destination.
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The achievement of high efficiency of national marketing is related to the
creation of regional tourist products and to the coordination and management of
tourism at the regional level. Tourism management organizations can contribute to
the objectives of tourism zoning by developing and implementing tourism
development strategies, product strategies for tourist regions, etc. In Bulgaria, the
organization for management of tourist regions are legal entities that are established
and registered under the Tourism Act and their main functions are defined as follows:
marketing and development of regional tourist products. The provisions of the
Tourism Act define the future regions as marketing tourist regions and their
management is related to the carrying out of activities in three main directions:
creation of regional tourist products; implementing regional marketing and
advertising; and coordination and management of tourism at the regional level.
Members in organization of tourist region management can be tourist associations
registered in the National Tourist Register, municipal and regional administrations,
scientific organizations, institutes and schools in the field of tourism, associations of
consumers and other institutions and organizations (Tourism Act, 2016, SG. 75 of 27
September 2016). The law also describes the main activities of these organizations
that can be grouped in two main directions at this early planning stage: achievable
and unachievable in terms of availability or lack of resources and funding. The
development and implementation of a marketing strategy, along with the
development of a logo of the tourist region, should include a sequence of activities to
achieve an effective and realistic program. Firstly, long-term goals that directly affect
market segmentation and marketing targeting should be identified. The choice of
target market allows an efficient study of the possibilities of offering a complex
product, corresponding both to the specialization of the tourist region and to the
desires of the targeted segment. The process of organizing and conducting
marketing research and surveys and analyzes and forecasts of tourism development
is the next logical step. An analysis of the internal and external environment and the
interaction between them is carried out in order to determine SWOT factors for the
destination management organizations. However, it should be noted that there are no
resources to carry out this activity, which implies the need for analysis at state and
regional level. Conducting branding, public relations and advertising activities in the
tourist regions are directly dependent on the availability of funding, but no specific
resource is listed. For example, NGOs which have activities in a tourist region
generate revenue for advertising on the basis of event promotion, but also state
support should also be indicated. One of the main activities of the tourist
management organization will be the development and implementation of a tourism
development strategy and product strategies for the tourist region. The participation
of a maximum number of interested stakeholders implies the quality and
effectiveness of the strategy, which is based on a certain competitive advantage and
is provided with the necessary resources. Once established, the strategy should be
implemented with clearly defined responsibilities and subject to constant control.
Destination management organizations can set up an effective system for monitoring
and controlling the performance of the tourist area and make assessments and
recommendations for future development.
Other DMOs activities are organizing and supporting the activities of the
Tourist Information Centers (TICs) in the area and carrying out exchange of
information, standards and good practices, supporting the activity of regional
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governors and mayors of municipalities in the implementation of strategies and
programs, realization of projects programs of the European Union and the creation
and maintenance of a tourism database in the area. All of them imply significant
human resources that are not currently foreseen, as well as staff with various skills
and competencies.
DMOs may also engage in other business activities that assist, supplement or
accompany their core business. One of the major advantages of these organizations
will be their coordination activities with regard to all stakeholders in the range of
tourist areas and support the creation of an appropriate environment for tourism
development. Conducting training and improving the quality of tourism services is
also a key element of their work.
The need to diversify the management and marketing activities of a given
tourist area can be assisted by DMOs, in particular their contribution to promoting,
providing information, capacity building, promoting entrepreneurship and
implementing projects, especially for exchange of good practices and transfer of
innovation. Sustainable development of the regions is linked to the balanced
interaction between urban and rural areas by promoting the sectors with the best
development potential based on available resources and market realities (Arabska,
E. 2017).
Conclusions
The competitiveness of tourism and its continuous development plays a key
role in providing a dynamic and sustainable growth of the sector. To achieve this goal
the understanding of global-local connection need to be increased. On the one hand,
at a local aspect tourism sector has significant potential for development of
entrepreneurship, since a large part of tourism businesses are small and medium, on
the other hand – at global level tourism integrates the visitors‘ expectation, local
communities‘ benefits and environment conservation (Grigorova, Shopova, 2017).
Tourist region (destination) management organizations are dynamic networks
that contribute to the development of tourism at national level when they function
effectively. The uniqueness of such organizations is that they combine a local
business and society that well know and have a personal attitude towards the tourist
region. Decentralization of destination management organization‘ operational
management and the strong public-private partnerships support the practical
implementation of the concept for tourism zoning. Another strong point in favour of
setting up a tourist region management organization is more efficient collection and
analysis of data, which will allow tourists to be profiled, targeting specific markets and
generating more tourism revenue for the tourist region.
The main concerns are related to the possibility of failure to plan at a regional
level and a failure to decentralize tourist marketing. The main reasons for this may be
the lack of financial, material and human resources, as well as the inability to
effectively organization restructure. Another disadvantage is the power of these
organizations in the formation and actual implementation of tourism policies and the
achievement of coherence between national, regional and local interests. The
insufficient cooperation of public and private sectors appears to be the weak segment
as well. It is highly advisable for Bulgaria to support marketing and planning in tourist
regions through detailed industry research, full digitization of tourism resorces and
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assets, full accountability of tourism and satellite businesses, and sequence in
planning and developing strategies and policies (Ministry of tourism, 2015).
Tourist region‘s management organizations have a strategic role in destination
marketing by effectively reaching current and potential tourist markets. The analysis
of the proposed regional zoning schemes confirms that the outline of tourist regions
is easier and less controversial in territories where the concentration of tourism
activities and infrastructure is higher than the average for the country (Levkov,
Velikov, 2015). At the moment the established tourism zoning that supports the
management and branding of tourist regions is realized slowly and without any visible
effect on the development regional tourist products. The recognition of tourist regions
is weak on the international tourist market and incomprehensible to the domestic
one. There is only one registered tourist region – Rhodopes and two other are in
process of registration. The process of establishing such organizations has already
begun, and only time will show how successful a decade of experience outside the
country can be adapted and implemented in Bulgaria. This is the natural way of
developing tourism by regionalizing the tourist product and increasing its
competitiveness on the world market.
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http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=573 [accessed Dec 04
2017].
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Abstract: The paper analyzes the religious tourism by following the trends,
opportunities and prospects for its development - one of the specialized types of
tourism that has a serious potential in the destination of Plovdiv.
An assessment of the resource base was made by identifying the religious
sites. Evaluation of state, attractiveness, attractiveness and authenticity of the
resources for the development of religious tourism, as well as the quality of tourism
services, was made through a survey. A general characteristic of the destination and
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Религиозният туризъм - тенденции, възможности
и перспективи през призмата на дестинация
Пловдив
Златка Григорова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: В доклада е направен анализ на религиозния туризъм чрез
проследяване на тенденциите, възможностите и перспективите за развитието
му - един от специализираните видове туризъм, който има сериозен потенциал
в дестинация Пловдив.
Направена е преценка на ресурсната база чрез идентификация на
религиозните обекти. Извършена е оценка на състоянието, атрактивността и
автентичността на ресурсите за развитието на религиозен туризъм, както и на
качеството на туристическите услугите чрез анкетиране. Представена е обща
характеристика за състоянието на дестинацията и удовлетвореността на
посетителите от туристическите услуги. Направени са общи заключения и са
дадени препоръки за по-нататъшни изследвания.
Ключови думи: религиозен туризъм, културен туризъм, ресурси,
религиозни обекти, дестинация.
Увод
Туризмът има важно значение за ЕС, защото разполага с крупен
икономически потенциал и големи възможности за създаване на заетост в
социалната сфера, както и за подобряване на околната среда 1. Той е сред
основните фактори в развитието на европейските региони. Устойчивото
развитие на туризма е пряко свързано с опазването и подобряването на
културното и природното наследство2, а предлагането на конкурентни
туристически продукти от дестинациите рязко повишава удовлетвореността на
туристите и обезпечава мястото на Европа на първа туристическа дестинация в
световен мащаб3.
В Европа културният и религиозният туризъм са водещи за редица
развити туристически страни като Франция, Великобритания, Испания, Италия.
Прогнозите на Световната организация по туризъм (СОТ) сочат, че тази
тенденция ще се запази и към 2020 г. и културният, и религиозният туризъм ще
бъдат предпочитани в световен мащаб, защото за 57% от туристите културата,
1

Давчев, А. Възможности за формиране на конкурентни предимства в туристическата
индустрия чрез повишаване на комфорта на работното място. Академично издателство на
ВУАРР Пловдив, 2017.
2
World Tourism Organization - Tourism Market Trends UNWTO:
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights
3
Communication from the Commission - A renewed EU Tourism Policy - Towards a stronger
partnership for European Tourism /COM/2006/0134 final/: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:52006DC0134
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религиозните обекти и места, или духовното наследство са много важни при
избора на дестинация4.
Причините за този избор откриваме в повишаването на нивата на
образование, в увеличаването на кратките градски и уикендови ваканции с цел
посещение на културни и религиозни празници и събития, в нарастването на
свободното време, на увеличаването на населението над 65-годишна възраст в
развитите генериращи пазари и др. Автори като Ричардс5 (работещи в сферата
на културния туризъм) изтъкват нарастващото влияние на увеличаващите се
туристически атракции, свързани с културата и духовността. И ако през
миналия век за културен туризъм се е приемал само туризъм, развиващ се
предимно на базата на елитните изкуства (архитектура, театър, опера и балет),
и той е представлявал едва 9% от общия туристопоток, то днес след
включването на нематериалното културно наследство творчеството и
модерната поп култура като мотивация за посещение на дадена дестинация се
приема, че културният и религиозният туризъм са едни от най-популярните
видове туризъм, а туризмът с цел създаване на културни ценности и духовни
преживявания (творчески туризъм) е най-развитата нова форма на туризъм в
глобалното ни общество6.
Понастоящем 14% от европейците през своята ваканция избират като
основен мотив за пътуване „култура/религия―. Това е сравнително нисък
процент, но трябва да се има предвид, че повече от 80% от всички туристи в
света посещават паметници на културното и духовно наследство, музеи,
храмове и културни събития докато пътуват, въпреки че това не е главен мотив
за тяхното пътуване7.
Факт е, че едни от най-популярните туристически дестинации днес са
свързани с посещението на антични култови и религиозни места - древните
храмове и светилищата на Индия, Китай, Гърция, Рим и настоящите в
Йерусалим, Мека и т.н. Днес те са обекти за масови посещения както на
поклонници, така и на туристи, които по същество ги възприемат като важна
част от световното културно наследство.
Според СОТ годишно 30 милиона туристи посещават религиозни обекти,
като докарват приходи в размер на 18 млрд. долара8. И докато в световен
мащаб културният, религиозният и поклоннически туризъм набира все поголяма скорост, в България той е ниша, която тепърва ще се развива.
Страната ни има огромен потенциал за развитие на културен и
религиозен туризъм във всички негови форми със своите над 2000 храма и
160 манастира, част от които са възстановени чрез ОП "Региони в растеж" у нас
през 2016 г., но масово те остават неусвоен ресурс.
Целта на настоящата публикация е преоткриване на един от
специализираните видове туризъм – религиозен или културно-религиозен,

4

Според visitbritain.com
Richards G., Сultural Tourism: Global and Local Perspectives - Psychology Press, 2007
6
Association for Tourism and Leisure Education and Research: http://www.atlas-euro.org/
7
World Tourism Organization – Destination Management & Quality Programme:
http://destination.unwto.org/event/6th-global-summit-urban-tourism
8
Religious Tourism in Asia and the Pacific, 2011, UNWTO, Madrid, Spain, р. 1-29, ISBN-13: 978-92844-1380-5
5
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който има сериозен потенциал в дестинация Пловдив чрез проследяване на
тенденциите, възможностите и перспективите за развитие.
Анализ на състоянието
Употребата на понятието „религиозен туризъм― в научната литература
има разнообразно съдържание. Редица изследователи обобщават неговата
„широкообхватност, резултат от дългия период на съществуване и
съвременните тенденции в областта на туристическото търсене―9.
СОТ определя понятието „религиозен туризъм― в два съдържателни
аспекта10:
 пътуване на поклонници (пилигрими) и посещения на свети места,
мотивирани от набожност, задоволяване на духовни потребности или
поклонение;
 вид туризъм в религиозни обекти или места, разновидност на
културния.
Като възможни подвидове на религиозния туризъм се разглеждат:
почивка в манастир; поклоннически пътувания; пътувания до свещени места;
посещение на храмове; религиозни тържества; пътувания до религиозноисторически градове и места; пътувания за участие в религиозни празници,
църковни мега събития и дори гробищен туризъм.
Според Асоциацията за управление на религиозните конференции
(Religious Conference Management Association)11 този сегмент от туристическото
търсене нараства четири пъти за последните 10 години, а броят на
посетителите на Ватикана, посещенията до Лурд, Фатима, Сан Джовани
Ротондо, Асизи, катедралата в Кентърбъри и библейските места по "Пътя на
апостол Павел" в Гърция и Турция го доказват безспорно.
При съвременните туристически пътувания според Нешков религиозните
мотиви се основават не само на търсене на единение с Бога, но и на
задоволяване на културни нужди от по-специфичен характер – „модерният
човек търси душевен мир и чистота, тишина и спокойствие, но същевременно
нов и различен начин да получи това - реална религиозност, светите хора в
светите места―12. Днес религиозният туризъм обединява за туриста религията
(култа) с туризма (пътуването), за да задоволи необходимостта му от
духовност.
В своите трудове Костов13 разглежда четири основни форми на
религиозния туризъм: мисионерство, поклонничество, образователен и
фестивален религиозен туризъм.
9

Петрова, Х. Развитие на религиозния туризъм в България http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I69LGxDjGiwJ:thetemplefound.org/Religious
_Tourism_in_BG_report.pdf+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
10
Международната конференция по проблемите на религиозния туризъм (International
Conference on Religious Tourism – ICORET) в Никозия, Кипър, 2006 г.
11
Religious Conference Management Association - http://rcmaweb.org/newsarticles/2017/10/international-tourism-partnership-introduces-the-industry-wide-global-commitment-tosustainability/
12
Нешков, М. Религиозен туризъм – същност и съвременни форми - сп. HoReMag бр. 77 от
декември 2011 г.
13
Костов, Е. Религиозният туризъм на България – вчера, днес и утре.УНСС, София, 2000 г.
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Мисионерството е анализирано като „специализирано пътуване с цел
разпространение на Християнското учение―, а поклонничеството е свързано с
пътувания до свети места и посещения на църкви и манастири, както у нас така
и в чужбина.
В образователния религиозен туризъм са включени пътуванията, чиято
цел е да се повиши образователното ниво и професионалната квалификация
на участниците, а във фестивалния религиозен туризъм - масовите
религиозни празници, шествия и тържества. Той намира своето широко
разпространение в редица западноевропейски страни, като: Испания, Италия,
Франция, Германия. Обикновено фестивалите са прояви от градски характер,
които са посветени на светци или на важни религиозни празници.
През 2007 г. в Испания се проведе Втората международна конференции14
на СОТ на тема: "Туризъм и религии: принос към диалога на културите,
религиите и цивилизациите". Конференцията дискутира ролята на туризма в
отношенията между отделните общества. Подчертана бе връзката между
развитието на туризма и диалога между вярата и културата, която се разкрива в
общите им ценности:
 толерантност;
 уважение към разнообразието;
 преоткриване на себе си и на другите.
Като основен проблем на конференцията бе откроена липсата на
количествени измервания на специфичните туристически потоци. Информация,
която има водещо значение за анализа на всяко изследване, защото добрите
статистически данни са жизненоважни за разбирането на фактите, а това е
липсваща връзка в изследването на тенденциите на религиозния туризъм.
Много учени са отбелязвали, че всяка от основните конфесии набляга на
духовността, универсалното братство и хуманизма като основни принципи,
които ако бъдат следвани, могат да доведат в глобален план до
разбирателство и мир. Затова приемаме, че религиозният туризъм в широк
смисъл включва туризъм, който изцяло или частично е мотивиран от духовните
ценности на човешката цивилизация, както вътрешен, така и международен
план. Той е средство за промяна към добра комуникация в международен план
и може да доведе до мир, ако е правилно ръководен от общ етичен кодекс
(както за туристите, така и за мениджърите), произхождащ от всеобщите
религиозни и социално-културни ценности.
Ако разгледаме духовните аспекти и основи на философиите на
водещите религии ще открием, че те не си противоречат. Всички те се стремят
да бъдат световни религии, но са възпрепятствани от бариери като ритуали,
етническа принадлежност, национализъм и т.н.
Съвременните социални процеси на глобализация и локализация се
конкурират остро с конфесиите за хармонизацията на обществата и
цивилизациите, както и за техните парадоксални продукти - дисхармония,
раздори и конфликти. Те са необходими при всяка оценка на туризма като
14

World Tourism Organization – UNWTO eLibrary - Tourism and Religions: A Contribution to the
Dialogue among Religions, Cultures and Civilizations – Summary of the Report Prepared in the
Context of the Conference:https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/9789284412792.8 - Кордоба,
Испания, 29-31.10.2007 г.
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явление и индустрия, при оценката на въздействията и потенциала на
религиозния туризъм.
Ако приемем, че туризмът е обърнат и положително насочен към
ценностите на различните култури и е чувствителен и разбиращ различията им,
ще откроим ясно ролята на културния и религиозния туризъм за създаването на
социално, културно и религиозно съгласие на различни нива и поддържане на
съществуващите цивилизационни структури.
При модерни съвременни общества религиозният туризъм в духовен
аспект допринася много повече за световния мир, отколкото всички други
религиозни ритуали, въпреки многото отрицателни фактори като: тероризъм,
рецесия и евентуални ограничения на пътуванията, дължащи се на климатични
промени и природни катаклизми. Религиозният туризъм многократно увеличава
икономическите и политически ползи от взаимното разбирателство.
В обобщение на казаното ние възприемаме религиозният туризъм като:
 пътувания, свързани с религиозни подбуди - за тях е характерен
акцента върху нематериалното, върху личното усещане за съприкосновение с
духовното и възвишеното, като приемаме, че тук на преден план изпъква
виталността на религиозния обект и пътуването до него, както и идеята за
себеопознаване и самоусъвършенстване, а туристическите услуги, свързани с
настаняване и прехрана, се разглеждат като допълнителен елемент,
задоволяващ физическите потребности - необходимите удобства и комфорт.
 Пътувания, свързани с опознаване на религиозни материални и
нематериални ценности и реликви - те провокират опознаване, осъзнаване и
осмисляне на културното и духовното наследство през призмата на различните
религии и се приемат като подразделение/разновидност на културния туризъм.
Днес е време да заявим, че развитието на религиозния туризъм с
образователна и обучителна цел е ключ към опазването на културното
наследство на страната ни, защото катаклизмите на съвременното общество
неизбежно водят до търсене на етични ценности и няма никакво съмнение, че
само духовността може да запълни тази празнота. Затова считаме, че дебатът
за значението на религиозния туризъм, за разграничаването на туризма като
ритуал (на индивидуално и социално ниво) както и от културна, и теоретична
гледна точка или като форма на духовност, е важен. Това разграничение
трябва да бъде направено и проучено, за да се открои приносът на туризма
(особено религиозния) за укрепването на българската духовност, да се
мултиплицират неговите ползи и да се заобикалят и/или ограничават
отрицателните му аспекти.
Методи на изследване
Анализът на научната литература и разговорите със специалисти в
сферата на туризма ни помогнаха да изведем основните показатели, чрез които
да проверим има ли необходимост от културно-религиозен продукт и какво е
потребителското очакване.
Изследването бе извършено по инвентаризационен модел чрез
проучването на наличните ресурси в мрежата, класифициране по видове,
локация и достъпност, както и чрез анкетиране.
Анкетата е разработена на базата на възприетите подходи за изследване
и представя проучвателния етап на бъдещ проект за туристически маршрути -
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„2000 години християнство в Пловдив―. Анкетата е попълнена на случаен
принцип от 98 туристи в „Нощ на музеите и галериите― през септември 2017 г.,
предимно гости на града. Анкетната карта е на български и английски език.
Съдържа 5 въпроса с уточняващи подвъпроси, предимно закрити, за по-бързо
попълване и по-лесна обработка на резултатите.
Въпросите са свързани с главно с религиозни обекти, мотивите,
интересите, очаквани резултати, както и въпроси, на основата на които биха
могли да се обособят определени сегменти туристическо търсене. Те съдържат
показатели, които се оценяват по скалата на Ликърт (от 1 до 5, като: 1 е много
лошо/изобщо не е важно/без никакво значение, 2 – лошо/не е важно/без
значение, 3 – нито добро, нито лошо/нито да, нито не/с малко значение, 4 –
добро/важно/със значение и 5 – много добро състояние/много важно/с голямо
значение).
Резултатите не претендират за представителност и изчерпателност, но
представят средните стойности на изследвания потребителски профил, на
търсенето и очакването от културно-религиозния продукт на дестинация
Пловдив.
Резултати от проучването
Религиозният туризъм според ЮНЕСКО се формира на демографска
основа. Около 60% от населението на света изповядва своя религия - тези
вярващи са потенциалните консуматори на специализиран туристически
продукт. Много страни включват религията при преброяванията на
населението. Смята се, че в света има приблизително шестстотин милиона
национални и международни религиозни пътувания, от които 40% се провеждат
в Европа, като делът им за дестинация Пловдив е едва 1,2%15.
Страната ни и в частност дестинация Пловдив е благословена не само с
множеството си култови и религиозни обекти, реликви и празници, но и от
редица културни събития с религиозен нюанс. Ето защо е необходима по-точна
информация за религиозния туризъм, вместо наличната обобщена за културен.
Надяваме се, че резултатите от проучването ще проправят пътя към
разглеждането на религиозния туризъм като нов ресурс, допринасящ за
диверсификацията на туристическия продукт на дестинация Пловдив, който
успешно ще се предлага на пазара от професионалистите в областта на
туризма.
Какви са възможностите на дестинация Пловдив?
Проучване сред туроператори у нас потвърждава първенството на
културния туризъм с превес на културно-историческия, градския и религиозен,
следван от панаирен, бизнес и конгресен туризъм – фиг. 1.
Религията е имала огромно значение за съхраняване на културните ни
традиции. Несъмнено религиозният туризъм в дестинация Пловдив е тясно
свързан с различните вероизповедания. Религиите са вдъхновили
изграждането на някои от най-забележителните паметници в региона и всички
форми на изкуство и архитектура се намират в тях – православни и католически
храмове, джамии и синагоги.

15

Стратегия за устойчивото развитие на туризма в Община Пловдив за периода 2014–2020.
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Културен (историческо културно …
Обиколен, включващ повече от един вид…
35,5
Градски туризъм (City Breaks)
29,0
Гурме и винен
25,8
Религиозен и поклоннически
25,8
Панаирен
22,6
Бизнес
22,6
Конгресен и конферентен …
19,4
Археологически (участие в разкопки и…
Събитиен и фестивален (спортни,… 16,1
12,9
Транзитен
Спортен (посещение на големи спортни… 9,7
Учебен 9,7
Креативен (творчески) 6,5
Доброволчески 6,5
Шопинг 3,2
Хазартен 3,2

67,7
64,5

Фиг. 1. Видове туризъм предлагани за дестинация Пловдив (%)
Източник: Изследване сред българските туроператори и туристически
агенции (2013-2014 г.) - база: n=42
В Националния регистър на храмовете в България са регистрирани
476 православни храма на територията на Пловдивска епархия16, от тях в
пловдивската духовна околия се намират 111 храма.
При проучване в официалния сайт на Българската православна църква
(БПЦ) и Българската патриаршия17 се установи, че действащите манастирите в
Пловдивска епархия са 14 на брой. Най-посещавани са Бачковският,
Араповският, Кукленският, Мулдавският и манастирът в Къстова гора.
Най-известните раннохристиянски базилики на дестинацията са:
Голямата (Епископската) и Малката базилика на Пловдив, „Червената църква―
(близо до Перущица) и раннохристиянската базилика в местността „Арменка―,
между днешните асеновградски квартали Долни и Горни Воден. Те имат
отлична достъпност, а средната им отдалеченост е едва 21 км.
Към тях трябва да добавим средновековните църкви „Св. Атанас― край с.
Новаково и „Св. Богородица Петричка― до Асеновград, както и седемте
възрожденски църкви: „Св. Богородица – Успение― в кв. Горни Воден,
Асеновград; ―Св. Архангел Михаил‖, „Св. Атанасий Велики―, ―Св. Рождество
Христово― и „Св. св. Безсребреници Козма и Дамян‖ и ―Успение на пресвета
Богородица― в Калофер; „Св. Възнесение Господне―, известна още като „Св.
Спас― в с. Новаково; „Св. св. апостоли Петър и Павел― в Сопот.
Стотици са параклисите, които събират вярващи и туристи в деветте
духовни околии на Пловдивската епархия (Пловдивска, Пазарджишка,
Асеновградска, Смолянска, Пещерска, Панагюрска, Хасковска, Карловска и
Ивайловградска).
16

Национален регистър на храмовете в България:
http://www.hramove.bg/myadmin/popup_temple.php
17
Българска православа църква – Пловдивска епархия: http://www.bgpatriarshia.bg/index.php?file=plovdiv_diocese.xml
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Нови храмове се строят в Пловдив, Септември, Асеновград и много от
селата на епархията, а само в Пловдив за краткото време от 2007 г. насам бяха
възстановени и отворени отново за богослужение затворените от дълго време
храмове: „Свети Димитър‖, „Света Параскева‖ и параклисът „Свети Николай‖.
Построен и открит през 2008 г. бе храм „Свети Климент Охридски‖, а за помалко от година бе построен и най-новият храм в Пловдив "Свето
Преображение Господне" в ж.р. "Тракия" през 201218.
Изключително ценни са множеството чудотворни икони и мощи на
Пловдивска епархия, а към културните съкровища трябва да добавим и
църковната музика, поезия, архитектура, иконопис и дърворезба съхранени в
нейните храмове.
Действащи православни храмове на територията на града са 19 на брой:
„Св. Троица―, „Св. Георги Победоносец―, „Св. Преображение Господне―, „Св. Св.
Кирил и Методий―, „Св. цар Борис Покръстител―, „Св. Архангел Михаил―, „Св.
Петка―, „Св. Йоан Рилски―, „Св. Неделя―, „Св. Димитър Солунски―, „Св. св.
Константин и Елена―, „Св. Николай―, „Св. Николай Мирилийски Чудотворец―,
„Св. Параскева―, „Св. Успение Богородично―, „Св. Марина―, „Св. св. Петър и
Павел―, „Св. Климент Охридски― и "Св. Възнесение Христово".
Други действащи храмове са: арменска апостолическа църква „Сурп
Кеворк―, католическа катедрала „Св. Людовик―, католическа църква „Св. Дух―,
униатска църква „Св. Възнесение Господне―, евангелска Петдесятна църква
„Св. Троица―, Евангелска съборна църква и евангелска църква „Светлина на
света―, църква на Адвентистите от 7-я ден, еврейска синагога „Цион―, Джумая
джамия и Имарет джамия.
Данните от анкетното проучване представя следния профил на
участниците:
 чужденци – 55%;
 възраст – 17’53 г.;
 пол – 54% жени;
 семейни – 32%;
 доходи - ниски и средни;
 образование – средно и висше;
 посещаващи Пловдив не за първи път – 64%;
 пътуващи с партньор/приятели – 87%;
 пътуващи групово – 68%;
 престой до 2 дни - 97%;
 организирано пътуващи – 3%;
 отсядащи в хотел – 45%,
 посещаващи ресторант – 77%;
 ползващи обществен транспорт – 47%;
 предварително проучвали културните и религиозни обекти – 67%.
Най-много българи са посетили повече от половината от посочените
обекти. Повечето от българите (76%) и малко повече от половината от
чужденците (56%) разпознават посочените религиозни обекти в следния
порядък – фиг 2.
18

Пловдивска митрополия: http://www.plovdivskamitropolia.bg/eparhiya.html
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Участието на местните общности е важно за опознаването и опазването
на богатството от религиозни и културни обекти, събития и поклонения,
формиращи основата на религиозния туризъм, а доброто управление
гарантира дългосрочното бъдеще на туристическия продукт, които не бива да
се разглеждат само като източник за генериране на приходи, но и като услуги,
при които участието и грижите за религиозните общности са от жизненоважно
значение.

Информиран съм/посещавал съм този обект - %

Арменската църква
Мулдавски манастир
Джумая джамия
католически храм Св. Людовик
Църквата Св. Богородица Петричка
Червената църква
Малката базилика
Кръстова гора
Араповски манастир
Кукленски манастир
Църквата Св.Св. Константин и Елена
Църквата Св. Богородица
Бачковски манастир

10,1
12,7
12,5
15,6
27,7
29,3
31,3
36,2
35,0
37,0
40,0
41,0
42,0

Фигура 2. Разпознаваемост на религиозните обекти (%)
Религиозните общности в Пловдив са разнообразни, въпреки че
мнозинството от населението е християнско, тук се практикуват както
източноправославни, така и арменски, католически, евангелистки, адвентистки,
а също и мюсюлмански богослужения, обреди и ритуали.
Определянето и идентифицирането на религиозните туристи е много
трудно – религиозната принадлежност не е определена като отделна категория
посетители за входящите или изходящи статистически данни. По същия начин
религиозните туристи не се идентифицират отделно в структурите и
статистиката на туристическата търговия или в хотелиерството. Специфичният
анализ на пътуванията, свързани с религиозен туризъм се констатира по
редица несигурни, неточни и косвени признаци чрез:
 преглед на всички налични статистически данни за проучване на
пазара на входящи и изходящи туристи, свързани с религиозните пътувания
(когато такава информация съществува);
 културни и религиозни ценности и атракции на дестинацията;
 информационни канали и разпространение на маркетингова
информация за религиозен туризъм и др.
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Индустрията на религиозния туризъм до голяма степен е съсредоточена
върху неофициални дейности, основани на оценки като любов, преданост,
преклонение, вяра, почит, любознателност, любопитство и много др.
Религиозният туризъм е древен феномен, променящ се в глобалния свят.
През последните две десетилетия той значително се разраства, чрез засилване
на влиянието на местната култура, традиции, ритуали и история, осигуряващи
средства за запазване на духовните ценности и реликви на териториите.
Религиозният туризъм допринася за местната икономика чрез
стимулиране както на международния, така и на вътрешния туризъм.
Независимо от нарастващата му популярност проведените проучвания за
мотивацията на туристите, които имат голямо влияние върху маркетинга и
популяризирането му, както в световен мащаб, така и за отделните дестинации,
са крайно недостатъчни. Те са ново ярко предизвикателство пред научните
среди.
Проучването, макар и в стартов етап, има за цел да изследва мотивите
на туристите и да проучи от какво се влияят те.
Туристическият потенциал на дестинация Пловдив, въпреки богатството
от природни и културни ресурси, не е напълно разкрита, а представянето на
религиозния туризъм в сравнение с дестинации като София и Велико Търново
на туристически пазар е слабо.
Заключение
Религията, вярата и духовността са силно преплетени с културата и
традициите, и липсва ясно разграничаване на трите аспекта на духовността,
затова е необходимо задълбочено и детайлно изследване на религиозния
туризъм в дестинация Пловдив.
Статистиката за религиозния туризъм е силно ограничена или неясна.
Това отчасти се дължи на тясната връзка между културата и религията, и е
трудно да се отдели мотивацията на пътуването освен в някои конкретни
случаи като поклонничество и религиозни празници. На практика всички
културни паметници имат някакво религиозно значение, а всички религиозни
обекти имат културна стойност. Те формират гръбнака на туристическите
пътувания в дестинация Пловдив.
Оценките на всички показатели за състоянието и привлекателността на
религиозните обекти от българи и чужденци са положителни. Българите са
дали най-високи оценки на уникалността и автентичността на религиозните
обекти, а най-ниски са оценките за състоянието на обектите, качеството и
разнообразието на услугите.
Гостите от чужбина са дали високи оценки на почти всички показатели с
изключение на автентичност и уникалност. Най-високи са техните оценки за
възможност за изучаване на местната религия, култура, традиции и за достъпа
до обектите. Оценките на показателите, свързани със състояние, обслужване и
входни такси, са средни към добри.
Всички гости най-високо са оценили показатели, свързани с
атрактивността: значимост и уникалност (4’5), а най-ниски оценки (2’3) имат
показателите, свързани със състоянието на някои от обектите.
В стратегията за развитие на Пловдив 2014 – 2020 липсва религиозният
туризъм, но присъства тема ―Християнство” като подвид на културния туризъм.
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Създаването на нов брандиран туристически продукт "2000 години
християнство в Пловдив", който да бъде еднодневен модул, както за български
туристи, които са на посещения при роднини, така и за чужденци от различни
конфесии, е принос към диверсификацията на туристическия продукт на
Пловдив.
В заключение считаме, че получените резултати, както и подобни
проучвания в дестинация Пловдив, биха могли да бъдат изключително полезни
за държавните и местните органи, за БПЦ и другите културни институции, които
отговарят за развитието на туризма в Пловдив в навечерието на 2019 година,
когато градът ще е европейска столица на културата.
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Evaluation of Phenolic and Carotenoid Content of
Turf Grass Clippings
Selçuk Birer1, Gulen Turker2, Nazan Arifoglu2, Ahmet Gokkus3
1

Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramic Vocational College, Horticulture
Programme, Bayramic, Canakkale, Turkey
2
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale College of Applied Sciences,
Department of Food Technology, Canakkale, Turkey
3
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Field
Crops, Canakkale, Turkey

Abstract: As consciousness and interest of modern society to recreational
green areas in cities becomes more evident, turf cultivation arises as a significant
agricultural sector. Thus, nowadays, turf cultivation is expanding to meet the demand
for city parks, gardens and sports pitches. To meet the requirements of a selected
area for turf cultivation, a wide variety of grass species are used in turf mixtures. In
Turkey, species of Festuca, Lolium and Poa genera are the main preferred turf seeds
for green areas. To maintain the green areas, grass cutting is applied from which
clippings are obtained as wastes. These wastes are mostly utilized in animal feeding,
but they may also contain bioactive compounds. Therefore, in the present study, the
phenolic and carotenoid content of grass clippings of three main turf types (Festuca
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arundinacea, Lolium perenne and Poa pratensis) were investigated. The highest
phenolic content was found in the Festuca arundinacea clippings, while the lowest
value was in the Poa pratensis clippings. On the other hand, the total carotenoid
content of the turf grass clippings varied between 195.89 and 277.38 mg gallic acid
equivalents / kg grass clippings. The results revealed that turf grass clippings contain
phenolics and carotenoids. Since turf grass clippings arise as wastes of the
maintenance of green areas, it might be of interest to further evaluate these biowastes as sources of valuable bioactive compounds, with possible antioxidant
capacities.
Keywords: grass clippings, phenolics, carotenoids.
Contact:
Selcuk Birer
Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramic Vocational College, Horticulture
Programme, 17700, Bayramic, Canakkale, Turkey
E-mail: sbirer@comu.edu.tr

 390 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Discussion panel
Green Economy and Renewable Energy
Sources
Дискусионен панел
Зелена икономика и възобновяеми
енергийни източници
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Evaluation of Activities of Irrigation Cooperatives for
Sustainability of Water Resources in Tekirdag
Ayşegül Ünver, Harun Hurma
Namik Kemal University – Turkey

Abstract: The main objective in the management of water resources is
sustainability. It is the determination of a system that will not change the functioning
of the hydrological system without creating permanent damage on the source but will
also observe the needs of today and the future. In addition to sustainability of water
resources management, another important factor is that it is effective, i.e. the most
appropriate use. One of the most using water sectors in Turkey is agriculture. Today,
irrigation operations are usually carried out by irrigation associations, irrigation
cooperatives, municipalities or village legal entities. Along with the increase in
irrigation areas, problems have increased and the yield expected from irrigation has
not reached the desired levels. Current study makes evaluations how the irrigation
cooperatives influence jointly the activities of sustainable use of water resources.
Suggestions are be made to increase the success of irrigation cooperatives.
Keywords: irrigation, cooperation, sustainability, water, resources.
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Circulation of Water From the Point of View of
Energy and its Influence on Rainfall
Michal Kravčík, Miroslav Zachar
Abstract: The report presents the water cycle in terms of energy and its
impact on rainfall and makes proposals for effective solutions to the crisis from water,
food, energy and migration shortages.
Keywords: water, energy, rainfall.

Кръговрат на водата от гледна точка на
енергията и нейното влияние върху валежите
Michal Kravčík, Miroslav Zachar
Резюме: Докладът представя кръговрата на водата от гледна точка на
енергията и нейното влияние върху валежите и прави предложения за
ефективни решения на кризата от недостига на вода, храна, енергия и
миграция.
Ключови думи: вода, енергия, валежи.
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Слънцето излъчва постоянно еднакво количество енергия. Значително
количество от тази енергия (70% - 80%) се изразходва при изпаряване, ако на
дадено място има достатъчно вода. Ако липсва вода, то идващата от слънцето
енергия се трансформира в т.н. чувствителна енергия, която остава в долните
слоеве на атмосферата и с това се затопля дадена повърхност.
Според данните на Хидрометеорологическия институт на Словакия,
събрани от 1901 г. насам, се наблюдава тенденция към постоянно намаляване
на общото количество валежи. Оттам следва намаляването на изпарената
вода, количеството ѝ в малките кръговрати, действащи като охладителна
система на дадена местност, и съответно аномалиите във времето.
Изчисленията сочат, че средногодишно от канализацията на Словакия се
оттича 250 мил. m3 вода. Това означава, че за разглеждания период (даваме
данни за последните 70 години) от Словакия се оттече в морето 15 млрд. m3
вода. При това се предполага, че нивото на подпочвените водни ресурси се е
понижило с 5 млрд. m3 вода. Друго заключение, което може да се изведе от
тези данни, е изнасянето на валежите в по-високите райони. Данните по
хоризонтала (вегетеционните валежи) сочат, че засушаванията се
задълбочават както през пролетта, така и през есента.
Централна Европа – басейнът на Дунава, низините в Моравия (Чехия),
Австрия, Централна Унгария, източните и южните покрайнини на Румъния,
както и десният бряг на Дунава около Оряхово, е подложена на задълбочаващи
се засушавания.
Прекалените урбанизирани бетонени територии с все по-големите
агломерации водят до невъзможността на водата да попива в тях, до нейното
нагряване и формиране на стълбове горещ въздух, който изтласква
въздушната влага в планинските райони. Там валежите се увеличават, а
низините се изсушават.
Многократният обмен на една и съща вода между повърхността на
земята и атмосферата през година терморегулира околната среда. За тази цел
може да използваме потенциалното и реалното изпарение на водата.
Потенциално изпарение е максималното количество вода, което може да
се изпари от повърхността. През юли месец за Словакия това е 9 mm, при което
латентната топлина е 6 KWh/m2 .
Реално изпарение е действителното количество изпарена вода. То може
да падне до 0% в урбанизираната среда. При тези данни количеството
чувствителна топлина е 6 KWh/m2 (60 MWh/ha).
Словакия прегрява и губи вода.
През един горещ ден в Словакия се изпарява реално около 3 mm вода, а
потенциалното изпарение е 9 mm. Чуствителната температура може да стигне
до степени 210 TWh, което е с 2000 повече от произведената енергия в
електроцентралите на Словакия. Покачването на реалното изпарение с
един mm води до понижаване на производството на чувствителната топлина,
оставаща в околната среда, с 35 TWh.
Словакия планира да изгради 250 млн. m3 водозадържащи съоръжения,
близки до природата, и с тях да почне да се източва вода на малки цикли/през
малките водни цикли.
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Затопляне на континентите и повишаване нивото на океаните
Изхождайки от статистическите данни за Словакия, можем да изчислим
условно колко вода се оттича от всички контитенти. Това е около 760 млрд. m3
вода. С тези 760 млрд. m3 ежегодно океаните се покачват с 2,1 mm. С
използването на фосилните води океаните се повдигат с още 0,8 mm всяка
година.
За последните 100 години от канализацията в океаните се вляха около
37 000 млрд. m3 вода. И така можем да си зададем въпроса колко топлинна
енергия се отделя на континентите като една от причините за засушаването на
планетата.
Как да променим това и да се спасим от колапса?
Да започнем от капчицата! Да задържим повече вода в почвата. Повече
вегетация – повече живот; по-голямо изпарение и повече вода в малките
кръговрати на водата – намаляване на екстремните прояви на времето.
Така бе формулиран глобален план за възобновяване на малките
водни цикли и климата.
Целите на глобалния план
Повишаването на капацитета на задържане на водата на континентите
със 760 млрд. m3 ще обогати с 1 мрлд. m3 годишно водата в малките водни
цикли.Това ще затрудни повече от 1 млн. души.
Така може ефективно да се реши кризата от недостига на вода, храна,
енергия и миграция.

PROFILE of Dr. MICHAL KRAVČÍK
kravcik.michal@gmail.com
Michal Kravčík, Dipl Ing. PhD. is a founding member and Chairman of the
NGO People And Water in his native Slovakia. Dr. Kravčík is a noted hydrologist,
author and guest speaker, promoting awareness and urging the restoration of vital
natural water cycles needed to address global climate change effectively.
In his work throughout the globe he has illustrated how disruptions to small
land-based water cycles in particular, relate to many increasingly observed effects of
climate change, including droughts, floods, erosion, wildfires, extreme weather
events, and sea level rise. Most importantly, Dr. Kravčík has a track record of
fostering action that demonstrate his theories; from creating and managing complete
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programs to assisting with conceptual integration, ongoing directional guidance
and/or specific technical consulting for ongoing projects.
Dr. Kravčík is accomplished in many areas, including as water management
engineer (graduated at the Civil Engineering Faculty of Slovak Technical University,
Slovakia), hydrologist, consultant, teacher, sustainable program developer, author
and speaker/lecturer. He began his professional career working for eight years at the
Slovak Academy of Sciences before spending several years consulting on urban
storm water management practices and projects primarily in Košice (Slovakia‘s
second largest city). Since completing his PhD Dr. Kravčík has focused more on
public gain related endeavors than commercial or traditional employment pursuits.
TEACHING AND CONSULTING SPECIALIZATIONS
Analysis of hydrology and hydro-climate
change
Integrated river basin management

Community and regional sustainable
development
Multi-sector interactive dialogues

Landscape ecology

Preparation of strategic development
Programs for communities, regions and
beyond

Development strategies for water policy

EMPLOYMENT
2013- present: Chair, People and Water
NGO
2011-2012: Project manager for Program
landscape restoration and River basin
management and Landscape on Slovak
Government office, Bratislava
1993-2010: Chair, People and Water
NGO, Kosice

1989-92: AGROCONS, Consulting
Company, Košice
1988-89 Institute of Landscape Ecology,
Slovak Academy of Science, Košice
1981-86: Institute of Hydrology and
Hydraulics, Slovak Academy of Science,
Bratislava

DEGREES (Slovak Technical University, Bratislava)
1991 PhD Thesis:
―A Mathematical Model for the Hydrological Regime of a River Basin‖
1991: PhD: Water Management, Civil
Engineering Faculty

1980: Dipl. Ing. Engineering Degree
Water Management, Civil Engineering
Faculty
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Presentation of a Technology for Extraction of
Brown’s Gas from Seawater
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov
Abstract: The presentation demonstrates that it is possible to be obtained
energy, minerals rich with poly metals – excellent raw material for ferrous, nonferrous
and rare metals metallurgy with full protection of environment without any carbon
emissions. The slides show what are the known technologies for obtaining of
minerals from the seabed. One of technologies are for scraping of natural sediments
from the seabed, which dramatically alters the environment of marine biological
species and other technologies that produce minerals also rich in poly metals, but
from natural bottom formations so called nodules and concretions found at great
depth - from 800 to over of 6000 meters. In the same way the problem of
environmental degradation is the same as polluted both the bottom layers of the
world ocean and the surface waters.
Key words: technology, seawater, Brown gas.
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Представяне на технология за добив на Браунов
газ от морска вода
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров
Предлаганата технология е иновативна, няма аналог и е абсолютна
световна новост, предназначена за добив на енергия, минерални ресурси и
като „отпадък― на изхода се добива чиста дестилирана вода, годна за питейни
нужди, и екологично чиста. С „отпадъка― технологията се превръща в
своебразна обезсолителна инсталация.
Във ваните постепенно се натрупва и още един „отпадък― скъпоструваща тежка вода. Този „отпадък― е следствие от феноменалното
свойство на тежката вода, трудно да се поддава на разпад чрез електролиза. С
този „отпадък― технологията напълно обезмисля скъпоструващите инсталации с
многобройни центрофуги за добив и производство на тежка вода.
Най-голямата заслуга на предлаганата технология е, че при
производството на енергоносителя – Браунов газ, от морската вода се отделят
огромни количества минерали, като утайки, изключително богати на
полиметали. Съдържанието на редица метали е стотици и хиляди пъти над
това в естествените седименти на морското дъно, утаявани за милиони години
и съизмеримо с някои от рудните находища за подземен добив. Разликата е, че
всички рудни находища са изчерпаеми и изтощаеми, като постепенно
металното съдържание в минералите намалява, докато стане неефективно и се
търсят нови находища. При настоящата технология източникът е неизчерпаем
и неизтощаем – морска вода, с постоянни характеристики. Това означава, че
даже и при по-ниско съдържание на някои метали, при наличието на
неограничен, неизчерпаем и неизтощаем източник, технологията за добив на
метали от произведените минерали може да стане ефективен. Особено
перспективен е добивът на редки метали, повечето от които са изключително
скъпи на международния пазар. Така например 1 грам осмий се търгува за
около 200 хиляди долара, а 1 грам калифорний – за около 7,5 милиона долара.
Засега монопол в производството на редки метали държи Китай.
Друга заслуга на технологията е, че успешно може да се прилага за
унищожаване на битови отпадъци, като получената енергия от същите
добавена към енергията добита от морската вода, превръща цялата
инсталация в енергийна, защото енергията на изхода многократно превишава
енергията на входа.
Бонусите, получавани от тази технология, могат да се класифицират в
следния ред:
1. Инсталация за добив на минерални ресурси. Предлаганата технология
се изпълнява на брега на морето и напълно обезмисля, и заменя всички
дълбоководни технологии за добив на минерали от морското дъно (вж в
google.com Deep Sea Mining). За дълбоководния добив на минерали
Европейската комисия отпуска над 60 милиарда евро за построяване на цели
плаващи градове и заводи за проучване и добив на минерали от дъното на

 398 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Световния океан на дълбочина от 800 до над 6000 м. Всички тези технологии са
свързани със замърсяване на Световния океан.
2. Производство на енергия – енергиен носител Браунов газ. При
регенериране на тази енергия (регенерацията е заложена в проекта), цялата
инсталация се превръща в енергийно самозахранваща.
3. Добив и производство на питейна вода. При регенерация на
произведената енергия, като „отпадък― се получава чиста дестилирана вода
годна за питейни нужди. С този бонус технологията се явява и като своебразна
обезсолителна инсталация. С този си бонус технологията НЯМА АНАЛОГ и е
абсолютна световна новост, защото обезсоляването на морска вода енергийно
се самозахранва.
4. Унищожаване на битови отпадъци – при този бонус цялата инсталация
се превръща в енергийна за производство на енергия.
5. Екологична инсталация – една от големите заслуги на технологията е,
че може успешно да бъде използвана за очистване на силно замърсени
хвостохранилища, включително и радиоактивно заразени, като на изхода
отново се получава енергия, която се регенерира за рязко намаляване
енергоемкостта на инсталацията, минерали богати на полиметали, чиста
дестилирана вода, с която може да се рекултивират силно замърсените земи и
почви.
При лабораторните експерименти и изследвания, авторите са
забелязали особен феномен при процесите, които са открития, а именно:
1. При захранване на апаратурата с ел.енергия с определени параметри
има възможност за управление и избирателно натрупване на определени
метали за сметка на други.
2. Ефект, при който съставът на Брауновия газ може да се управлява и
регулира, като се намалява или увеличава съдържанието на молекулярен
водород и кислород. Колкото количеството на Брауновия газ е по-голямо в
сравнение с молекулярния водород и кислород, толкова инсталацията е поенергийно ефективна.
Степен на изпълнение: Авторите инж. Чавдар Николов Каменаров и инж.
Пламен Чавдаров Каменаров са изпълнили проекта до лабораторен образец на
електролизен апарат за добив на Браунов газ и утайки, богати на полиметали.
По същия образец е спечелен конкурс по Европейската програма за „Иновации
и конкурентноспособност―, за изпълнение на Пилотна инсталация за добив на
Браунов газ от морска вода до ниво изгаряне на произведения енергоносител Браунов газ, поради недостатъчно отпуснатите средства – 200 хиляди евро.
Разработката е защитена с два полезни модела – Рег. № 3152 и 3153 и Патент
№ 112146.
За реализиране на проекта е учредена компания Плам Енерджи АД през
м. юли 2015 г. Има извършени анализи от три национални оторизирани
лаборатории на получените утайки, откъдето е видно многократно по-високото
съдържание на метали. Като пример може да се посочи, че съдържанието на
хром е над 4400 пъти по-високо в сравнение с тези на естествените седименти,
на никел – над 1200 пъти, на цинк – над 110 пъти и т.н., и т.н. Има извършени
изследвания и анализи, като са сравнени данните получени от авторите за
съдържанието на полиметали в получените минерали и са съпоставени със:
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1. Съдържанието на полиметали в естествените седименти на морското
дъно, отложени в продължение на милиони години.
2. Съдържанието на полиметали в естествените нодули и конкреции,
намиращи се на морското дъно, формирани за милиони години.
3. Съдържанието на полиметали в естествените полиметални рудни
находища в България.
Данните за сравнение за естествените седименти на морското дъно са
взети от представително проучване извършено от Басейновата дирекция по
океанология (поръчка на Министерството на екологията във връзка с
подготовката за полагане на газопровод „Южен поток―– в разработката „Морска
околна среда – South Stream transport.htm‖, за да се прецени, какво влияние би
оказал газопровода върху околната среда и биологичните видове), а данните за
нодулите и конкрециите от Зеенхорст (―Thesis_J_Zehnhorst_repository.pdf‖), а
данните за съдържанието на полиметали в естествените полиметални рудни
находища от „Ore-forming-processes.pdf – Vangelova.

Contact:
E-mail: chkamenarov@gmail.com
pkamenarov@yahoo.com
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Theoretical Research on Obtaining Brown’s Gas
From Seawater
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov
Brown’s gas, nature and history
The Brown‘s gas was discovered by talented Bulgarian explorer Ilia Vulkov. He
was born in 1922 and is known to the scientific community as Yull Brown. After
numerous tests and mistakes, and a serious incident that almost destroyed his lab,
Brown discovered that hydrogen and oxygen mixed at an accurate ratio (in technical
language is called stoichiometric ratio) instead of thundering, imploded. In 1972, he
patented his electrolysis method. With it, hydrogen and oxygen are transformed to a
safe and non-explosive fuel that does not need special storage because it is used at
the moment! He also develops a generator that produces a gas called Brawn Gas!
In 1981, Yulв Brown founded Water Fuel Holding Ltd. in Sydney and started to
produce and distribute generators. The glow of Brown‘s gas is rapidly spreading.
Japan and South Korea are the next users of its generators. The rumor of
outstanding achievement reaches to USA. NASA sends a team to see if the
discovery Gas really corresponds to the ambitious announcement. One of the
important measurements is the exact temperature reached by Brown‘s gas.
Scientists point the burner flame to a refractory brick, and the pyrometer lens toward
it.
The appliance switches on and displays a temperature of 6000 degrees
Celsius. This is the surface temperature on the Sun. Up to now, no chemical reaction
or chemical process known on the Earth with except of nuclear and thermonuclear
explosions. In addition to the incredibly high temperatures that Brown's gas achieves,
it also boasts many other amazing properties that can not be explained by our
familiar chemistry. The flame behaves like a "wise" creature that alone increases or
decreases the temperature according to the material to which it is directed. It has
been found that as the less water content is in the material, as the more Brown's Gas
is "more merciless" to the material. For example, a wet hand directed to the flame will
not burn and a flame temperature is reported about 138 degrees Celsius.
Hydrogen properties
2 ml of hydrogen will be dissolved in one liter of water. This is important
because the water absorbs much more oxygen, so the mixture turns into "Brown
gas".
The hydrogen atom (H) has atomic number 1 and has an atomic weight of
1.008. Normally, the hydrogen atom can not exist alone, so it binds to another
hydrogen atom and converts to a normal hydrogen molecule (H 2) having 2 atoms
(diatomic) and has a molecular weight of 2.016.
Hydrogen in the hydrogen atomic bond has an energy of 104.2 Kcal/mol.
Hydrogen is the lightest known element. He is rarely found free in nature. It is
the simplest known element and each atom having a core of 1 proton with only one
electron circling it (monoatomic form).
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Hydrogen is one of the most spread elements around us. But to get to him, we
need to free him from his molecular link with another element. When hydrogen is in
its gas form, it quickly dissipates in the air and rises almost instantaneously into the
atmosphere.
Spilled 500 gallons of liquid hydrogen on the ground will dissipate by diffusion
for about 1 minute, even faster if there is a breeze. Hydrogen penetrates through
diffusion into the air 2.82 times faster than methane. 2.7. The hydrogen is in the solid
state at -259.1oC (-434.54oF). The boiling point is -252.7oC (-422.98oF) at
atmospheric pressure. The critical temperature of hydrogen at which no pressure can
be leaked is -240oC.
The specific gravity of hydrogen vapor is 0,06953 at 21,1oC (70oF), (air = 1) at
1 bar (14,7 Pisa). The hydrogen density (H2) is 0.00009 grams per milliliter.
Hydrogen is inorganic, odorless, tasteless and colorless. Hydrogen burns with
a colorless flame, and the auto-ignition temperature (when mixed with air) is
570°C(1058°F).
The proton and the electron of the hydrogen atom have two possible directions
of spin. In the hydrogen molecule (H2), the atomic spins of the atoms can be parallel
one-way or opposite. This allows the existence of two types of hydrogen molecules hydrogen ortho hydrogen (normal or conventional) and para hydrogen. Their ratio is
usually about 3: 1. Steam hydrogen can be obtained from ortho hydrogen at very low
temperatures in the presence of a catalyst. In 1932, Harold Clayton Urayn
announced his discovery of hydrogen isotope (originally called heavy hydrogen, H2
and later named as Deuterium). D is the double weight of hydrogen, it contains
neutron and proton in its core. It can also have a triple weight called TRITIS (H3 and
is usually marked with T). It has 2 neutrons and one proton.
During electrolysis, the "brick" or simple hydrogen atom is broken more easily
than the bond of the deuterium atoms (an extremely important property). Deuterium
exists in natural water at a ratio of about 5000: 1. This means the gradual production
of heavy water in the electrolysis cell. Tritium also exists in natural water, but in very
small quantities.
Inconspicuous gas, hydrogen will explode with very little concentration in the
air if it's ignited. Approximately 20 micro Joules will ignite the hydrogen (when it is in
a perfect flammable mixture with oxygen, which is about 5 times less energy than it is
needed to ignite a gasoline mixture, so if a concentration in the air with hydrogen is
found, a very small spark is enough, For example a lamp flashing.
The open hydrogen flame is shooted in air forward by about 2.75 m / s. The
temperature of an open air-hydrogen flame is about 2800°C.
The lower limit for the hydrogen explosion is lower - in an air volume of about
4%, and the upper limit for the explosion is in an air volume of 74.5%. The flammable
limit of hydrogen in an oxygen medium is 4.6-93.9%. 2.15. When the hydrogen is
closed in a limited space, it may detonate in the range of 18 to 59% (by volume) with
air. Detonation is faster burning than the explosion. 2.16. The detonation limit of
hydrogen with oxygen in an enclosed space is 15-90% of the volume. The velocity of
hydrogen flame is very different and depends on the ratio of oxygen and the absolute
pressure in the mixture. From the stoichiometric dependencies, the flame velocity
varies from 2.1 to 9.6 m/s, and the detonation velocity is higher than 9060 m/sec.
Hydrogen burns much faster than hydrocarbon fuels, with the kinetic energy from its
burning (explosion) much higher for the same kJ of other fuels.
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The kinetic energy of the mass increases at a square of the mass of the mass,
i.e. E = mc2.
This is an important feature. If a ball moves at a double speed, it will get
4 times (2 per square) more energy. If the same ball moves three times faster than
the initial velocity, we will get 9 times (3 per square) more energy. So the BTU value
of hydrogen can have thousands of times more potential energy than the BTU of
gasoline simply because it burns faster. The secret is first to get rapid burning and
then you can concentrate (and use) the energy from rapid burning. For information:
The gasoline burns at a rate of about 0.60 m / sec, and the dynamite explodes at
about 4800 m/s. The automobile engine uses about 3 BTUs of petrol for each fuel
cycle in the cylinders. The three BTUs of the dynamite would destroy the engine
because the piston can not move as fast as the explosion speed, so the speed would
destroy the piston or cylinder head.
When the hydrogen burns with oxygen, the hydrogen produces
12108,536kJ/m3.
Hydrogen is slightly repulsed by the magnetic field (diamagnetic). But like an
ion is attracted by a magnetic field.
For commercial purposes, hydrogen is produced from methane (natural gas),
when passing methane and water steam over hot iron. Hydrogen produced in this
way is from 4 to 5 times more expensive than gasoline.
As the smallest molecule in nature, hydrogen can pass through almost every
material. Different materials have a different transmittance, so we have to consider
that hydrogen will go out of the spot much faster than oxygen so it will change the
stoichiometric ratio of Brown's gas. NOTE: The water has a very low hydrogen
permeability so that hydrogen can be sealed in a water container. In mono-atomic
form (H), hydrogen is significantly smaller and its leakage capability is greater.
Oxygen properties
Oxygen (O) has atomic weight. But like hydrogen, it can not exist in a single
atomic form, so it is bound to another oxygen atom and forms a two-atom molecule
(O2) having a molecular weight of 32.
The molecular bond between the oxygen atoms is strong And is 118 Kcal/ mol.
Normally, the oxygen-oxygen bonding power when mixed in the compound is about
33 kcal/mol. This is an extremely important part of the information because it is a
difference in energy relations and that is the power of civilization when we burn
(oxidize) fuels.
Ozone is a 3 atomic molecular form of oxygen (O3). But this form is not very
stable and dissociated very easily.
There are isotopes of oxygen having different atomic weights of 16. Isotopes
weighing 17 and 18 are found to have more neutrons in the nucleus associated with
the protons.
Oxygen is a colorless, tasteless, odorless gas. He is very active and has the
ability to combine with many other elements.
The critical oxygen temperature is -118°C. Above this temperature, oxygen
can not exist as a liquid. So we'll deal with oxygen like gas.
One volume of liquid oxygen equals 862 volumes of gas oxygen at standard
atmospheric temperature and pressure (70oF @ 14.7 psi)
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The gas oxygen density at 0oC is 1.429 grams / liter (0.0892 pounds / cubic
foot) or oxygen density (O2) is 0.001429 grams / milliliter.
At 25°C, 31 ml of molecular oxygen (D2) will be dissolved in one liter of water,
against 2 ml for hydrogen (H2). This is important to know because here we have
something that could change the stoichiometric attitude before we even get "Brown
gas" from the electrolysis apparatus.
Oxygen is paramagnetic. This means that it is attracted by a magnet. So the
magnetic field in our electrolysis unit could change the homogeneous blend of
Brown's gas. This means that in the magnetic field created around the conductor,
there are oxigen moving around it.
Energy of the water molecule and energy bonds between the atoms in
the molecule.
Frequency dependence between H-H and H-O bonds
The movement of atoms in the water molecule is quite complicated. Vibration
in the gas phase can be represented in the model shown below. The water molecule
vibrates in several ways. In the gas phase the vibrations are: symmetrical-stretching V1 - V3 and bending (rotation) inside and outside of the hydrogen atoms - V3. The
intensity of the water molecule H216O is V 1, V 2, V 3 = 0.07; 1.47; 1.00 shown for the
different states in the attached table.
Table 1. Major vibration of water isotopes
Gas condition
16
H2 O
17
H2 O
18
H2 O
16
H2 O
17
H2 O
18
H2 O
16
H2 O
17
H2 O
18
H2 O
16
H2 O
16
H2 O

-1

-1

V1 cm
3657,1
3653,1
3649,3
2723,7
2716,0
2709,3
2671,6
2665,8
2660,8
2299,8
2237,2

V2 cm
1594,1
1591,3
1588,3
1403,5
1399,7
1396,3
1178,4
1174,0
1170,2
1332,5
995,4

-1

V3 cm
3755,9
3748,3
3741,6
3707,5
3701,5
3696,3
2787,7
2772,3
2767,5
3716,6
2366,6

Vibration of water molecules
On the opposite side, the water molecules are shown when in the liquid state.
The rotation in the liquid phase is completely dominated by the hydrogen bond. The
torques change the direction of movement of the oxygen atom shown by arrows.
Hydrogen atoms, like much lighter oxygen in vibrations, have larger larger
amplitudes.
The water molecules have a very small inertial moment of rotation that allows
for a different combination of vibration-rotational spectrum of varieties containing tens
of thousands to millions of absorption lines. In a liquid phase, vibrations tend to be
suppressed by hydrogen bonds, resulting in one oscillation. So the spectral lines are
a limit causing overlapping of many of the absorption peaks.
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Vibration of water molecules

Comparison of spectra between the gaseous liquid and the solid phase of the
water molecule
From the figure shown, you can see the formed high (HDL) and low density
(LDL) of the liquid water. The main stretch of the strip in the liquid phase is lifted to
the lower frequency (greater wavelength) by curving and increasing frequency
(wavelength reduction).

Energy bonds between H-H and H-O
The average energy ratio of two-atom oxygen (oxygen to oxygen, O-O) is
118.3 Kcal. Dual hydrogen (hydrogen to hydrogen, H - H) is 104.2 Kcal. And oxygen
to hydrogen (O - H) is 101.5 Kcal. H - OH is 119.7 Kcal. All Kcal are given "per mole".
Thus, when dividing H from water, 119.7 Kcal are taken, and when we divide
OH to O and H, 101.5 Kcal will be taken. Collected both energies give 221.2 Kcal.
We have a complete endothermic reaction, energy goes into (like electricity) and no
heat is noted. So we say we divide 2 water moles for all 442.4 Kcal. You will note that
I usually use two water moles for my "connection" in the calculations. This is because
two moles of water make a balanced "redoxidation" equation: 2H2O = 2H2 + 2O.
Otherwise, I would have: H2O = H2 + 1/2O2.
When the bonds are reformed, this is an exothermic reaction and we get a
heat release. When H and H form H2, there is an excess heat of 104.2 Kcal, which is
released. And when O and O form O2, there is an excess of 118.3 kcal of heat, which
is released. For two water moles we divide these "reforming" energies and add them
to 326.7 Kcal. Thus the electrolysis process becomes hot. Few heat is used during
the process instead of electricity to separate more water, but it is basically necessary
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to "unload" this heat as waste. It should be noted that this is only from the formed two
moles of hydrogen and one mole of oxygen. We will now go to the torch. During the
"normal" diatomic hydrogen (H2) and diatomic oxygen (O2), the flame, H2 and O2
must first split some of them into mono atoms and then recombine in H 2O, meaning
(for two moles of hydrogen and one mole of oxygen), we add 326.7 Kcal (the same
amount of energy was just released a minute before) and then we get 442.4 Kcal
redundant. For two water moles, this gives us the total possible heat out of
115,7 Kcal.
115.7 Kcal for two water gram-moles, divided into two, gives us 57.85 Kcal per
gram-mole. 57.85 Kcal, divided into 18 grams per gram-mole, give us a clean energy
of 3.2 Kcal per gram of water. Or this is 3200 Kcal per liter of water (3.72 kWh per
liter of water). Note that the endothermic 326.7 Kcal is required to split H 2 and O2 that
come from their flame, emitting only 115.7 Kcal as emitted over the exothermic
process (excess heat or potential energy) when the combination was reduced to
water. In this way the flame "only reproduces" at the high temperature. He devotes
enough heat to split them apart. This requires a temperature of about 2800°C. This is
because the normal H2 / O2 flame is "hot".
From the presented data on exothermic energy released at H-H-104.2
kcal/mole and energy at O-O-118.3 kcal/mole bonding, this gives 222.5 kcal/mole
and does not correspond to the other reported data of 115.7 kcal/mole. This
discrepancy gives me grounds for the following doubts and reasoning: Or, all energy
required to divide atoms into two water moles is greater than 442.4 kcal/mole, or vice
versa, if the exothermic energy is 222.5 kcal/mole, then the endothermic energy
required for the separation of H from OH and O from H is less than 326.7 kcal/mole.
I am inclined to accept the more unfavorable concept that the exothermic energy of
H-H and O-O coupling is less than 115.7 kcal/mole. But this will show future testing
experiments to test endothermic and exothermic reactions.
Let's now see what energy we will get when burning pure Brown gas, that is,
When we burn only atomic H and O. In the previous slide, we showed that
221.2 kcal/mole was needed to split a water mole. Brown's gas burning produces the
same amount of heat as the water molecule, or 221.2 kcal/mole: 18 = 12.288889
kcal/gram of water or 1 kg (liter) of water, 12288, 89 kcal/kg = 14,289 kWh/kg of
energy. So the difference in the burning energies of atomic H and O and the
molecular H2 and O2 is: 14,289 - 3,72 = 10,569 kWh/kg Either 10,569 kWh is the
energy we gain from every kilo of water when we burn atomic rather than molecular
H and O. This is the discovery made by Iliya Valkov in the way and technology of
obtaining atomic H and O rather than molecular.
Energy efficiency of Brown’s gas
Now that we know the amount of energy input and the amount of energy we
get, we can also calculate the energy efficiency factor. 1. The maximum efficiency
factor is = 1, provided that the applied energy for the disintegration of the molecule
entirely at atomic H and O is the same as in the combustion, i. e. 14,289 kWh/kg:
14,289 kWh/kg = 1,00 or 100%
The minimum efficiency is the energy used for the decomposition of the water
molecule - 14,289 kWh/kg, but this energy input goes entirely to the production of
molecular H2 and O2, and when they burn only 3,72 kWh/kg of energy, i.e.
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3.72 kWh/kg: 14.289 kWh/kg = 0.26 or 26%, i.e. The burning of molecular H 2 and O2
give us about 3.84 times less energy than if atomic.
In electrolysis the water is readily splitted (proven by Faraday), using electrical
energy and electrolyte as a catalyst, so that water molecules can split at a relatively
low energy level. Eventually, each individual water molecule has been ruptured to
anions and cations to form mono atomes H and O. In these processes the
electrolysis temperature remains constant because the energy is added only in such
a ratio as is necessary to be absorbed by the ENDOTHERM chemical action. In
normal electrolysis, these H and O atoms are then joined to H2 and O2 by exothermic
reactions that generate additional, unnecessary heat. Only a small part of our
electrical energy is imported into the process shown as heat.
What will happen if no reform of the atoms? What happens if a significant
number of these atoms are not reformed into their two-atom molecules? What if there
is no formation of two-atom molecules? By testing the reaction between the plates, is
it possible to cause the atoms leaving the plates not to combine into two-atom forms?
When testing the associated energies, 442.4 kcal per mole is needed to be
splitted the molecule of water. This is still endothermic electrical energy. But if we do
not have or have a little "binding" atoms in the two-atom molecules, then the
electrolysis apparatus would not be heated because there would be no exothermic
reaction that would create the excess heat that excites the fluid and it bubbles. This
"heat loss" in the electrolysis apparatus, as described above, is a major indicator of
the actually obtained "Brown gas". There would also be a significantly larger volume
of gas obtained from electrolysis, well known for some of the expectations of the
"normal" electrolysis apparatus, because mono atom moles would take a double
volume compared to the two-atoms for the same weight of electrolysis water. More
specifically, if 2 grams of water (36 grams) are electrolyzed to 2 moleculat moles H
and one molecular mole O are normally generated they would move 67.2 liters. But if
2 grams of water was electrolyzed and there were no reformed H and O, then 134.4
liters would be transferred. Two grams of water would form 4 moles of atomic H and
two moles of atomic O. Experiments confirmed this.
The specificity of Brown's Gas in combustion is its selectivity, the selection of
the temperature at which it heats the material, i.e. there is a ―smart flame‖.We can
also get a flame that will heat two materials at two different temperatures at the same
time as we weld them together because "Brown gas" allows extraordinary effects
similar to vacuum in place. But if "Brown gas" has such great heat potential, where is
the heat when the flame explodes in the open air? The flame seems to reach only the
temperature required for the material with which it interacts. In the air the flame
temperature is measured from 129°C to 137°C. The same flame reacts with brick and
is measured at a temperature of 3100°C. In the same flame but in tungsten contact,
the tungsten starts to sublime (directly vaporized from solid state into gas), at a
temperature of approximately 6000°C. So the question: where is the heat when the
flame burns in the open air? Probably future experiments will give the answer that
can be obtained.he material. i.e. there is a "smart flame".
In physics, such a phenomenon is observed in the elementary particles that
form the protons and neutrons to appear and disappear constantly, as if they are a
"live carousel" as fast as they can be noticed, though difficult.
This special high-energy "implosion" reaction (a thunder that is not an
explosion) could lead us to unfamiliar effects explaining some other effects of
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Brown's gas, such as its ability to make clean openings a hole in wood, metal and
ceramics, as a laser, as well as the ability to change the temperature when there are
different materials.
When applying "Brown gas" to materials to be heated or welded, the various
materials often affect the relationship between O and H because it contains its own H
and O. Thus, the "Brown gas" has very different effects when heating or welding
different materials. The "flare" flame effect of "Brown gas" with its subsequent vapor
deposition could give it the ability to perform welding effects, otherwise it would be
necessary to use inert shielding gas or vacuum environments.
All the patents of Jull Brown and the information about them, reviewed over
and over, about the mono-atom H and O, lead to these reflections. We must add no
energy to the mono atom H and O flame of the Brown gas because the molecules
are already in their simplest and highest atomic energy form.
One of the most features of Brown gas with a high content of atomic H and O
is to burn implosive and safely. Conversely, as the content of atomic H and O is less
at the expense of molecular status, the more the danger of explosion increases.
That's exactly what it requires, and it requires strict control and guaranteeing the
composition of Brown's gas.
Jull Brown argues that the blend of "Brown gas" should contain two parts of
hydrogen to one part of oxygen, plus or minus not more than 5%. With all the
information described above, it can not be conclusively demonstrated why this is the
case. If the mixture has too much O left in excess, it will form a two-dimensional O2
and many mono atomic hydrogen H will form two-atom H2. The molecular O2 and H2
will cause a reaction and will return it to the "normal" status and will get a hot
explosive flame.
Now you know some of the reasoning and why "Brown gas" works.
Experiments show at least two possible ways to detect the super-unified heat of
"Brown gas." I assume that it is based on an observed phenomenon before future
experiments can test it. If future experiments confirm the theory, then it is possible to
find a practical application. The main objective is now to try to keep H and O from
recombinations once splitted in electrolysis.
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Теоретични изследвания за получаване на
Браунов газ от морска вода
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров
Браунов газ, същност, история
Брауновият газ е открит от талантливия български откривател Илия
Вълков. Роден е през 1922 г. и е познат в научната общественост под името Юл
Браун. След многобройни проби и грешки и един сериозен инцидент, който едва
не разрушил лабораторията му, Браун открива, че водородът и кислородът,
смесени в най-точното съотношение (на технически език се нарича
стехиометрично), вместо да гърмят, имплодират. През 1972 г. той патентова
свой метод за електролиза. При него водородът се превръща в безопасно и
неексплозивно гориво, което не се нуждае от специално съхранение, защото се
употребява на момента. Разработва и генератор, който произвежда газ, наречен
в негова чест „Браунов газ―.
През 1981 г. Юл Браун основава фирмата Water Fuel Holdings Pty. Ltd
(WFH) в Сидни и започва да разпространява своите генератори.
Славата на брауновия генератор бързо се разнася. Япония и Южна Корея
са следващите потребители на Браунов газ. Мълвата за изключителното
постижение стига и до САЩ. От НАСА изпращат екип, който да провери дали
наистина откритието отговаря на амбициозната си заявка.
Едно от важните измервания е на точната температура, която пламъкът
на Брауновия газ достига. Учените насочват пламъка на горелката към
огнеупорна тухла, а обективът на пирометъра – към него. Уредът се включа и
отчита температура от 6000 оС – това е температурата на повърхността на
слънцето! До този момент на Земята не е позната химическа реакция или
физичен процес освен атомните и термоядрените експлозии, които да отделят
такива високи температури. Освен невероятно високите градуси, които постига,
Брауновият газ се слави и с много други изумителни свойства,
които не могат да бъдат обяснени от познатата ни химия. Пламъкът се
„държи― като разумно същество – сам повишава или намалява температурата
си според поднесения материал. Установено е, че колкото по-малко е водното
съдържание на материала, толкова „по-безпощаден― е Брауновия газ към него,
то „своите― не закача. Ако например намокрите ръката си и я поднесете към
пламъка, няма да Ви стане нищо, така твърдят експертите, изследвали
генератора.
Свойства на водорода
2 мл водород ще се разтвори в един литър вода. Това е важно, тъй като
водата абсорбира много повече кислород, така сместа се превръща в „Браунов
газ―.
Водородният атом (Н) има атомен номер 1 и атомно тегло от 1,008.
Нормално водородният атом (Н) има атомен номер 1 и атомно тегло от 1,008.
Нормално водородният атом не може да съществува сам, затова се свърза с
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друг водороден атом и се превръща в нормална водородна молекула (Н2),
имаща 2 атома (диатомична) и има молекулярно тегло от 2,016. Водородът във
водородната атомна връзка има енергия от 104,2 Кcal/mol.
Водородът е най-лекият познат елемент. Той рядко се намира свободен в
природата. Той е най-простият познат елемент, всеки атом има едно ядро от 1
протон със само един електрон, обикалящ около него (моноатомна форма).
Водородът е един от най-разпространените елементи около нас. Но за да
достигнем до него, трябва да го освободим от молекулярната му връзка с друг
елемент. Когато водородът е в газовата си форма, той бързо се разсейва във
въздуха и се издига почти мигновено в атмосферата.
Разляти 500 галона течен водород на земята, ще се разсее чрез дифузия
в неексплозивна смес за около 1 минута, даже по-бързо, ако има бриз.
Водородът прониква във въздуха чрез дифузия 2,82 пъти по-бързо от метана.
Водородът е в твърдо състояние при -259,1оС (-434,54оF). Точката на
завиране е -252,7оС (-422,98оF) при атмосферно налягане. Критичната
температура на водорода е -240оС. Както беше споменато по-горе, практически
(за целите на тази статия) винаги ще си представяме водорода в газова форма.
Специфичното тегло на водородните пари е 0,06953 при 21,1 оС (70оF), (за
въздуха е = 1) при 1 бар (14,7 psia). Плътността на водорода (Н2) е 0,00009
гр/мллитър.
Водородът е неорганичен, без миризма, без вкус и безцветен газ.
Водородът гори с безцветен пламък, а температурата на самозапалване (когато
е смесен с въздуха) е 570оС (1058оF).
Протонът и електронът от атома на водорода имат две възможни посоки
на спин. Във водородната молекула (Н2) ядрените спинове на атомите могат да
бъдат успоредни еднопосочно или противопосочно. Това позволява
съществуването на два типа водородни молекули – ортоводородни (нормални и
общоприети) и параводородни. Тяхното съотношение обикновено е около 3:1.
Параводородът може да се получи от ортоводорода при много ниски
температури и то в присъствие на катализатор.
През 1932 г. Харолд Клайтън Ърей обявява откритието си за изотоп на
водорода (първоначално наречен тежък водород, Н2 и по-късно наименован
като деутерий – D е символът за водорода с двойно тегло на водорода. Ядрото
на водорода съдържа 1 протон и 1 неутрон. Той също може да има и тройно
тегло, наречен тритий. На трития ядрото съдържа 1 протон и 2 неутрона и се
бележи с т.
През време на електролизата „протиумът‖ или обикновената водородна
атомна връзка се разкъсва по-лесно, отколкото връзката на деутерийните атоми
(едно изключително важно свойство). Деутерият съществува в обикновената
вода в съотношение около 5000:1. Това означава постепенното получаване на
тежка вода в електролизната клетка. Тритиумът също съществува в
обикновената вода, но в много малки количества. Незабележим газ, водородът
ще избухне с много малка концентрация във въздуха, ако е запален. Около
20 микро джаула ще запалят водорода, когато е в перфектна възпламеняема
смес с кислород. Това е около 5 пъти по-малка енергия отколкото е необходима
за запалване на бензинова смес. И така, ако е открита концентрация във
въздуха с водород, много малка искра е достатъчна, например блясване на
лампа.
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Открит, водородният пламък се изтрелва напред във въздуха с около 2,75
м/секунда. Температурата на открит въздушно-водороден пламък е около
2800оС.
Долната граница за експлозия на водорода е по-ниска - в обем на въздух
около 4%, а горната граница за експлозия е в обем въздух от 74,5%.
Възпламеняемата граница на водорода в кислородна среда е 4,6 –
93,9%.
Когато е ограничен в затворено пространство, водородът може да
детонира в границите от 18 до 59% (от обема) с въздух. Детонацията е по-бързо
горене в сравнение с експлозията.
Детонационната граница на водорода с кислород в затворено
пространство е 15 – 90% от обема.
Скоростта на водородния пламък е много различна и зависи от
съотношението с кислорода и от абсолютното налягане в сместа. От стехиометричните зависимости скоростта на пламъка варира от 2,1 до 9,6 м/сек., а
детонационната скорост е по-висока от 9060 м/сек. Водородът гори много побързо от въглеводородните горива, като кинетичната енергия от неговото
изгаряне (експлозия) е много по-голяма за същите kJ на другите горива.
Кинетичната енергия на масата нараства на квадрат от скоростта на
масата, т.е. E = mc2.
Това е важна характеристика. Ако топка се движи с двойно по-голяма
скорост, то ще получим 4-ри пъти (2 на квадрат) по-голяма енергия. Ако същата
топка се движи с три пъти пот-голяма начална скорост, то ще получим 9 пъти
(3 на квадрат) по-голяма енергия. Така стойността на BTU на водорода може да
има хиляди пъти по-голяма потенциална енергия в сравнение с BTU на
бензина, просто защото гори по-бързо. Тайната е първо да получим бързо
горене и тогава може да се концентрира (и ползва) енергията от бързото
изгаряне.
За сведение: Бензинът изгаря със скорост около 0,60 м/сек., а динамитът
експлоадира с около 4800 м/сек. Автомобилният двигател ползва около 3 BTU
от бензина за всеки горивен такт в цилиндрите. Трите BTU на динамита биха
разрушили двигателя, защото буталото не може да се задвижи толкова бързо от
скоростта на експлозията, така скоростта би разрушила буталото или
цилиндровата глава.
Когато гори с кислорода, водородът произвежда 12108,536 kJ/m3.
Водородът слабо се отблъсква от магнитното поле (диамагнитен), но като
йон се привлича от магнитно поле.
С търговска цел водородът се произвежда от метан (природен газ) при
преминаване на метан и пара над горещо желязо. Водородът, произведен по
този начин, е 4 до 5 пъти по-скъп от бензина.
Като най-малка молекула в природата водородът може да преминава
почти през всеки материал. Различни материали имат различен коефициент на
„пропускливост‖, така че трябва да считаме, че водородът ще излиза от мястото
много по-бързо от кислорода, така че ще промени стехиометричното
съотношение на „Брауновия газ‖.
Забележка: Водата има много ниска пропускливост на водород, така че
водородът може да се уплътни във воден контейнер.
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В моноатомична форма (Н) водородът е значително по-малък и неговата
способност за изтичане е по-голяма.
Свойства на кислорода
Кислородът (О) има атомно тегло 16. Но както и водорода, той не може
да съществува в едноатомна форма, затова се свърза с друг кислороден атом и
образува двуатомна молекула (O2), която има молекулно тегло 32. Молекулната
връзка между кислородните атоми е силна и е 118 Ксаl/mol. Обикновено силата
на връзката кислород с кислород, когато същите са в смесена съставна връзка,
е около 33 Kcal/mol. Това е изключително важна част от информацията, защото
това е разлика в енергийните връзки и в това е силата на цивилизацията, когато
изгаряме (окисляваме) горивата.
Озонът е триатомна молекулна форма на кислорода(О3). Но тази форма
не е много стабилна и дисоциира много лесно.
Има изотопи на кислорода, които имат различни атомни тегла от 16.
Изотопи с тегла 17 и 18 са намерени, имащи повече неутрони в ядрото,
асоциирани с протоните.
Кислородът е газ без цвят, без вкус, без мирис. Той е много активен и има
способността да се комбинира с много други елементи.
Критичната температура на кислорода е -118oС. Над тази температура
кислородът не може да съществува като течност. Така че ще се занимаваме с
кислорода като газ.
Един обем течен кислород се равнява на 862 обема газов кислород на
стандартната атмосферна температура и налягане (70oF @ 14, 7 psi).
Плътността на газовия кислород при 0oС е 1,429 грама/литър (0,0892
паунда/кубичен фут) или плътността на кислорода (O2) е 0,001429
грама/милилитър.
При 25oС 31 мл молекулен кислород (O2) ще се разтвори в един литър
вода, срещу 2 мл за водород (Н2). Това е важно да се знае, защото тук ние
имаме нещо, което би могло да промени стехиометричното отношение преди
даже да сме получили „Браунов газ‖ от електролизния апарат.
Кислородът е парамагнитен. Това означава, че той се привлича от магнит.
Така магнитното поле в нашия електролизен апарат би могъл да промени
хомогенната смес на „Брауновия газ‖. Това означава, че в магнитното поле,
създавано около проводника, има електрони, движещи се в него.
Енергия на водната молекула и енергийни връзки между атомите в
молекулата
Честотна зависимост между връзките Н-Н и Н-О
Движението на атомите във водната молекула е доста сложно.
Вибрациите в газовата фаза могат да се представят в модел показан по-долу.
Водната молекула вибрира по няколко начина. В газовата си фаза вибрациите
са: симетрично-разтягащи - V1, V3 и огъване (завъртване) навътре и навън на
водородните атоми - V3.
Интензитетът на водната молекула H216O e V1, V2, V3 = 0,07; 1,47; 1,00,
показана за различните състояния, е в приложената таблица.
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Таблица 1. Главни вибрации на водни изотопи
16

H2 O
17
H2 O
18
H2 O
16
H2 O
17
H2 O
18
H2 O
16
H2 O
17
H2 O
18
H2 O
16
H2 O
16
H2 O

3657,1
3653,1
3649,3
2723,7
2716,0
2709,3
2671,6
2665,8
2660,8
2299,8
2237,2

1594,1
1591,3
1588,3
1403,5
1399,7
1396,3
1178,4
1174,0
1170,2
1332,5
995,4

3755,9
3748,3
3741,6
3707,5
3701,5
3696,3
2787,7
2772,3
2767,5
3716,6
2366,6

Вибрации на водните молекули
От срещуположната страна са показани водните молекули, когато са в
течно състояние. Ротациите в течната фаза са напълно доминирани от
водородната връзка. Въртящите моменти променят направлението на
движение на кислородния атом, показани със стрелки. Водородните атоми, като
много по-леки от кислорода при вибрациите, имат по-големи амплитуди.
Водните молекули имат много малък инерционен момент на ротация,
който позволява нарастване на различно комбиниране на вибрационноротационен спектър на парите, съдържащи десетки хиляди до милиони
абсорбционни линии. При течна фаза вибрациите имат тенденция да бъдат
подтискани от водородните връзки, което довежда до едно осцилиране. И така
спектралните линии са граница, причиняваща препокриване на много от
абсорбционните пикове.

Отстрани е показано сравнението на спектрите между газовата, течна и
твърда фаза.
От показаната фигура се вижда оформената висока (HDL) и ниска
плътност (LDL) на течната вода. Главното разтягане на лентата в течната фаза
се повдига към по-ниската честота (по-голяма дължина на вълната), като се
извива и нараства при увеличаване на честотата (намаляване на дължината на
вълната).
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Енергийни връзки между Н-Н и Н-О
Средната енергийна връзка на двуатомния кислород (кислород към
кислород, О-О) е 118,3 Kcal. Двуатомният водород (водород към водород, Н – Н)
е 104,2 Kcal. Кислород към водород (О – Н) е 101,5 Kcal. Н – ОН е 119,7 Kcal.
Всичките Kcal са дадени „на мол‖.
Така, когато разделяме Н от водата, се отнемат 119,7 Kcal, а когато
разделяме ОН на О и Н, ще се отнемат 101,5 Kcal. Събрани и двете енергии
дават 221,2 Kcal. Имаме пълна ендотермична реакция, енергията отива в (като
електричество) и не е отбелязана отделена топлина. Казваме, че разделяме 2
водни мола за всичките 442,4 Kcal. Ще отбележете, че обикновено изпoлзвам
двa мола на водата за моята „връзка‖ в изчисленията. Това е така, защото два
мола вода правят балансирана „редоксидационно‖ равенство: 2Н2О = 2Н2 + О2.
В противен случай щях да имам: Н2О = Н2 + 1/2О2.
Когато връзките се реформират, това е екзотермична реакция и
получаваме отделяне на топлина. Когато Н и Н образуват Н2, има излишна
топлина от 104,2 Kcal, която се отделя. А когато О и О образуват О2, има
излишък от топлина от 118,3 Kcal, която се отделя. За два водни мола
разделяме тези „реформиращи се‖ енергии и ги добавяме до 326,7 Кcal. Така
нормално електролизният процес става горещ. Малко топлина се използва през
време на процеса вместо от електричеството за разделяне на повече вода, но
основно трябва да се „разтовари, изхвърли‖ тази топлина като отпадък. Трябва
да се отбележи, че това е само от формираните два мола водород и един мол
кислород.
Сега ще преминем към факела. През време на „нормалния‖ диатомичен
водород (Н2) и диатомичният кислород (О2), пламъкът, Н2 и О2 трябва първо да
разцепят част от тях в моноатоми и тогава да се рекомбинират в Н2О, което
означава (за два мола водород и един мол кислород), ние добавяме 326,7 Kcal
(същото количество енергия току що беше отделена минута преди това) и
тогава получаваме 442,4 Kcal излишни. За два водни мола това ни дава
пълната възможна топлина извън 115, 7 Kcal.
115,7 Kcal за два водни граммола, разделени на две, ни дава 57,85 Kcal
на граммол. 57,85 Kcal, разделени на 18 грама на граммол ни дават чиста
енергия от 3,2 Kcal на грам вода. Или това са 3200 килокалории за литър вода
(3,72 кWh за литър вода).
Отбележете, че ендотермичните 326,7 Kcal са необходими за
разцепването на Н2 и О2, които идват от тяхния пламък, излъчвайки само
115,7 Kcal, както излъчените над екзотермичния процес (излишна топлина, или
потенциална енергия), когато комбинацията беше редуцирана до вода. По този
начин пламъкът се „самовъзпроизвежда‖ във високата температура. Той отделя
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достатъчно топлина, за да ги разцепи самостоятелно. Затова е необходима
температура около 2800оС. Това е така, защото нормалният Н2/О2 пламък е
„горещ‖.
Нека сега да видим каква енергия ще получим при изгарянето на чист
Браунов газ, т.е. когато изгаряме само атомарни Н и О.
В по-предния слайд показахме, че за разделянето на един воден мол са
необходими 221,2 ккал/мол. При изгарянето на Брауновия газ се получава
същото количество топлина, което е приело при разделянето на водната
молекула, или 221,2 ккал/мол : 18 = 12,288889 ккал/грам вода или за 1 кг
(литър) вода са необходими 12288,89 ккал/кг = 14,289 кWh/kg енергия.
И така, разликата в енергиите при изгаряне на атомарни Н и О и на
молекулярни H2 и O2 е:
14,289 – 3,72 = 10,569 kWh/kg.
Или 10,569 kWh е енергията, която печелим от всеки килограм вода,
когато изгаряме атомарни, а не молекулярни Н и О. Точно в това е и заслугата в
откритието на Илия Вълков в начина и технологията за получаване на атомарни
Н и О, а не молекулярни.
Енергиен КПД
Сега, след като знаем количеството вложена и количеството получена
енергия, можем да изчислим и енергийния коефициент на полезно действие.
- Максималният коефициент на полезно действие е = 1, при положение
че вложената енергия за разпада на молекулата изцяло на атомарни Н и О се
получава същата при изгаряне, т.е.
14,289 kWh/kg : 14,289 kWh/kg = 1,00 или 100% .
- Минималният коефициент на полезно действие е вложената енергия за
разпада на водната молекула – 14,289 kWh/kg, но тази вложена енергия отива
изцяло за производство на молекулярни H2 и O2, а при тяхното изгаряне се
получават само 3,72 kWh/kg енергия, т.е.
3,72 kWh/kg : 14,289 kWh/kg = 0,26 или 26%,
т.е. при изгарянето на молекулярните H2 и O2 се получава около 3,84 пъти
по-малко енергия, в сравнение, ако са атомарни.
Свойства на Брауновия газ
При електролизата водата лесно се разцепва (доказано още от Фарадей),
ползвайки електрическа енергия и електролит като катализатор, така че
водните молекули могат да се разцепят при сравнително ниско енергийно ниво.
Понякога всяка индивидуална водна молекула е била разкъсвана на аниони и
катиони, така че да се формират моноатоми Н и О. При тези процеси
температурата на електролизата остава постоянна, защото енергията
(електрическата) се добавя само в такова съотношение, което е необходимо да
се абсорбира от ендотермичното химическо действие. Тогава при нормалната
електролиза тези Н и О атоми се съединяват до Н2 и О2 по екзотермични
реакции, които генерират допълнителна, излишна топлина. Само малко от
нашата електрическа енергия се внася в процеса, показана като топлина.
Какво ще стане, ако нямаше реформиране на атомите? Какво ще стане,
ако значителен брой от тези атоми не се реформират в тяхните двуатомни
молекули? Какво ще стане, ако няма формиране на двуатомни молекули?
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Изпитвайки реакцията между плочите, възможно ли е да се предизвика
атомите, напускащи от плочите, да не се комбинират до двуатомни форми?
Във физиката подобно явление се наблюдава при елементарните
частици, които формират протоните и неутроните, да се явяват и изчезват
постоянно като някаква си „жива въртележка‖, толкова бързо, колкото да могат
да бъдат забелязани макар и трудно.
Спецификата на Брауновия газ при горенето е неговата селективност,
подбор на температурата, с която нагрява материала. Т.е. налице е ―умен
пламък‖. Можем също така да получим пламък, който да загрява два материала
с две различни температури по едно и също време, докато ги заваряваме
заедно, защото „Брауновият газ‖ позволява необикновени ефекти, подобни на
място във вакуум. Но, ако Брауновият газ има толкова голям топлинен
потенциал, къде тогава е топлината, когато пламъкът избухва в открития
въздух? Пламъкът изглежда достига само температурата, необходима за
материала, с който си взаимодейства. Във въздуха пламъчната температура се
измерва от 129оС до 137оС. Същият пламък реагира с тухла и е измерена
температура от 3100оС. При същия пламък но в досег с волфрам, волфрама
започва да сублимира (директно се изпарява от твърдо състояние в газ), при
което е измерена температура приблизително от 6000оС.
Тази специална реакция с висока енергия на „имплозия‖ (избухване,
което не е експлозия) би могла да ни доведе до непознати ефекти, обясняващи
някои други ефекти на Брауновия газ, като неговата способност да прави чисти
отвори в дърво, метал и керамика, като лазер, както и способността да променя
температурата, когато има различни материали. Когато прилагаме Брауновия
газ върху материали да бъдат загрявани или заварявани, различните материали
често въздействат на отношението между О и Н, защото той съдържа собствен
Н и О. Така Брауновият газ има твърде различни ефекти, когато загрява или
заварява различни материали. „Имплозивният‖ ефект на факелния пламък на
Брауновия газ с неговите последващи наслоявания на пара, биха могли да му
придадат способности да извършва заваряващи ефекти, в противен случай би
било необходимо използването на инертен защитен газ или вакуумна среда.
Всички патенти на Юл Браун и информацията за тях, прегледани отново и
отново, относно едноатомния Н и О водят към тези разсъждения. Към
едноатомния Н и О пламък на Брауновия газ не трябва да добавяме никаква
енергия, защото молекулите са вече в тяхната най-проста и най-висока атомна
енергийна форма.
Това означава, че „перфектният‖ Браунов газ може да има над 3,8 пъти
по-голяма възможна енергия, отколкото „обикновеният‖ двуатомен водородокислороден (Н2 и О2) пламък, като съотношението им е: 442,4 Kcal/115,7 Kcal.
Така можем да получим температури „плазмен‖ тип и ефекти като заваряването,
защото потенциалната енергия е тяхна.
Една от причините е, че Браунов газ с високо съдържание на атомарни Н
и О гори имплозивно и безопасно. И обратно, колкото съдържанието на
атомарни Н и О е по-малко за сметка на молекулярното, толкова повече
нараства опасността от взривяване. Точно това налага строг контрол и
гарантиране състава на Брауновия газ.
Юл Браун смята, че сместа на Брауновия газ трябва да съдържа две
части водород към една част кислород плюс или минус не повече от 5%. С
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цялата информация, описана по-горе, не може да се докаже категорично защо
това е така. Ако сместа има твърде много О, останал в повече, то той ще
образува двуатомен О2 и много водород Н ще образува двуатомен Н2.
Двуатомните О2 и Н2 ще причинят реакция и ще го върне към „нормалния―, ще
получим горещ експлозивен пламък.
Сега вече знаем някои от разсъжденията и защо Брауновия газ работи.
От експериментите се виждат най-малко два възможни начина да се открие
свръхобединената топлина на Брауновия газ. Допускам да бъде предварително
базирана на наблюдаван феномен, преди бъдещите експерименти да могат да
го изпитат. Ако бъдещите експерименти потвърдят теорията, тогава е възможно
да се намери практическо приложение. Главната цел понастоящем е да
опитаме как да запазим Н и О от рекомбинация, веднъж разцепени при
електролизата.
Формулиране на важни изводи закономерности, ПОСТУЛАТИ при
получаване на Браунов газ
Важните правила, явяващи се като ключ за получаване на голяма енергия
при изгарянето на Н и О, са следните:
Водородът и кислородът могат да бъдат съхранени в атомарен вид до
момента на тяхното изгаряне.
Молекулярни H2 и O2 се получават при два случая:
- при интервенция на водата с прав непулсиращ ток.
- ако в получения Браунов газ количеството на Н или О е много по-голямо
от необходимото стехиометрично съотношение, се създават условия за
рекомбинация на атомите и протичане на екзотермична реакция, като
атомарните Н и О се свързват и стават молекулярни.
Атомарни Н и О се получават само при интервенция с импулсен,
пулсиращ прав ток с определена честота и форма.
Процентното съотношение между количеството на атомарни и
молекулярни H2 и O2 зависи до каква степен формата и пулсациите на правия
ток се доближават до моментната форма и резонансна честота на водата.
Резонансната честота, форма и амплитудите на честотите на водата
зависят от температурата, агрегатното състояние и разтворените вещества в
самата вода.
Индикатори за получаване на Браунов газ - атомарни Н и О, са:
- запазване температурата на водата в процеса на електролизата;
- при запалване да протича имплозия, а не експлозия.
При идеалния Браунов газ (атомарни О и Н) можем да получим до
3,84 пъти по-голяма енергия в сравнение с тази, получена при изгарянето на
молекулярните водород и кислород.
Браунов газ се получава само при импулсно въздействие върху водната
молекула.
Количеството на Браунов газ зависи от формата и честотата на
импулсите. Колкото тази честота е по-близо до моментната резонансна честота
на молекулите и колкото формата на самите импулси кореспондират на
естествената вибрация, толкова по-голямо количество Браунов газ се получава
при една и съща вложена енергия.
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При поставяне само в потенциално поле, пулсиращо с резонансна
честота, водната молекула преминава в особено възбудено състояние,
дължащо се на увеличения ъгъл между водородните атоми и разстоянието им
до кислородния атом. Важен индикатор за този феномен е рязък спад на
плътността на водата.
Колкото формата на импулса е по-деформирана, толкова повече се
получават молекулярни водород и кислород вместо атомарни. Съотношението
между площта на правоъгълния импулс, отнесен към площта на деформирания,
ни дава процентното съотношение на получените атомарни и молекулярни
водород и кислород. Това е и количествена мярка за качеството на получения
Браунов газ, която мярка може да се следи и по електронен път.
Получаването на Брауновия газ от морска вода е свързано с особен
феномен - ефект. Атомарният водород и атомарният кислород, въпреки че
единият е силен редуктор, а другият силен окислител, в условия на
потенциално електрическо поле, пулсиращо в резонанс със собствената
честота и форма на импулсите на водните молекули, не влизат в химическо
взаимодействие с непрекъснато отделящите се утайки, а действат като
катализатор за извличане, коагулация и концентрация на метални съединения в
утайките. Това доказват и многобройните експерименти, като феноменалното в
случая е, че въпреки че Черно море е едно с най-ниската соленост вода, то
съдържанието на метали в утайките, образувани при получаване на Браунов
газ, е стотици до хиляди пъти по-високо в сравнение с естествените дънни
седименти, утаявани милиони години на дъното на моретата и океаните, и
съизмерими с концентрациите в нодели и конкреции, формирани на морското
дъно в продължение на милиони години, натрупвани на дълбочини под
морската повърхност от 800 до над 6000 м.
Тъй като съотношението на нормалния водород спрямо изотопния
деутерий в природата е 5000:1, то непрекъснатото производство на Браунов газ
води до натрупване и получаване на концентрирана тежка вода, която трудно се
поддава на разлагане, и в случая е отпаден продукт, като на всеки 5000 л (кг)
електролизирана вода във ваната ще се натрупва по 1 л тежка вода. 1 литър
тежка вода (с деутерий) тежи с 11,11% повече, отколкото нормалната. Затова
може да се формулира:
11,11% е мярка или критерий за процентното съдържание на деутерий в
получената тежка вода.
Технологията за производство на Браунов газ от морска вода е найевтиния за сега открит начин за добив на тежка вода в големи количества, тъй
като тежката вода в случая е отпаден продукт.
Метанът около 30 пъти повече допринася за парников ефект в сравнение
с въглеродния диоксид. Продуктите на Брауновия газ при изгаряне са
единствено чиста дестилирана вода, абсолютно безвредна, която може да се
ползва, включително и за питейни нужди.
Възможни опции при провизводството на Браунов газ
Енергиен КПД на Брауновия газ
Тъй като получената енергия при изгарянето на Брауновия газ е винаги
по-малка в сравнение с вложената съгласно закона за съхранение на
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енергията, то съотношението между получената при изгарянето и вложената за
разпада на водната молекула е следното:
За разлагане на 1 кг вода на атомарни Н и 0 са необходими 14,289 kWh
енергия. При изгарянето на атомарните Н и О получената енергия ще бъде
равна на вложената, т.е. ще получим 14,289 kWh енергия или енергийният КПД
ще бъде:
ɳₑ =
= 1 или умножено по 100 ни дава 100%, ако в получения
Браунов газ има само атомарни, но не и молекулярни водород и кислород.
Но, ако за разпада на водната молекула вложим 14,289 kWh/kg вода и
получим не атомарни, а молекулярни водород и кислород, то при изгарянето им,
ще получим 3,72 kWh/kg енергия или енергийният КПД ще бъде:
ɳₑ =
= 0,26 или умножено по 100, ще получим 26%.
Тоест разликата в енергийните КПД-та при изгарянето на атомарните и
молекулярните водород и кислород е точно
14,289 : 3,72 = 3,84 пъти.
Този феномен дава възможност при изгарянето на Брауновия газ да се
постигнат невероятните температури до около 6000 градуса Целзий. Но тези
температури се постигат ―избирателно‖ според материала, към който пламъкът
е насочен.
Така става възможно, при насочване на пламъка към различни материали
те да се нагряват с различни температури. Това е невероятен феномен, който
се наблюдава единствено и само при Брауновия газ. Този феномен би могъл да
се използва при добив на редки метали от полиметални руди или в случая от
полиметални ―утайки‖, получени при добив на Браунов газ от морска вода. Но
това тепърва ще се проучва в детайли и доказва.
Опции при промишлено производство на Браунов газ
От така описаните опции промишленото производство на Браунов газ
може да се обобщи със следните възможни опции:
 Добив на Браунов газ.
 Изгаряне на битови.
 Добив на чиста дестилирана вода, която може да се използва и за
питейни нужди. Тази опция превръща технологията в своебразна
обезсолителна инсталация.
 Добив на тежка вода. На всеки 5000 литра морска вода може да се
добива 1 литър тежка вода.
Технологията за получаване на Браунов газ и полиметали от морска вода
няма аналог и е абсолютна световна новост, единствената в света,
предоставяща уникална възможност за пречистване включително и на
промишлено замърсени води от тежки, включително и радиоактивни метали,
като на изхода отново се получават минерали, богати на полиметали, а при
изгарянето на Брауновия газ получаваме чиста дестилирана вода, годна за
питейни нужди. Така замърсените почви могат да бъдат успешно и безопасно
рекултивирани.
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Research of the Metal’s Concentrations in the
Minerals into the Sediments on the Seabed of the
Black Sea and Comparison with the Minerals
Obtained from the Production of Brown's Gas from
the Black and Aegean Seawater
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov
Introduction
In connection with the South Stream project in the country, a large-scale study
of coastal and shelter areas has been conducted on the status and pollution of both
sea water and the condition and quality of bottom sediments formed for millions of
years. The task of this study is based on the research data provided by secondary
data sources. These include scientific publications and archive (gray) data from
reports from various local research institutes, in particular the Institute of
Oceanography and Geologial Institute of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS),
as well as information from the annual reports Of the Basin Basin Directorate for
Water Management – Black Sea Region.
Analysis of data from the pollutant concentrations of the bottom
sediments of the Black Sea shelf
From the overall survey, data on bottom sediments from different places were
taken from the Bulgarian coast and mostly from the Varna and Burgas bays.
From the data samples made, they notice the variations in the content of
metals in marine sediments, depending on which area they are taken and depth. It
was taken 20 samples from different locations, considered for representative.
The characteristics of sediments on the Bulgarian shelf are related to the
Quaternary events. During this period, the Black Sea had a complex connection with
the Mediterranean Sea, both of which were connected at high levels of the world's
ocean and isolated when these levels were low. Towards the end of Pleistocene,
9,000 years ago, the Black Sea has been a freshwater lake with a water level about
100 m below the current sea level. There is a serious scientific dispute over the exact
time, details and process of transition from a lake to its present state of the sea. After
the Bosphorus breakthrough, the sea level has risen dramatically, but not
catastrophically, to about 35 meters below today's levels, and has
subsequently risen to the level of the world's ocean (Flandersian transgression) to
reach today's levels. The rapid transgression of the sea during this period has
allowed the preservation of a series of Neogen / Pleistocene deposits that surround
the peripheral shelf.
In connection with this presentation, it is good to define the term sediment,
because on this basis a comparison will be made with the content of metals with the
resulting sediments from the seawater in the production of Brown Gas. Thus,
sediment is any deposition of an insoluble matter, mainly rock and soil particles

 423 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

transported from land to the ocean by wind, ice, and rivers, as well as remains of
marine organisms, products of underwater volcanic activity, and chemical sewage
sludge, which were being accumulated on the seabed.
From about 1 km to about 40 km from the shore, the seabed is from dark gray
to black mud, enriched with muslin shells, mainly Mytilus galloprovincialis. The
sediments are semi-liquid, and the sand fraction is composed mainly of shell detritus.
These sediments cover the top 10 to 15 cm of the seabed and their thickness
gradually decreases from 2 to 5 cm in the direction of the sea (at 25 to 40 km inwards
into the sea). These are not distinguishable from the modern mire that accumulate in
the area. Bottom sediments are captured with acoustic and video equipment.

Geophysical Profile of the Bulgarian Shelf along the Route to the North, Near to the
Location of the Pipeline – ―South Flow‖
From the shown geophysical profile of the seabed we can draw the following
conclusions:
1-st. The bottom sedimentary mat is relatively thin and as a resource for
extracting valuable minerals and metals is relatively quickly depleted.
2-nd. The mining of the thin layer of sediments would break the fragile ecoequilibrium in the coastal shelf. This calls for rethinking the concept of the sea as a
virtually inexhaustible source of raw material from bottom sediments.

Content of heavy metals on seabed sediments at Varna and Bourgas bays
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Heavy metal concentrations on seabed sediments about coastal regions taken from
20 stations for period of 2012-2013
Station №
1
2
10
13
14
17
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64

Zinc
mg/kg
10,9
6,7
1,5
1,6
3,4
1,9
13,4
8,5
43,9
12,2
21,0
45,3
72,0
72,5
76,9
78,8
74,9
64,6
14,1
74,5

Cadmium
mg/kg
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Lead
mg/kg
4,8
4,9
4,0
6,4
10,4
12,3
9,9
14,8
20,6
11,1
18,4
26,9
20,7
26,7
30,3
36,2
40,9
40,5
9,6
50,8

Nickel
mg/kg
2,9
2,4
1,3
3,4
4,1
3,3
5,7
4,3
15,9
6,4
11,5
29,6
41,9
46,3
39,6
44,0
46,6
39,9
8,0
48,4

Copper
mg/kg
2,0
1,0
1,3
1,0
1,2
1,0
4,4
3,8
14,5
2,5
5,6
11,5
23,9
21,1
22,0
25,1
25,0
22,0
2,6
27,1

Chromium
mg/kg
4,8
1,5
1,0
1,0
1,0
6,1
7,0
14,5
4,0
6,8
19,3
29,6
33,1
34,8
33,9
37,1
32,9
3,3
38,7

Average values for content of sediment‘s metals taken from 20 stations used as
comparison‘s base
Zinc
34,93

Кадмий
0,1

Олово
19,98

Никел
20,27

Мед
10,93

Хром
15,49

From the tabulated data is developed a graph to give a more visual
representation of the variations in the concentrations of the individual metals on the
seabed sediments. It is noteworthy that Zinc, Nickel, Chromium, Lead, Copper,
Chromium, in a chronological sequence, will be used to compare with metal
concentrations in the studies that have been made over of minerals obtained from
Brown‘s gas. In order to have a more realistic comparison, from the research done in
the development of Brown‘s Gas from Sea water, were made extracts of the content
for those metals for which we have published data.
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Концентрация на тежки метали mg/kg в дънните седименти в
прибрежни райони взети от 20 станции за периода 2012-2013 г
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Цинк

Кадмий

Олово

Никел

Мед

Хром

Concentration of heavy metals in mg/kg into seabed sediments at coastal regions
taken for period 2012-2013
Comparative table for the content‘s metals into the sediments relative the minerals
obtained with Brown's Gas from sea water from the Black and Aegean Seas. The
sediment data is averaged from samples taken from 20 stations
Origin of minerals

Natural sediments
Minerals from sea
water from Black Sea
obtained with
Brownian Gas
Minerals from sea
water from Aegean
Sea obtained with
Brownian Gas

Zincк
Zn
mg/kg
34,93

Cadmium
Cd
mg/kg
0,1

Lead
Pb
mg/kg
19,98

Nickel
Ni
mg/kg
20,27

Copper
Cu
mg/kg
10,93

Chromium
Cr
mg/kg
15,49

119±12

˂1

8±1

25827±516

982±49

68198±1363

115±12

˂1

90±9

16092±322

611±31

67602±13525
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Comparison of some data of minerals obtained by production of Brown’s
gas from sea water from Black and Aegean seas with natural sediments of
Black sea with data from natural deposits in Bulgaria

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Еlements

Aluminum
Al
Antimony
Sb
Arsenic
As
Barry
Ba
Berryllium
Be
Bismuth
Bi
Bohr
B
Vanadium
V
Tungsten
W
Gallium
Ga
Iron
Fe
Yttrium
Y
Cadmium
Cd
Tin
Sn

Size

Minerals
from Black
Sea
obtained
with Brown
Gas

Minerals
from
Aegean
Sea
obtained
with Brown
Gas

%

< 0,01

< 0,01

mg/kg

123±12

124±12

mg/kg

<3

˂3

mg/kg

˂5

˂5

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

57±6

33±3

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

153±15

182±18

mg/kg

˂ 20

˂ 20

mg/kg

20±2

22±2

%

18,74±0,37

11,37±0,23

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

˂2

˂2
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0,1

Copperporphyry
deposits.
Deposit type 1

Copperporphyry
deposits.
Deposit type 2

to 1,5

79-291
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№

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Еlements

Potassium
K
Calcium
Ca
Cobalt
Co
Lanthanum
La
Lithium
Li
Magnesium
Mg
Manganese
Mn
Copper
Cu
Molybdenum
Mo
Sodium
Na
Nickel
Ni
Lead
Pb
Silver
Ag
Strontium
Sr
Thallium
Tl
Tellurium
Te
Titanium
Ti
Phosphorus
P
Chromium
Cr
Zinc
Zn

Size

Minerals
from Black
Sea
obtained
with Brown
Gas

Minerals
from
Aegean
Sea
obtained
with Brown
Gas

mg/kg

3549±177

4997±250

%

0,45±0,02

0,73±0,04

mg/kg

259±26

170±17

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

4±0,4

8±1

mg/kg

6864±343

10523±210

mg/kg

1699±85

1167±58

mg/kg

982±49

611±31

mg/kg

545±27

706±36

mg/kg

54026±1080

77502±155

mg/kg

25827±516

mg/kg

Copperporphyry
deposits.
Deposit type 1

Copperporphyry
deposits.
Deposit type 2

21-90

37-120

10,93

50-760

2

16092±322

20,27

10-48

47-100

8±1

90±9

19,98

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

76±8

131±13

mg/kg

˂5

˂5

mg/kg

˂2

˂2

to 0,8

20-106

mg/kg

˂5

˂5

mg/kg

91±9

102±10

mg/kg

68198±1363

67602±
13525

15,49

mg/kg

119±12

115±12

34,93
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Comparison data for concentration of poly metals into minerals obtained
from experiments of authors with concentration of poly metals in nodules
located on seabed of pasific and athlantic oceans

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Elements

Aluminum
Al
Antimony
Sb
Arsenic
As
Barry
Ba
Beryllium
Be
Bohr
B
Vanadium
V
Vanadium
V
Tungsten
W
Gallium
Ga
Iron
Fe
Yttrium
Y
Cadmium
Cd
Tin
Sn
Potassium
K
Calcium
Ca
Cobalt
Co
Lanthanum
La
Lithium
Li
Magnesium
Mg
Manganese
Mn

Size

Black Sea
(Data from
Laboratory
―Eurotest‖)

Aegean Sea
(Data from
Laboratory
―Eurotest‖)

Nodules
in Pacific
Ocean

Nodules in
Atlantic
Ocean

Data from
Laboratory
to Plant for
nonferrous
metals –
Plovdiv (for
14
elements)

%

˂ 0,01%

˂ 0,01%

2,9%

3,1%

-

123±12
0,0123%
<3
(0,0003%)
˂5
(0,0005%)

124±12
0,0124%
˂3
(0,0003%)
˂5
(0,0005%)

No data

no data

-

No data

no data

-

0,18%

0,0045%

-

˂1

˂1

No data

No data

-

˂1
0,0001%)
153±15
(0,0153%)
153±15
(0,0153%)

˂1
(0,0001%)
182±18
(0,0182%)
182±18
(0,0182%)

0,029%

0,03%

-

0,054%

0,07%

-

0,054%

0,07%

-

mg/kg

˂ 20

˂ 20

Няма
данни

mg/kg

20±2
(0,0020%)

22±2
(0,0022%)

0,001%

Няма
данни
Няма
данни в
проучване
то

%

18,74±0,3%

mg/kg

˂1
(0,0001%)

˂1
(0,0001%)

mg/kg

˂1

˂1

mg/kg

˂2

˂2

3549±177
(0,3549%)
0,45±0,02
(0,0045%)
259±26
(0,0259%)
˂1
(0,0001%)
4±0,4
0,0004%
6864±343
(0,6864%)
1699±85
(0,1699%)

4997±250
(0,4997%)
0,73±0,04
(0,0073%)
170±17
(0,017%)
˂1
(0,0001%)
8±1
0,0008%
10523±210
(1,052%)
1167±58
(0,1167%)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

11,37±0,23%
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-

-

14,0%

17,5%

27,60%

0,033%

0,018%

-

Няма
данни
Няма
данни

Няма
данни
Няма
данни

0,8%

0,7%

0,10%

1,9%

2,7%

1,70%

0,35%

0,31%

440
0,0440%

0,016%

¤

0,1
1%

-

-

No data

No data

-

17000
(1,7%)
242000
(24,2%)

17000
(1,7%)
160000
(16,3%)

51000
(5,10%)
6500
(0,65%)
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№

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Elements

Copper
Cu
Molybdenum
Mo
Sodium
Na
Nickel
Ni
Lead
Pb
Silver
Ag
Strontium
Sr
Thallium
Tl
Tellurium
Te
Titanium
Ti
Phosphorus
P
Chromium
Cr
Zinc
Zn
Zirconium
Zr
Germanium
Ge

Black Sea
(Data from
Laboratory
―Eurotest‖)

Aegean Sea
(Data from
Laboratory
―Eurotest‖)

982±49
(0,0982%)
545±27
(0,0546%)
54026±10
(5,4%)
25827±51
(2,5827%)
8±1
(0,0008%)

611±31
(0,0611%)
706±36
(0,0706%)
77502±155
(7,75%)
16092±322
(1,6092%)
90±9
(0,0090%)

˂1
(0,0001%)

˂1
(0,0001%)

76±8
(0,0076%)
˂5
(0,0005%)

mg/kg

Data from
Laboratory
to Plant for
nonferrous
metals –
Plovdiv (for
14
elements)
2000
(0,20%)

Nodules
in Pacific
Ocean

Nodules in
Atlantic
Ocean

2000
(0,20%)
350
0,035%
23000
(2,3%)
4200
(0,42%)
1000
(0,10%)

131±13
(0,0131%)
˂5
(0,0005%)

5300
(0,53%)
520
(0,052%)
26000
(2,6%)
9900
(0,99%)
900
(0,09%)
3,2
(0,00032
%)
810
(0,081%)
6700
(0,67%)

˂2

˂2

No data

No data

-

mg/kg

˂5
(0,0005%)

˂5
(0,0005%)

6700
(0,67%)

8000
(0,8%)

-

mg/kg

91±9

102±10

No data

No data

-

mg/kg

68198±13
(6,8198%)

10
(0,001%)

20
(0,002%)

60 000
(6,0%)

Size

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

119±12
(0,0119%)
˂1
(0,0001%)

67602±1352
5
(6,7602%)
115±12
(0,0115%Ч
˂1
(0,0001%)

mg/kg

-

mg/kg
mg/kg

2300
(0,23%)
900
(0,09%)
8000
(0,8%)

23500
(2,35%)
3,40%
4,4
(0,00044%
)
-

470
(0,047%)
630
(0,063%)

No data

-

540
(0,054%)

-

-

-

-

37

Selenium
Se

mg/kg

-

-

-

-

38

Silicon
Si

mg/kg

-

-

-

-

 430 

2,0
(0,0002%)
1,7
(0,00017%
)
3100
(0,31%)

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Mechanism of sedimentation of different types of nodules at the seabed
of the world ocean (Koschinsky et al., 2010)

Concentration of metals in nodules at the seabed of the Pacific and
Atlantic Ocean (Thesis_J_Zenhorst_repository.pdf)

Element

Manganese
Mn
Iron
Fe
Nickel
Ni
Copper
Cu
Cobalt
Co
Bohr
B
Sodium
Na
Magnesium
Mg
Aluminum
Al
Silicon
Si
Potassium
K
Calcium

Max. % from
54 samples
from seabed
of Pacific
Ocean

Min. % from
54 samples
from seabed
of Pacific
Ocean

Average %
from 54
samples
from
Bottom of
Pacific
Ocean

Max. %
from 4
samples
from Bottom
of Atlantic
Ocean

Min. %
from 4
samples
from
Bottom of
Atlantic
Ocean

Average %
from 4
samples
from Bottom
of Atlantic
Ocean

41,1 %

8,2%

24,2%

21,5%

12,0%

16,3%

26,6%

2,4%

14,0%

25,9%

9,,1%

17,5%

2,0%

0,16%

0,99%

0,54%

0,31%

0,42%

1,6%

0,028%

0,53%

0,41%

0,05%

0,20%

2,3%

0,014%

0,35%

0,68%

0,06%

0,31%

0,06%

0,007%

0,029%

0,0,05%

0,009%

0,03%

4,7%

1,5%

2,6%

3,5%

1,4%

2,3%

2,4%

1,0%

1,7%

2,4%

1,4%

1,7%

6,9%

0,8%

2,9%

5,8%

1,4%

3,1%

20,1%

1,3%

9,4%

19,6%

2,8%

11,0%

3,%

0,3%

0,8%

0,8%

0,6%

0,7%

4,4%

0,8%

1,9%

3,4%

1,5%

2,7%
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Element

Ca
Scandium
Sc
Titanium
Ti
Vanadium
V
Chromium
Cr
Zinc
Zn
Gallium
Ga
Strontium
Sr
Yttrium
Y
Zirconium
Zr
Molybdenu
m Mo
Silver
Ag
Barium
Ba
Lanthanum
La
Iterbium
Yb
Lead
Pb

Max. % from
54 samples
from seabed
of Pacific
Ocean

Min. % from
54 samples
from seabed
of Pacific
Ocean

Average %
from 54
samples
from
Bottom of
Pacific
Ocean

Max. %
from 4
samples
from Bottom
of Atlantic
Ocean

Min. %
from 4
samples
from
Bottom of
Atlantic
Ocean

Average %
from 4
samples
from Bottom
of Atlantic
Ocean

0,003%

0,001%

0,001%

0,003%

0,002%

0,002%

1,7%

0,11%

0,67%

1,3%

0,3%

0,8%

0,11%

0,021%

0,054%

0,11%

0,02%

0,07%

0,007%

0,001%

0,001%

0,003%

0,001%

0,002%

0,08%

0,04%

0,047%

-

-

-

0,003

0,0002%

0,001%

-

-

-

0,16%

0,024%

0,081%

0,14%

0,04%

0,09%

0,045

0,016%

0,033%

0,024%

0,008%

0,018%

0,12%

0,009%

0,063%

0,064%

0,044%

0,054%

0,15%

0,01%

0,052%

0,056%

0,013%

0,035%

0,0006%

0,08%

0,00032%

0,36%

0,10%

-

0,64%

0,009%

0,18%

0,007%

0,002%

0,17

0,024%

0,0013%

0,016%

0,14%

0,08%

-

0,0066%

0,02%

0,0031%

-

-

0,004%

0,36%

-

0,09%

-

-

0,10%

Conclusion
When compared with the nodules, it is clear from the comparative tables that
with the proposed technology for the extraction of energy and minerals rich of poly
metals, some metals such as Cr reach concentrations over of 6800 times over of
concentrations in the nodules. Other metals like Ni, V, K, Fe, Mo etc. are with
commensurate concentration with the nodules.
In carrying out the experiments the authors have also noticed a particular
phenomenon that by different parameters of the supplied current the concentrations
of the extracted metals are regrouped and are in a different ratio. This leads to the
conclusion that it is possible to control the desired extraction of a metal. However, in
order to formulate the regularity of the phenomenon and present it in mathematical
dependence, further attempts are required.
In comparison with the natural sediments:
From the figures in the enclosed tables, it can be calculated that in the seaderived minerals, nickel has a higher content than the natural sediment over of
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1240 times, and chrome has a higher content than the natural sediments over of
4400 times.
Contrary to expectation, the metal content of minerals extracted from Black
and Aegean Sea water with Brown‘s Gas differs negligibly. As a result of these data,
we can not expect significant differences in the content of minerals from different
marine ponds obtained with the Brown‘s Gas. This phenomenon can be easily
proven through additional taking of water samples from the Atlantic, Pacific Oceans
and the North Sea and after electrolyzing with obtaining of Brown‘s gas and their
analyzing in specialized and accredited laboratories.
The large difference of nikel and chrom concentrations is due to three
phenomenon of Brown‘s Gas:
Barrow gas bubbles of the Brown‘s gas entrained the continuously released
particles from the sludge upward to the surface where they form as foam and can be
easily removed through a sludge collecting apparatus. This phenomenon completely
replaces the massively used compressed air during flotation of sludge by the known
technologies for removing sediments from the water.
Atomic hydrogen is one of the strongest reducers in nature, and atomic
oxygen - one of the strongest oxidants. This phenomenon leads to intense
coagulation of the fine particles and their easier removal from the water.
There is a phenomenal electrochemical affinity of atomic hydrogen and atomic
oxygen from the Brown‘s gas composition to the ions of CHROME and NICKEL. This
phenomenon vividly contrasts with the concentrations of individual elements in
natural sediments such as chromium, nickel, zinc, copper.
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Изследване концентрациите на метали в
минералите получени при добив на Браунов газ и
сравняване с тези в естествените седименти на
морското дъно
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров
Въведение
Във връзка с проекта Южен поток в страната е проведено мащабно
проучване на крайбрежните и шелфови зони за състоянието и замърсяването
както на морската вода, така и на състоянието и качеството на дънните морски
утайки, образувани в продължение на милиони години.
Настоящето изследване се базира на проучените данни, дадени от
вторични източници. Те включват научни публикации и архивни (сиви) данни от
доклади на различни местни изследователски институти, по-специално на
Института по океанография на Българската академия на науките (ИО-БАН) и
Геологически институт на Българската академия на науките, както и
информация от годишните доклади на Басейнова дирекция за управление на
водите - Черноморски район (БДЧР).
Анализ на данните от проучването на концентрациите с полиметали
на дънните седименти на Черноморския шелф и сравняването им с
получените експериментални данни от авторите
От цялостното извършено проучване са взети данни за дънните
седименти от различни места, взети от българското крайбрежие и най-вече от
Варненския и Бургаския залив.
От изнесените данни правят впечатление вариациите в съдържанието на
метали в морските седименти в зависимост от кой район са взети и дълбочина.
Направена е извадка от 20 взети проби от различни места, като се счита, че са
представителни.
Характеристиката на съвременните седименти на българския шелф е
свързана в значителна степен със събития от Кватернера. През този период
Черно море е имало сложна връзка със Средиземно море, като двете са били
свързани при високи нива на Световния океан и изолирани, когато тези нива са
били ниски. Към края на Плейстоцена, преди 9000 години, Черно море е било
сладководно езеро с ниво на водата около 100 m под настоящото морско ниво.
Съществува сериозен научен спор за точното време, подробностите и
процеса на преход от езеро в неговото сегашно състояние на море. След
пробива на Босфора, морското ниво се е вдигнало с драматично, но не с
катастрофална бързина до около 35 m под днешните нива и впоследствие е
следвало издигането на нивото на Световния океан (Фландърската
трансгресия) до достигане на съвременните нива. Бързата трансгресия на
морето по време на този период е позволила запазването на поредица
отлагания от Неогена/Плейстоцена, които обвиват периферния шелф.
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Във връзка с настоящата презентация е добре да се дефинира понятието
седимент, защото на тази база ще се прави и сравнение със съдържанието на
метали с получените утайки от морската вода при добив на Браунов газ.
И така, седимент е всяко отлагане на неразтворимо вещество, предимно
скални и почвени частици, транспортирани от земни площи към океана, от
вятър, лед, и реки, както и останки от морски организми, продукти на подводна
вулканична дейност, и химически утайки от морската вода, които се натрупват
по морското дъно.
От около 1 km до около 40 km от брега морското дъно е от тъмносиви до
черни тини, обогатени от парченца от мидени черупки/раковини, основно Mytilus
galloprovincialis. Седиментите са полутечни, а пясъчната фракция е съставена
главно от черупков детрит. Тези седименти обхващат горните 10 до 15 cm от
морското дъно и дебелината им постепенно намалява от 2 до 5 cm в посока към
морето (при 25 до 40 km навътре в морето). Същите не са различими от
съвременните тини, които се натрупват в района. Дънните седименти са
заснети с акустична и видеоапаратура.

Геофизичен профил на българския шелф по трасето на север, близо до
местоположението на газопроводона Южен поток
От показания геофизичен профил на морското дъно можем да направим
следните изводи:
1-во: Дънната седиментна покривка е сравнително тънка и като ресурс за
извличане на ценни минерали и метали е сравнително бързо изтощаема.
2-ро Изгребването на тънкия слой седимент би нарушил крехкото
екоравновесие в крайбрежния шелф. Това налага преосмисляне на
концепцията за морето като практически неизчерпаем източник на суровини
ресурси от дънните седименти.
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Съдържание на тежки метали в морските дънни седименти на Варненския и
Бургаския залив
Таблица за съдържание на метали в дънните седименти
Станция
№
1
2
10
13
14
17
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64

Цинк

Кадмий

Олово

Никел

Мед

Хром

mg/kg
10,9
6,7
1,5
1,6
3,4
1,9
13,4
8,5
43,9
12,2
21,0
45,3
72,0
72,5
76,9
78,8
74,9
64,6
14,1
74,5

mg/kg
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

mg/kg
4,8
4,9
4,0
6,4
10,4
12,3
9,9
14,8
20,6
11,1
18,4
26,9
20,7
26,7
30,3
36,2
40,9
40,5
9,6
50,8

mg/kg
2,9
2,4
1,3
3,4
4,1
3,3
5,7
4,3
15,9
6,4
11,5
29,6
41,9
46,3
39,6
44,0
46,6
39,9
8,0
48,4

mg/kg
2,0
1,0
1,3
1,0
1,2
1,0
4,4
3,8
14,5
2,5
5,6
11,5
23,9
21,1
22,0
25,1
25,0
22,0
2,6
27,1

mg/kg
4,8
1,5
1,0
1,0
1,0
6,1
7,0
14,5
4,0
6,8
19,3
29,6
33,1
34,8
33,9
37,1
32,9
3,3
38,7

Пробите са взети от 20 станции
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Осреднени стойности за съдържание на метали в седименти, взети от
20 станции, служещи като база за сравнение
Цинк
34,93

Кадмий
0,1

Олово
19,98

Никел
20,27

Мед
10,93

Хром
15,49

От взетите таблични данни е построена графиката за по-нагледно
представяне на вариациите за концентрациите на отделните метали в дънните
седименти. Прави впечатление за ясно изразеното натрупване на цинк, никел,
хром, олово, мед в някаква хронологична последователност, която ще се
използва за съпоставяне и сравняване с концентрациите на метали при
изследванията, които са правени върху минералите, получени от Браунов газ.
За да има по-реалистично съпоставяне и сравняване от направените
изследвания в разработката за Браунов газ от морска вода, са направени
извадки за съдържанието точно за онези метали, за които имаме публикувани
данни.
Концентрация на тежки метали mg/kg в дънните
седименти в прибрежни райони взети от 20 станции за
периода 2012-2013 г

100
80
60
40
20
0

Цинк

Кадмий

Олово

Никел

Мед

Хром

Сравнителна таблица за съдържанието на метали в седиментите спрямо
минералите, получени при добив на Браунов газ от морска вода от Черно и
Егейско море
Произход на
утайките
Естествени
седименти
Утайки от мор. в. от
Ч.Ч.получени при
добив на Браунов газ
Утайки от Егейско
море получени при
добив на Браунов газ

Цинк
Zn
mg/kg

Кадмий
Cd
mg/kg

Олово
Pb
mg/kg

Никел
Ni
mg/kg

Мед
Cu
mg/kg

Хром
Cr
mg/kg

34,93

0,1

19,98

20,27

10,93

15,49

119±12

˂1

8±1

25827±516

982±49

68198±1363

115±12

˂1

90±9

16092±322

611±31

67602±13525

Данните за седиментите са осреднени от проби, взети от 20 станции.
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80000
Седименти

Черно Море Егейско

Етейско Море

60000
40000
20000
0
Цинк

Кадмий

Олово

Никел

Мед

Хром

Експериментални данни за минерали, получените от водите на
Черно и Егейско море, сравнени с естествените седименти на Черно море,
и с тези на естествените находища в България

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Елемент

Алуминий
Al
Антимон
Sb
Арсен
As
Барий
Ba
Берилий
Be
Бисмут
Bi
Бор
B
Ванадий
V
Волфрам
W
Галий
Ga
Желязо
Fe
Итрий
Y
Кадмий
Cd
Калай
Sn
Калий
K
Калций
Ca

Размерност

Концентр.
на метали в
минерали,
получени
чрез Б.г. от
вода на
Черно море

Концентр.
на метали в
минер.,
получени
чрез Б.г. от
Егейско
море

Естествени
седименти
в Черно
море

Медно
Порфирни
минерални
типове в
Находище 1

Медно
Порфирни
Минерални
типове в
Находище 2

mg/kg

< 0,01

< 0,01

-

-

-

mg/kg

123±12

124±12

-

-

-

mg/kg

<3

<3

-

-

-

mg/kg

<5

<5

-

-

-

mg/kg

<1

<1

-

-

-

mg/kg

57±6

33±3

-

До 1,5

79-291

mg/kg

<1

<1

-

-

-

mg/kg

135±15

182±18

-

-

-

mg/kg

< 20

< 20

-

-

-

mg/kg

20±2

22±2

-

-

-

%

18,74±0,37

11,37±0,83

-

-

-

mg/kg

<1

<1

-

-

-

mg/kg

<1

<1

0,1

-

-

mg/kg

<2

<2

-

-

-

mg/kg

3549±177

4997±250

-

-

-

%

0,45±0,07

0,731±0,04

-

-

-
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№

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Елемент

Кобалт
Co
Лантан
La
Литий
Li
Магнезий
Mg
Манган
Mn
Мед
Cu
Молибден
Mo
Натрий
Na
Никел
Ni
Олово
Pb
Сребро
Ag
Стронций
Sr
Талий
Tl
Телур
Te
Титан
Ti
Фосфор
P
Хром
Cr
Цинк
Zn

Размерност

Концентр.
на метали в
минерали,
получени
чрез Б.г. от
вода на
Черно море

Концентр.
на метали в
минер.,
получени
чрез Б.г. от
Егейско
море

Естествени
седименти
в Черно
море

Медно
Порфирни
минерални
типове в
Находище 1

Медно
Порфирни
Минерални
типове в
Находище 2

mg/kg

259±26

170±17

-

21 - 90

37 - 120

mg/kg

<1

<1

-

-

-

mg/kg

4 ± 0,4

8±1

-

-

-

mg/kg

6864±343

10523±210

-

-

-

mg/kg

1699±85

1167±98

-

-

-

mg/kg

982±49

611±31

10,93

50 - 70

2

mg/kg

545±27

706±36

-

-

-

mg/kg

54026±1080

77502±155

-

-

-

mg/kg

25827±566

16092±322

20,77

10,48

47 - 100

mg/kg

8±1

90±9

19,98

-

-

mg/kg

<1

<1

-

-

-

mg/kg

76±8

131±13

-

-

-

mg/k

<5

<5

-

-

-

mg/kg

<2

<2

-

До 0,8

20 - 106

mg/kg

<5

<5

-

-

-

mg/kg

91±9

102±10

-

-

-

mg/kg

68198±1363

67602±3525

15,49

-

-

mg/kg

119±12

115±12

34,93

-

-

Сравняване данните за концентрацията на полиметали в
минералите, получени от експериментите на авторите, с концентрациите
на полиметали в нодулите на морското дъно в Тихия и Атлантическия
океан

№

1
2
3

Елементи
Алуминий
Al
Антимон
Sb
Арсен

Размерност

Данни от
Лабораторият
а „Евротест―
за проби от
Черно море

Данни от
Лабораторият
а „Евротест―
за проби от
Егейско море

Концентраци
я на метали
в нодули в
Тихия океан

Концентрация
на метали в
Нодули в
Атлантически
я океан

Данни
от
лаборат
на КЦМ

mm/kg

< 0,01

< 0,01

2,9

3,1

-

mm/kg

123±12

124±12

Няма данни

Няма данни

-

mm/kg

<3

<3

Няма данни

Няма данни

-
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№

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Елементи

As
Барий
Ba
Берилий
Be
Бор
B
Ванадий
V
Волфрам
W
Галий
Ga
Желязо
Fe
Итрий
Y
Кадмий
Cd
Калай
Sn
Калий
K
Калций
Ca
Кобалт
Co
Лантан
La
Литий
Li
Магнезий
Mg
Манган
Mn
Мед
Cu
Молибден
Mo
Натрий
Na
Никел
Ni
Олово
Pb
Сребро
Ag
Стронций
Sr
Талий
Tl
Телур
Te
Титан
Ti
Фосфор
P

Размерност

Данни от
Лабораторият
а „Евротест―
за проби от
Черно море

Данни от
Лабораторият
а „Евротест―
за проби от
Егейско море

Концентраци
я на метали
в нодули в
Тихия океан

Концентрация
на метали в
Нодули в
Атлантически
я океан

Данни
от
лаборат
на КЦМ

mg/kg

<5

<5

1800

45

-

mg/kg

<1

<1

Няма данни

Няма данни

-

mg/kg

<1

<1

290

300

mg/kg

153±15

182±18

540

700

-

mg/kg

< 20

< 20

Няма данни

Няма данни

-

mm/kg

20±2

20±2

10

Няа данни

-

%

18,74±0,3

11,37±0,23

14

17,5

27,60

mg/kg

<1

<1

Няма данни

Няма данни

-

mg/kg

<1

<1

Няма данни

Няма данни

-

mg/kg

<2

<2

Няма данни

Няма данни

-

mg/kg

3549±177

4997±250

8000

7000

1000

mg/kg

0,45±0,02

0,73±0,04

19000

27000

17000

mg/kg

259±26

170±17

3500

3100

440

mg/kg

<1

<1

160

1100

-

mg/kg

4±0,4

8±1

Няма данни

Няма данни

-

mg/kg

6864±343

10523±210

17000

17000

51000

mg/kg

1699±85

1167±58

242000

160000

6500

mg/kg

982±49

611±31

5300

2000

2000

mg/kg

545±27

706±36

520

350

-

mg/kg

54026±10

77502±155

26000

23000

23500

mg/kg

25827±51

16092±322

9900

4200

34000

mg/kg

8±1

90±9

900

1000

-

mg/kg

<1

<1

3,2

2300

4,4

mg/kg

76±8

131±13

810

900

-

mg/kg

<5

<5

6700

8000

-

mg/kg

<2

<2

Няма данни

Няма данни

-

mg/kg

<5

<5

6700

8000

-

mg/kg

91±9

102±10

Няма данни

Няма данни

-
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№

32
33
34
35
36
37

Елементи
Хром
Cr
Цинк
Zn
Цирконий
Zr
Германий
Ge
Селен
Se
Силиций
Si

Размерност

Данни от
Лабораторият
а „Евротест―
за проби от
Черно море

Данни от
Лабораторият
а „Евротест―
за проби от
Егейско море

Концентраци
я на метали
в нодули в
Тихия океан

Концентрация
на метали в
Нодули в
Атлантически
я океан

Данни
от
лаборат
на КЦМ

mg/kg

68198±13

67602±1352

10

20

60000

mg/kg

119±12

115±12

470

Няма данни

-

mg/kg

<1

<1

630

540

-

mg/kg

-

-

-

-

2,0

mg/kg

-

-

-

-

1,7

mg/kg

-

-

-

-

3100

Механизъм на утаяване на различни типове нодули на дъното на
Световния океан (Koschinsky et al., 2010)

Концентрация на метали и неметали в нодулите на дъното на Тихия
и Атлантически океан (по Thesis_J_Zenhorst_repository.pdf)

№

1
2
3
4
5

Елемент
Манган
Mn
Желязо
Fe
Никел
Ni
Мед
Cu
Кобалт

Макс. % от 54
проби от дъното
на Тихия океан

Мин. % от 54
проби от
дъното на
Тихия океан

Среден % от 54
проби от
дъното на Тих.
океан

Макс.% от
4 проби от
дъното на
Атл.
океан

Мин.% от
4 проби от
дъното на
Атл. океан

Среден %
от 4 проби
от дъното
на Атл.
океан

41,1%

8,2%

24,2%

21,5%

12,0%

16,3%

26,6%

2,4%

14,0%

25,9%

9,1%

17,5%

2,0%

0,16%

0,99%

0,54%

0,31%

0,42%

1,6%

0,028%

0,53%

0,41%

0,05%

0,20%

2,3%

0,014%

0,35%

0,68%

0,06%

0,31%
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№

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Елемент

Co
Бор
B
Натрий
Na
Магнезий
Mg
Алуминий
Al
Силиций
Si
Калий
K
Калций
Ca
Скандий
Sc
Титан
Ti
Ванадий
V
Хром
Cr
Цинк
Zn
Галий
Ga
Стронций
Sr
Итрий
Y
Цирконий
Zr
Молибден
Mo
Сребро
Ag
Барий
Ba
Лантан
La
Итербий
Yb
Олово
Pb

Макс. % от 54
проби от дъното
на Тихия океан

Мин. % от 54
проби от
дъното на
Тихия океан

Среден % от 54
проби от
дъното на Тих.
океан

Макс.% от
4 проби от
дъното на
Атл.
океан

Мин.% от
4 проби от
дъното на
Атл. океан

Среден %
от 4 проби
от дъното
на Атл.
океан

0,06%

0,007%

0,025%

0,05%

0,009%

0,03%

4,7%

1,5%

2,6%

3,5%

1,4%

2,3%

2,4%

1,0%

1,7%

2,4%

1,4%

1,7%

6,9%

0,8%

2,9%

5,8%

1,4%

3,1%

20,1%

1,3%

9,4%

19,6%

2,8%

11,0%

3,0%

0,3%

0,8%

0,8%

0,6%

0,7%

4,4%

0,8%

1,9%

3,4%

1,5%

2,7%

0,003%

0,001%

0,001%

0,003%

0,002%

0,002%

1,7%

0,11%

0,67%

1,3%

0,3%

0,8%

0,11%

0,021%

0,054%

0,11%

0,02%

0,07%

0,07%

0,001%

0,001%

0,003%

0,001%

0,002%

0,08%

0,04%

0,047%

-

-

-

0,003%

0,0002%

0,001%

-

-

-

0,16%

0,024%

0,081%

0,14%

0,04%

0,09%

0,045%

0,016%

0,033%

0,024%

0,008%

0,018%

0,12%

0,009%

0,063%

0,064%

0,044%

0,054%

0,15%

0,01%

0,052%

0,056%

0,013%

0,035%

0,08%

0,0006%

0,00032%

0,36%

0,10%

0,23%

0,64%

0,009%

0,18%

0,007%

0,002%

0,004%

0,024%

0,013%

0,016%

0,14%

0,08%

0,11%

0,0066%

0,02%

0,0031%

-

-

0,04%

0,36%

-

0,09%

-

-

0,10%

Изводи
При сравнение с нодулите: От приложените сравнителни таблици е
видно, че по така предложената технология за добив на енергия и минерали,
богати на полиметали, някои от металите като хром достигат концентрации до
над 6800 пъти над концентрациите в нодулите. Други метали като никел,
ванадий, калий, желязо, молибден и т.н. са съизмерими, а други са с по-ниска
концентрация.
При извършване на опитите авторите са забелязали и един особен
феномен, че при различни параметри на подадения ток концентрацията на
извлечените метали се прегрупирва и е в различно съотношение. Това довежда
до извода, че има възможност и да се управлява желаното извличане на даден
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метал. Но за да се формулира закономерността на явлението и представи в
математическа зависимост, се изискват още опити.
При сравнение с естествените седименти:
От цифрите в приложените таблици веднага може да се пресметне, че в
минералите, получени от морска вода, никелът има по-високо съдържание от
естествените седименти до над 1240 пъти, а хромът има по-високо съдържание
в сравнение с естествените седименти до над 6800 пъти.
Противно на очакването, съдържанието на метали между минералите,
получени от морска вода от Черно и Егейско море чрез Браунов газ, се
различава незначително. В резултат на тези данни не можем да очакваме
значителни разлики в съдържанието между минералите от различни морски
водоеми, получени чрез Браунов газ. Този феномен може лесно да се докаже
чрез допълнително вземане на водни проби от Атлантическия океан и Северно
море и добиване на минерали чрез Браунов газ, и даване на анализ в
специализирани и акредитирани лаборатории.
Голямата разлика в концентрациите на НИКЕЛ и ХРОМ се дължи на три
феномена на Брауновия газ:
Барботиращите газови мехури на Брауновия газ увличат непрекъснато
отделящите се частици от утайките нагоре към повърхността, където се
оформят като пяна, и могат лесно да се отстранят чрез утаечно-събирателен
апарат. Този феномен напълно заменя масово използвания сгъстен въздух при
флотация на утайките по познатите технологии за отстраняване на седименти
от водата.
Атомарният водород е един от най-силните редуктори в природата, а
атомарният кислород – един от най-силните окислители. Този феномен води до
интензивна коагулация на фините частици и по-лесното им отстраняване от
водата.
Налице е феноменалният електрохимичен афинитет на атомарния
водород и атомарния кислород от състава на Брауновия газ към йоните на
ХРОМА и НИКЕЛА. Този феномен ярко контрастира с концентрациите на
отделните елементи в естествените седименти като хром, никел, цинк, мед.
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Market Applicability and Viability of Innovation
"Technology for Extraction of Energy and Mineral
Resources from Sea Water"
Chavdar Kamenarov, Plamen Kamenarov
Analysis of the market within which innovation will be realized.
Identification and description of the market The innovation relates to NEW
"Technology for extraction of energy and mineral resources from seawater" and as
"waste" - pure distilled drinking water, which does NOT have an analogue and
represents an absolute world novelty. The aim of the innovation is to test the
processes, to remove the main characteristics and parameters, such as the specific
capacity of Brownow Gas in liters - liters BG/hour, the amount of extracted minerals
per liter of water - kg of sludge / kg of water, the required flow rate for water
circulation maximum sewage sludge, such as liters of water / hour, establishing safe
working pressure, setting optimal Brown gas pressure for leaking through the burner
nozzles, etc. to serve as basis for designing the entire next installation.
The reason for this is that the present technology HAS NOT ANALOG and this
is the first installation to be made. Purpose of this technology is to produce energy
carrier – Brown‘s Gas, separation of minerals for purposed to metallurgy - ferrous,
non-ferrous and rare metals, and at the outlet - pure distilled water suitable for
drinking, which transforms the technology and into a desalination installation. The
market niche is for energy generation, and it is used directly in the most energyintensive industries, such as municipal waste disposal, electricity production,
desalted purified drinking water and the production of raw material for metallurgy.
As a source of energy, Brown's gas is the cleanest and most environmentally
friendly fuel to date. When burns produces only clean distilled water.
Separated minerals at this plant were found in a disputable way by the
analysis that it is an excellent raw material for ferrous, non-ferrous and rare metals
metallurgy. Due to the gradual depletion of land-based mining resources on the
ground, powerful mining companies are now united in consortium for extraction both
of natural sediments at the bottom of the seas and of minerals rich with poly metals
located on the bottom of the ocean - so-called nodules and concretions.
They are located and extracted at depths of 800 to over 6500 meters in the
depths of the sea. This requires huge multi-billion investment. With the present
project, these technologies are being neglected and become totally redundant
because this technology gives opportunities to be produced minerals on the shore
and the metal content is many times richer than natural sediments and
commensurate with the concentrations of polymers in natural ore deposits and
natural nodules and with hundreds and with thousands times less needed
investments.
For example, the content of chromium in the minerals obtained by this
innovative technology exceeds over 4400 times the content of the same chromium in
natural sediments, and compared to so-called nodules and concretions, the metal
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content is commensurate. In the same way things stand with iron, nickel and others.
In this way, the developed innovative technology will find a good niche in the mining
industry, for which there is at present no technology analog.
Information for the potential development of relevant market’s niche
After building, testing and removing key features of the pilot plant, the same
parameters become basic and basic for industrial scale design of large and powerful
technology lines. The innovative PILOT installation for the production of the Brown‘s
Gas is only the beginning and will give a powerful boost to further process
optimization projects. One of the biggest advantages of this technology is that by
different modes we can produce minerals with maximal concentrations of wished
metals. The features are frequency, shape, completeness and distance between
impulses.
When using the Innovative Technology for Destruction of Municipal Waste is
needed to be made another innovative project – special incinerator working like
steam boiler, i.e like a steam generator using the heat from the burned wastes for
electricity generation. By constructing of a plant for yield of minerals the same are
used like a raw material for metallurgy. Here is necessary to be optimized the burners
because Brown's Gas has unique features. For example the temperature by burning
reaches to different temperatures in dependence from heated material. So for
example, if the flame is directed to human hand the temperature is about
137 degrees Celsius, but if the flame is directed to the tungsten material, the
temperature reaches to 6000 degrees as the tungsten does not melt and directly
sublimates. Brown gas is the only one that can simultaneously heat several materials
at different temperatures.
This innovative technology for yield of brown‘s gas from sea water is the only
one of its kind that can be used for the extraction of metals with energy produced by
the same plant, i.e. the technology can be energy self-supply.
Description of the dynamics of incoming of innovative products into the
relevant market and other key market characteristics
Potential for the project‘s development Technology for production of brown‘s
gas from sea water is just beginning to be revealed because there is no analogue in
world practice. Incurring other "competitive" new technologies for mining mineral
resources from the bottom of the world's ocean, have no chance, no future, become
totally superfluous because they are linked to multi-billion investment and they violate
ecological integrity of the environment with pollutions and disturb the natural habitats
of the marine biological world and can be successfully replaced by the present
innovative technology, which is an excellent alternative to all the technologies known
so far.
Also, this technology is the only one of its kind, which together with the
obtained energy - Brown‘s Gas at the outlet produces clean drinking water from the
sea, together with a huge extracted minerals completely replaces the existing mines.
Unlike the mines, at the present technology the parameters of minerals as a
percentage of metal‘s content are constant, unchanging over time, and the
concentration depends only on the water source and last but not least, is a unlimited
and practically inexhaustible natural resource with constant parameters.
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Analyze the possible risks and barriers to the marketing of innovation
Identification of the possible risks that may arise in the marketing of innovation
Because the technology is new, unknown and no analogue in the world, in business,
every unknown thing is perceived with some reservations. But since here the
investments for mining industry are much smaller than competitive technologies for
the extraction of metals from natural sediments and metals from nodules and
concretions or with conventional underground mining technology, this technology has
excellent prospects for rapid market entry.
Identification of major competitors on the relevant market
The main competitors in the energy market are gas, oil and oil companies and
all mineral-based companies, both onshore and offshore. The classical energy
carriers, such as gas and oil, have no future, not because they will end the sources,
but because new technologies are rapidly entering the economic life of societies. For
example, the Stone Age has ended NOT because the stones have finished, and
because the new technologies have entered as copper production, and consequently
bronze, iron and so on far away, are far more effective on the world development.
Description of specific legislation or policy in the area of the developed
innovation, which may influence over of the market realization
I do not know that there is a specific regulatory framework that limits
ecologically clean and highly efficient technologies. In addition to the ever-decreasing
natural resources that continually increase environmental pollution, leading to a
continuous increase in carbon dioxide emissions leading to global climate change, a
global crisis is also set for the ever-decreasing drinking water resources. The present
innovative technology solves this emerging global problem because the technology,
when it is finished, is a self-contained desalination installation. these bonuses raise
this technology to a pedestal and as an intellectual product with an extremely high
added value in the intellectual property market.
Analysis of potential customers and strategy of market realization for
innovation
Analysis of potential customers
After playing the technology of extraction of Brown‘s Gas from seawater and
moving to the next stage to complete installation in a finished form, potential
customers are:
Companies engaged in energy production - electricity and heat.
Companies dealing with the destruction and processing of urban municipal
waste.
Water supply companies and companies supplying drinking water to remote
areas poor in drinking water resources.
Mining companies producing minerals for metallurgy - ferrous, non-ferrous and
rare metals.
Strategy for market realization of innovation that demonstrates its
economic feasibility
Given the wide range of applications that technology can find, an important
point is to continue with the protection of intellectual property as this technology sets

 446 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

a whole series and a palette of innovative patent-bearing solutions. It is only after
their registration that emphasis is placed on the additional possibilities offered by this
technology. Its economic feasibility is obvious, for example, only by seeing what
colossal investments are throwing powerful companies to extract mineral resources
from the bottom of the world ocean and making a comparison with this technology,
the analogies are incomprehensible!
After the pilot installation, and especially after demonstrating tests, i expect to
have an intellectual product realization in the beginning, in the form of a sale of both
patent and license. the sale of patents and licenses is inextricably linked to the sale
of the know-how, which is also an additional revenue from the intellectual product.
The concept of innovation is far greater than can be seen and felt by the current
innovative project. After the completion of the first echelon of the whole innovation
concept, we will proceed to the production of technology for serial production of
Brown‘s Gas extraction systems from seawater. The devices are intended to be
modules, and according to their number depend given to output power and capacity.
Also, non-randomly terrestrial and underwater cameras are developed and are
almost the same, differing only in the shape and dimensions of the lid and the
Faraday cage. This is done consciously for the purpose of unification for easy
transition from serial and mass production. This is expected, as although the different
installations will be designed for different purposes and different production, the input
of each installation is unified and is almost the same for all types.
Market advantages and weaknesses in innovation:
Analysis of the weaknesses of innovation
The biggest weakness of innovation is that it falls into a poorly researched
niche of science, which causes some reserves to investors. But at the same time,
this weakness also becomes the biggest advantage for investors, because the one
who invests harshly has real chances to monopolize this niche.
Analysis of competitive advantages (unique features, savings)
The most attractive quality of the current innovative technology for investors is
that you invest in ONE, and you get 4 products plus 3 extras, which will still have to
be thoroughly studied as they are a white spot in science, namly: - energy - source
for the disposal of municipal waste - source for drinking water from the sea - source
of endless and unrestricted mineral resource for metallurgy across the spectrum of
the periodic table.
Additional bonuses, benefits of the invention
Getting heavy water as "waste" - from every 5000 liters of seawater, we get
1 liter of heavy water. This phenomenon is due to the natural property of heavy
water - difficult to feed on electrolytic decomposition.
Removal of hazardous radioactive wastes from nuclear reactors into the
natural background within hours.
Opportunities for control over of water density.
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Пазарна приложимост и жизнеспособност на
иновацията
Чавдар Каменаров, Пламен Каменаров
Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира
иновацията
Идентифициране и описание на пазарната ниша
Иновацията се отнася до нова технология за добив на енергия от морска
вода, която няма аналог и представлява абсолютна световна новост. Целта на
иновацията е да проиграе процесите, да снеме основните характеристики и
параметри, като специфична производителност на Браунов газ в литри – литри
бг/час, количество отделяни утайки от литър вода – кг утайки/кг вода,
необходим дебит за циркулация на водата за максимално очистване от
утайките, като литри вода/час, установяване на безопасно работно налягане,
установяване на оптимално налягане на Брауновия газ за изтичане през
дюзите на горелките и т.н., които да послужат като основа, база за проектиране
на цялата следваща инсталация. Причината за това е, че настоящият проект
няма аналог в технологиите и за първи път се прави подобна инсталация,
докато цялостната инсталация има за цел производство на енергиен носител –
Браунов газ, сепарирани утайки за използване в черната, цветна и редки
метали металургия, чиста дестилирана вода, което прави продукта своебразна
обезсолителна инсталация.
Пазарната ниша е за добив на енергия, като същата се използва
непосредствено в най-енергоемките индустрии като унищожаване на битови
градски отпадъци, производство на ел. енергия, производство на обезсолена
пречистенаа вода от морето и производство на суровина за металургията.
Като енергоносител Брауновият газ е единственото открито досега найчисто екологичното и най-калоричното гориво. При изгарянето му се получава
единствено чиста дестилирана вода.
„Отпадък― при тази инсталация се установи по безспорен начин, видно от
анализите, че е отлична суровина за черната, цветна и редки метали
металургия. Поради постепенно изчерпване на природните руднични ресурси
на земята мощни добивни компании вече се обединяват в консорциуми за
добив както на естествени седименти от дъното на моретата, така и на побогати на метали концентрации, в така наречените нодули и конкреции. Същите
се намират и извличат на дълбочини от 800 до над 6500 метра в морските
дълбини. Това изисква огромни многомилиардни инвестиции. С настоящия
проект тези технологии се обезмислят и стават напълно излишни, защото тази
технология дава възможност да се добиват утайки, които са многократно побогати на метали в сравнение с естествените седименти, и стотици, даже
хиляди пъти с по-малки инвестиции. Така например съдържанието на хром в
утайките, получавани по тази иновационна технология, превишава над 4400
пъти съдържанието на същия хром в естествените седименти в сравнение с
така наречените нодули и конкреции.Съдържанието на метали е съизмеримо.
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По този начин разработваната иновативна технология ще намери добра ниша и
в добивната промишленост, за която към момента няма технологичен аналог.
Информация за потенциала за развитие на съответната пазарна
ниша
След построяване, изпитване и снемане на основните характеристики на
пилотната инсталация, същите параметри стават базисни и основни за
проектиране в промишлени мащаби на големи и мощни технологични линии.
Иновативната пилотна инсталация за добив на Браунов газ е само началото и
ще даде мощен тласък към следващи проекти за оптимизиране на процесите.
Така например преди построяване на големи инсталации в завършен вид е
необходимо да се направят допълнителни изпитания за оптимизиране
параметрите на утайките и производителността на Браунов газ, защото при
различни режими се получават различни концентрации на съответните метали.
Режимите са честота, пълнота и разстояние между импулсите.
При ползване на Иновативната технология за унищожаване на битови
отпадъци е необходим друг проект с акцент, оптимизиране на горивния процес
в инсинератори за отпадъци, служещ и като парен котел, парогенератор за
производство на ел. енергия.
При построяване на инсталация за добив на утайки, ползвани за
суровина за металургията, е необходимо да се оптимизират горелките, защото
уникалното на Брауновия газ е, че развива температура на горене според
материала, веществото, което нагрява. Така например при полагане на ръка
пред пламъка температурата е около 137 градуса Целзий, но ако пламъкът се
насочи към волфрамов материал, температурата е 6000 градуса и волфрамът
не се топи, а направо сублимира. Брауновият газ е единственият, който
едновременно може да нагрява няколко материала с различна температура.
Тази иновативна технология за добив на Браунов газ от морска вода е
единствена по рода си, която за добив на метали може да ползва
произведената от самата инсталация енергия.
Описание на динамиката на навлизане на иновативни продукти в
съответната пазарна ниша и други ключови пазарни характеристики
Потенциалът за развитие на проекта Технология за добив на Браунов газ
от морска вода тепърва започва да се разкрива, защото няма аналог в
световната практика. Пробиващите към момента други „конкурентни― - нови
технологии за добив на минерални ресурси от дъното на Световния океан,
нямат шанс, нямат бъдеще, стават напълно излишни, защото, от една страна,
са свързани с многомилиардни инвестиции, от друга, нарушават целостта на
околната среда и могат бъдат успешно заменени с настоящата иновативна
технология, която се явява отлична алтернатива на всички известни досега
технологии. Също така тази технология е единствена по рода си, която заедно
с добития енергиен ресурс Браунов газ, на изхода се получава чиста питейна
вода от морето, заедно с огромен минерален ресурс, заменящ напълно
съществуващите рудници. За разлика от рудниците, тук параметрите като
процентно съдържание на метали е постоянно, непроменящо се с течение на
времето, и концентрацията зависи единствено и само от водоизточника и не на
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последно място е неограничен и практически неизчерпаем природен ресурс с
постоянни параметри.
Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация
на иновацията
Идентифициране на възможните рискове, които могат да
възникнат при пазарната реализация на иновацията
Тъй като технологията е нова, непозната и няма аналог в света, в
бизнеса, всяко неизвестно нещо се възприема с известна резерва. Но тъй като
инвестициите за добивната промишленост тук са многократно по-малки в
сравнение с „конкурентните― технологии за добив на естествени седименти и
седименти от нодули и конкреции или с класическите технологии за подземен
рудодобив, то тази технология има отлични перспективи сравнително бързо да
се наложи на пазара.
Идентифициране на основни конкуренти на съответния пазар
Основните конкуренти на енергийния пазар са газодобивните,
газопреносните, петролодобивните и петролопреносните компании и всички
добиващи минерални ресурси компании както на сушата, така и от морето.
Класическите енергоносители като газ и петрол нямат бъдеще не защото ще
свършат източниците, а затова че новите технологии започват ускорено да
навлизат в стопанския живот на обществата. Така например каменната ера е
приключила не затова че са свършили камъните, а защото на световната сцена
излизат новите технологии за добив на мед, а в последствие на бронз, желязо и
т.н., които са далеч, далеч по-ефективни.
Описание на специфична нормативна уредба или политика в
областта на разработваната иновация, която може да повлияе
пазарната реализация
Не ми е известно да съществува специфична нормативна уредба, която
да ограничава екологично чистите и високо ефективни технологии. Освен все
повече намаляващите природни ресурси, които непрекъснато увеличават
замърсяването на околната среда, водещи до непрекъснато увеличаване
емисиите от въглероден диоксид, а оттам до глобални климатични промени, на
световната сцена се задава и глобална криза за все по-намаляващите ресурси
на питейна вода. настоящата иновативна технология решава този задаващ се
световен проблем, защото инсталацията, когато е в завършен вид, се явява
своебразна обезсолителна инсталация. Тези бонуси издигат технологията на
пиедестал и като интелектуален продукт, носещ изключително висока
принадена стойност на пазара за интелектуална собственост.
Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна
реализация на иновацията
Анализ на потенциалните клиенти
След проиграване на технологията за добив на Браунов газ от морска
вода и преминаване към следващ етап към завършване на цялостна
инсталация в завършен вид потенциални клиенти са:
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Фирми и компании, занимаващи се с енергийно производство – електро и
топлоенергия.
Фирми и компании, занимаващи се с унищожаване и преработване на
градски битови отпадъци.
Водоснабдителни фирми и компании, доставящи питейни води на
отдалечени райони, бедни на питейни водни ресурси.
Добивни компании занимаващи се с добив на минерали за металургията
– черни, цветни и редки метали.
Стратегия за пазарна реализация на иновацията, която доказва
икономическата ѝ приложимост
Като се има предвид широкият спектър от приложения, които може да
намери технологията, важен момент е да се продължи със защитата на
интелектуалната собственост, тъй като в тази технология се задават цяла
поредица и палитра от иновативни, патентноносещи решения. Едва след
тяхната регистрация трябва да се акцентира в допълнителните възможности,
които предлага тази технология. Икономическата й приложимост е очевидна,
примерно само като се види какви колосални инвестиции хвърлят мощни
компании за добив на минерални ресурси от дъното на Световния океан и се
направи сравнение с тази технология, аналогиите са несравняеми!
След изпълнение на пилотната инсталация и най-вече след извършване
на демонстративни изпитания, очаквам да имам в началото реализация на
интелектуален продукт, под формата на продажба, както на патент, така и на
лицензии. Продажбата на патенти и лицензии е неразривно свързана и с
продажбата на ноу-хау, което се явява и допълнителен приход от
интелектуалния продукт.
Замисълът на иновацията е далеч по-мащабен, отколкото може да се
види и усети от настоящия иновативен проект. След приключване на първия
ешелон от целия замисъл на иновацията ще се пристъпи и към създаване на
технология за серийно производство на инсталации за добив на Браунов газ от
морска вода. Апаратите са предвидени да бъдат като модули, като от техния
брой зависи и даваната на изхода производителност и мощност. Също така не
случайно разработените апарати са унификацирани за по-лесно преминаване
от серийно в едросерийно и масово производство. Това се очаква, тъй като
независимо че различните инсталации ще бъдат предназначени за различни
цели и различно производство, то входът на всяка инсталация е унифициран и
е почти еднакъв за всички видове.
Пазарни
предимства
и
слабости
на
иновацията
(на
производствените разходи и др.п.)
Анализ на слабостите на иновацията
Най-голямата слабост на иновацията е, че попада в слабопроучена ниша
за науката, което предизвиква в инвеститорите известни резерви. Но в същото
време и точно тази слабост се превръща и в най-голямото предимство за
инвеститорите, защото този, който инвестира ударно, има реални шансове да
монополизира тази ниша и се превърне в абсолютен световен ХЕГЕМОН.

 451 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS 2017
Sustainable Regional Development Perspectives
organized with the support of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria

Анализ на конкурентните предимства (уникални характеристики,
спестяване)
Най-привлекателното качество на настоящата иновативна технология за
инвеститорите е, че инвестираш в ЕДНО, а получаваш 4 продукта плюс 3
допълнителни, които тепърва ще трябва задълбочено да се проучат, понеже са
бяло петно в науката:
- енергия;
- източник за унищожаване на битови отпадъци;
- източник за питейна вода от морето;
- източник на безкраен и НЕОГРАНИЧЕН минерален ресурс за
металургията от целия спектър на периодичната таблица.
Допълнителни бонуси, ползи от изобретението
- Получаване на тежка вода като „отпадък― – от всеки 5000 литра морска
вода се получава 1 литър тежка вода. Този феномен се дължи на естественото
свойство на тежката вода – трудно се подава на електролизен разпад.
- Сваляне до естествения фон на опасните силно радиоактивни
отпадъци от ядрените реактори и то в рамките на часове.
- Възможности за управление върху плътността на водата.
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The Role of The Forests in Bulgaria for the
Reduction of the Climate Changes, Measures for
Adaptation and Mitigation of the Negative Impact of
the Climate Change on Them
Valentina Marinova1, Lubcho Trichkov2
1

University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
Executive Forest Agency, Ministry of Agriculture, Food and Forestry of the Republic
of Bulgaria

2

Abstract: The questions on the role of the forests for the reduction of the
climate changes and adaptation to the climate changes are especially up-to-date in
the recent decade, on international and European, as well as on national level. For
the conditions in Bulgaria during the last twenty five years the average annual
temperatures slowly increase, while are observed relevant droughts and increasing
of the frequency of the extreme meteorological and climate events, including:
extreme temperatures during the winter and summer seasons with big amplitude
towards the average seasonal temperatures; significant increasing of the average
number of days with 24hours precipitation sums over 100 mm; increasing of the
registered cases for heavy rainfalls; increasing frequency of thunderstorms and
hailstorms during the winter months – January and February; increased frequency of
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average number of days with thunderstorms and hailstorms in April and September;
observed more and longer periods of drought, followed by serious storms and heavy
floods with devastations and victims, etc.
During the last years, the role of the forests for the climate change reduction is
in the focus of the policies, connected with the climate changes and adaptation
towards them. On national level, in 2012 is developed and adopted the Third national
climate change action plan, which main strategic goal is the establishment of actions
framework in the field of climate changes for the period 2013-2020.
With this plan our country introduced the sector ―Land use, land use change
and forestry‖ (LULUCF), with which was given appropriate role of the forests in the
country as main ―sinker‖ and ―reservoir‖ of carbon dioxide (CO2).
Parallel to this document, in the national strategic forest documents,
respectively the National strategy for development of the forest sector in the Republic
of Bulgaria (2013-2020) and the Strategic plan for the development of the forest
sector (2014-2023), were set priorities, measures and actions, connected with the
maintenance of vital, productive and multifunctional forest ecosystems, contributing
to the mitigation of the consequences of the climate changes and using the potential
of the forest sector for the development of green economy. Furthermore, in the
Programme of measures for adaptation of the forests in the Republic of Bulgaria and
mitigation of the negative influence of the climate changes on them, were developed
original climate scenarios on the basis of the advanced climate models for future
changes in the climate for 2020, 2050 and 2080. Vulnerability zones are set for the
forest ecosystems for the change of the ―De Martonne aridity index‖, depending on
the climate scenarios for air temperature and precipitation in 2020, 2050 and 2080 in
Bulgaria.
At the present moment, the Ministry of environment and waters develops
National adaptation strategy, financed by a project, on the basis of signed agreement
with World Bank for support and consultancy services for the drafting of the strategy.
Important and interesting for our topic is the Interim report for ―Evaluation of sector
Forests‖, that is analyzes in the present development.
On the basis of the review and analyses of the main strategic and programme
documents in the field of the climate changes and the role of the forests for the
reduction of their negative influence, as well as for the very adaptation of the forests
to the changes in the climate are made the relevant conclusions and proposals.
Keywords: adaptation of the forests, vulnerability zones, De Martonne aridity
index, climate, climate changes, climate scenarios, programme of measures.
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Ролята на горите в България за намаляване на
климатичните промени, мерки за адаптирането
им и смекчаване на негативното влияние на
изменението на климата върху тях
Валентина Маринова1, Любчо Тричков2
1

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
2
Изпълнителна агенция по горите – София

Резюме: Въпросите за ролята на горите за намаляване на климатичните
промени и за адаптиране към измененията на климата са изключително
актуални през последното десетилетие както на международно и европейско,
така и на национално ниво. За условията на България през последните
двадесет и пет години средногодишните температури бавно се увеличават,
като се наблюдават и съответните засушавания и увеличение на честотата на
екстремните метеорологични и климатични явления, в т.ч. екстремни
температури през зимния и летния сезони с голяма амплитуда спрямо средните
за сезона температури; значително увеличение на средния брой дни с
денонощни суми на валежите над 100 мм; увеличение на регистрираните
случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите на гръмотевични бури и
градушки и през зимните месеци - януари и февруари; увеличена честота на
средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември;
наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от
сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви и др.
През последните години ролята на горите за намаляване изменението на
климата е във фокуса на политиките, свързани с климатичните промени и
адаптацията към тях. На национално ниво през 2012 г. е изготвен и приет
Третият национален план за действие по изменение на климата, като неговата
основна стратегическа цел е създаване на рамка от действия в областта на
изменение на климата за периода 2013-2020 г. С този план страната ни въведе
и Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанствоЗПЗГС, LULUCF- Land Use, Land Use Changes and Forestry), чрез който отреди
подобаващото място на горите в страната като основен „погълтител― и
„резервоар― на въглероден двуокис (CO2).
Успоредно с този документ в националните стратегически горски
документи, съответно Национална стратегия за развитие на горския сектор в
Република България (2013-2020 г.) и Стратегически план за развитие на горския
сектор (2014-2023 г.), бяха заложени приоритети, мерки и действия, свързани с
поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми,
способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата и
използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената
икономика. Освен това в Програмата от мерки за адаптиране на горите в
България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени
върху тях бяха разработени и оригинални климатични сценарии на базата на
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съвременни климатични модели за бъдещи промени на климата през 2020 г.,
2050 г. и 2080 г. Определени са зоните на уязвимост на горските екосистеми
чрез изменението на „индекса на сухотата по де Мартон― в зависимост от
климатичните сценарии за температурата на въздуха и валежите през 2020,
2050 и 2080 г. в България.
В момента МОСВ разработва Национална стратегия за адаптация,
финансирана по проект на база сключено споразумение със Световна банка за
подкрепа и консултантски услуги при подготовката на стратегията. Важен и
интересен за нашата тема е и междинният доклад за „Оценка на сектор Гори―,
който е анализиран в настоящата разработка.
Въз основа на прегледа и анализа на основните стратегически и
програмни документи в областта на климатичните промени и ролята на горите
за намаляване на негативното им влияние, както и за самата адаптация на
горите към измененията на климата, са направени съответните изводи,
заключения и предложения.
Ключови думи: адаптация на горите, зони на уязвимост, индекса на
сухотата по де Мартон, климат, климатични промени, климатични сценарии,
програмата от мерки.
Въведение
През последните десетилетия проблемите, свързани с измененията на
климата на глобално, европейско и национално ниво, стават все по-сериозни и
значими. Рекордно високите температури, топенето на ледниците и
измененията в още няколко ключови индикатора показват, че глобалното
затопляне на климата е неоспорим факт. Десетте ключови индикатора,
показващи глобалното затопляне на климата, са: (1) по-високите наземни
температури; (2) по-високите температури над океаните; (3) високото
съдържание на топлина в океаните; (4) по-високите температури на въздуха
близо до повърхността на земята; (5) по-високата влажност; (6) по-високите
температури на морската повърхност; (7) покачването на морското равнище;
(8) намаляването на морския лед; (9) намаляването на снежната покривка;
(10) свиването на ледниците. Относителното движение на всеки от тези
показатели – повишаване при първите седем и спад при последните три от
тях – доказва, че несъмнено планетата ни търпи затопляне през последния
половин век, както и че всяко десетилетие на Земята от 1980 г. насам е
по-горещо от предходното. В „Доклад за състоянието на климата 2009―1,
издаден от американската Национална океанска и атмосферна служба, през
юли 2010 г. се потвърждават изводите на Междуправителствения панел на
ООН за изменението на климата (Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), създаден през 1988 г. и обединяващ 1500 учени от цял свят, със
задачата да оценява и анализира съществуващите научни изследвания и
знания относно изменението на климата и неговото въздействие, като изготвя
периодично подробни доклади по тези въпроси. Данните в „Четвърти доклад за

1

Доклад за състоянието на климата 2009, http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bamssotc/climate-assessment-2009-lo-rez.pdf
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оценка, 2007―2, показват, че светът се е затоплил средно с 0,76°С в сравнение с
прединдустриалните нива и че температурите се повишават с нарастващ темп.
През периода 1993-2003 г. морските нива са се покачвали почти два пъти побързо в сравнение с предишните три десетилетия. Последните 11 от
12 поредни години в периода 1995-2006 г. са сред най-горещите от 1850 г.,
откакто се измерват наземните температури на глобално ниво; средното
количество морски лед в Арктика е намаляло с около 40% през последните
десетилетия; снежната покривка в Северното полукълбо е намаляла с 10% от
60-те години на миналия век; пролетта настъпва все по-рано всяка година,
което води до промяна в биологичния жизнен цикъл; наблюдава се миграция на
растителни и животински видове към полюсните ширини.
Температурата в Европа през последния век също се е повишила с почти
1°C, т.е. повече от средните стойности в света. Валежите и снеговалежите
значително са се увеличили в Северна Европа (с 10% до 40%), докато в Южна
Европа те са намалели с около 20% и все по-често се наблюдава засушаване.
Каква е ситуацията в България? Цитираме следните факти от Третия
национален план за действие по изменение на климата3, приет с Решение
№ 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г., базирани на данни от
Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската
академия на науките (БАН).
 От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава
тенденция към затопляне; през втората половина на ХХ век зимите са по-меки;
двадесет от последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на
средната годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма (1961–
1990 г.); средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над
климатичната норма. Това е поредната 14-та година с температури по-високи
от обичайните за страната.
 Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години
и последните две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945
и 2000 г.; наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани
от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.
 Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични
явления като: значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми
на валежите над 100 мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо
базисния период (1961-1990 г.); увеличение на регистрираните в
метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите
на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и
градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на
средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в
периода 1991-2006 г. спрямо същите за базисния период.

2

Четвърти доклад за оценка, 2007,
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_rep
ort.htm;
3
Трети национален план за действие по изменение на климата
http://www.moew.government.bg/static/media/
ups/tiny/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izme
nenie_na_klimata.pdf
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 Годишната амплитуда между максималната и минималната
температура на въздуха намалява – минималната температура се повишава
по-бързо от максималната; снежните месеци в планините намаляват, а
дебелината на снежната покривка показва трайна тенденция към изтъняване.
 Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма
височина; данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в
развитието със 7-15 дни в различните климатични райони, което
недвусмислено свидетелства за затопляне на климата през последните 30
години в сравнение с предишни периоди.
Горите и основните национални политики в областта на
измененията на климата
След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) на 1
януари 2007 г. контекстът на политиката за климата в страната се променя
съществено, тъй като освен с международните ангажименти по Рамковата
конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото
(ПК), тя е съобразена с действащото и новоприетото европейско
законодателство в тази област. През 2012 г. е изготвен и приет Третият
национален план за действие по изменение на климата, като неговата
основна стратегическа цел е създаване на рамка от действия в областта
на изменение на климата за периода 2013-2020 г., като се анализират и
отчитат както международният контекст и новите реалности на глобалната
политика в тази област, така и ангажиментите на ЕС, отразени в приетото в
края на 2008 г. на най-високо политическо ниво (от Европейския съвет и от
Европейския парламент) законодателство. Предвидените мерки по сектори са
съобразени с тези два аспекта на политиката по климата след 2007 г., както и с
потенциала на националната икономика за намаляване на емисиите парникови
газове. Заложените в Плана мерки включват изпълнение както на действащи
(към 2012 г.), така и на предвидени (до 2020 г.) стратегии и секторни политики.
Общият ефект от мерките по сектори, изразен в очаквано намаляване на
емисиите парникови газове до 2020 г., се изчислява на 44,832 млн. тона СО 2
екв. При оценката на възможностите за инвестиции по сектори се отчита, че
общата им сума за цялата икономика за периода 2012-2020 г. е 214 млрд. лева
по текущи цени на 2011 г. (тъй като предложените в отделните сектори
инвестиции са също по текущи цени). Общата стойност на разходите за
предвидените в Плана секторни мерки се оценява на 10,575 млрд. лева, или
4,9% от общите инвестиции в икономиката за този период, което означава
средна цена на спестен тон емисии от порядъка на 236 лева.
В Третия национален план за действие по изменение на климата,
България въведе и Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско
стопанство-ЗПЗГС, LULUCF- Land Use, Land Use Changes and Forestry), като
чрез него отреди подобаващото място на горите в страната като основен
„погълтител― и „резервоар― на въглероден двуокис (CO2). Определено балансът
между емисии и поглъщане на парникови газове в сектор „Земеползване,
промяна в земеползването и горско стопанство― е в полза на поглъщането.
Поглътители са териториите, заети от гори, пасища и ливади. През последните
21 години поглъщането на парникови газове в сектора компенсира между
11,35%-19,9% от общите емисии на парникови газове в България.
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С най-голяма роля за поглъщането и складирането на въглерод (9495% от общото поглъщане за сектора) са териториите, заети от гори.
Горите са основен поглътител на въглероден диоксид (CO 2) и имат
водещо значение при усвояване на въглерода чрез фотосинтеза. Те са важно
звено в глобалния цикъл на въглерода поради способността им да улавят CO 2
от атмосферата и да го задържат в своята биомаса, мъртва горска постилка
/МГП/ и горската почва. Растежът на дървесните видове представлява до
голяма степен нетно натрупване на въглерод, така че оценката и
прогнозирането на състоянието и производителността на горите е от
съществено значение за анализиране развитието на въглеродните емисии.
Освен това прирастът на дървесната биомаса в горите играе роля за
намаляване на концентрациите на парникови газове в атмосферата. Поради
тези причини анализът на състоянието на горските екосистеми и методите за
управление на горските ресурси представляват интерес с оглед възможността
за увеличаване потенциала на горите като погълтители. При изготвянето на
мерките в третия НПДИК е направен анализ на актуалното състояние на
българските гори и на възможностите, които този ресурс предоставя за
управлението на въглеродните емисии в бъдеще.
България разполага със значителен горски ресурс и неговото устойчиво
стопанисване и развитие е важен фактор за намаляването на парниковите
газове. Горските територии в България заемат над една трета от територията
на страната. Тяхната площ към 31.12.16 г. възлиза на 4 230 825 ха, от която
2 913 090 ха (68.85%) - държавни горски територии, управлявани от държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите, 172 473 ха (4.08%) - държавни
горски територии, управлявани от МОСВ, 11 415 ха (0.27%) - държавни горски
територии, предоставени за управление на УОГС, 546 931 ха (12.93%) общински горски територии, 426 082 ха (10.07%) - горски територии,
собственост на частни физически лица, 43 916 ха (1.04%) - горски територии,
собственост на частни юридически лица, и 20 911 ха (0.49%) - горски територии,
собственост на религиозни общности. Горските територии - бивши земеделски
земи, са 96 007 ха (2.27%). Залесената площ възлиза на 3 864 965 ха, като се е
увеличила с 7 307 ха спрямо 2015 г. Като видово разпределение доминират
широколистните гори - 69,5% спрямо иглолистните - 30,5%. Общият дървесен
запас на горите в страната се оценява на над 680 милиона м3, от които 44.6%
са иглолистни и 55.4% са широколистни. Средният годишен прираст на
дървесина е 14 милиона м3, а средният годишен добив на дървесина е около
8.4 милиона м3 стояща дървесна маса. Средната възраст на горите е 57 години.
За 50 години в периода между 1960 г. и 2015 г. залесените площи са се
увеличили с 0.5 милиона хектара, но обемът на стоящата дървесна маса се
увеличил близо три пъти. Увеличението на площите е в резултат на
сравнително мащабните залесявания в периода 1950 - 1990 г. и в резултат на
естествени сукцесионни процеси на пустеещи земеделски земи след 1990 г.
Прогнозите за динамиката на горските ресурси за периода 2015-2030 г.
изготвени съобразно Европейския модел за информация и сценарии за горите
EFISCEN4, са съответно следните за запасите от стояща дървесина в горите в
4

Динамика на горските ресурси в България при различни режими на стопанисване, Костов, Г.,
Рафаилова, Е., София: Авангард Прима, 2009.
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България и средния годишен прираст: 2020 г. – 743,5 млн. куб. м запас и
прираст от 16,734 млн. куб. м, 2025 г. – 780,3 млн. куб. м запас и прираст от
16,669 млн. куб. м, 2030 г. – 812 млн. куб. м запас и прираст от
16,195 млн. куб. м. Този анализ показва, че българските гори в момента са
резервоар на 229 млн. тона въглерод, който през 2020 г. ще достигне
264 млн. тона въглерод, а през 2030 г.– 288 млн. тона въглерод.
За постигане целите на Националния план за действие по изменение на
климата за сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско
стопанство― са разработени 16 мерки, групирани в 4 приоритетни оси,
обединяващи няколко популярни подхода за управление на въглеродния
баланс.
В първата приоритетна ос са обединени мерки, насочени към
увеличаване поглъщането на парникови газове, като необходимите мерки са
свързани с увеличаване на териториите от категориите земеползване –
поглътители на парникови газове – гори, пасища и ливади, както и мерки за
тяхното устойчиво поддържане с цел увеличаване на количеството биомаса.
Увеличаване на зелените площи в урбанизираните територии също е мярка с
положителен ефект върху въглеродния баланс. Отразена е и необходимостта
от допълнителни нормативни и административни мерки за регулиране на
промените в предназначението на територии от категориите земеползване –
поглътители на парникови газове. Друга група мерки са насочени към
съхранението на запасите от въглерод в горите. В тази приоритетна ос са
предвидени дейности, насочени основно към поддържане и подобряване
състоянието на горите като резервоар на въглерод. В третата приоритетна ос
са мерките, свързани с увеличаването на потенциала на горите за улавяне на
въглерод. Предвидени са административни, регулаторни и финансови мерки,
насочени към увеличаването на горския ресурс в страната и подобряване на
неговото състояние и потенциал като основен поглътител на въглерод. В
последната приоритетна ос са включени мерки, насочени към дългосрочното
задържане на въглерод в дървесни продукти чрез разширяване на тяхната
употреба за сметка на други невъзобновяеми и високоенергийни въглеродни
материали, което може да бъде постигнато чрез повишаване на
информираността и заинтересоваността в обществото. В националните
стратегически горски документи – Национална стратегия за развитие на
горския сектор в Република България (2013-2020 г.)5 и Стратегически план
за развитие на горския сектор (2014-2023 г.)6, успоредно с въпросите за
политика на държавата относно ролята и управлението на горите, са залегнали
и въпросите, свързани с въздействието на изменението на климата, ефектите
от земеползването и промяната в земеползването и др. Основните приоритети
в стратегията са: 1) Поддържане на жизнени, продуктивни и
многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на
последиците от измененията в климата; 2) Опазване, възстановяване и
поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските
територии; 3) Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския
5

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България (2013-2020 г.)
http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/5/index;
6
Стратегически план за развитие на горския сектор(2014-2023 г.),
http://www.iag.bg/data/docs/strategicheski_ plan_za_razvitie_na_gsektor.pdf;
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сектор; 4) Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената
икономика. Общо 20-те мерки в Стратегията и 20-те оперативни цели в
Стратегическия план целят увеличаване на горските площи, на запасите от
дървесина и въглеродните запаси, на усъвършенствани стратегии за
управление, защита на генетичното и биологично разнообразие и общо
увеличаване на устойчивостта на горите на разнообразни биотични и
абиотични предизвикателства за тях. Например в мярка 1.1 от Стратегията,
кореспондираща с оперативна цел 1 от Плана, е заложено увеличаване на
площта на горите, дървесния запас и запаса на въглерод в горските територии
с очакван резултат увеличаване на горските ресурси, подобряване на
състоянието им и нарастване на техния потенциал като основен погълтител на
въглерод. Очаква се лек ръст на общата залесена площ предимно от
залесяването на ерозирали зони и пустеещи земеделски земи. Въпреки че
горската площ не може да се увеличи съществено поради ограниченията за
земеползване, през следващите десетилетия се очаква увеличение на
дървесните запаси, а оттам и натрупване на въглерод поради растежа на
младите гори. Основните рискове за общото състояние на горите, дървесния
запас и способността за осигуряване на екосистемни услуги са свързани с
потенциално негативното въздействие на изменението на климата.
Климатичните промени са факт, поради което е необходим комплекс от
мерки във всички области на живота и обществото за своевременно
адаптиране към тях.
През 2011 г. Изпълнителна агенция по горите в рамките на проект Future
Forest по Програма Interreg IV C възложи на учени от Института за гората към
БАН да разработят „Програма от мерки за адаптиране на горите в България
и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху
тях―7. На база на изготвената Програма от мерки и на допълнителни анкети и
проучвания в рамките на изпълнението на проекта и със средства от неговия
бюджет бе извършена актуализация на „Класификационна схема на типовете
горски месторастения в Република България‖.
Изготвянето на Програмата от мерки за адаптиране на горите премина
през 4 отделни етапа:
Етап 1: Изготвяне на ―Анализ за състоянието на основните компоненти в
горските екосистеми‖ в светлината на климатичните промени;
Етап 2: Разработване на климатични сценарии, въз основа на
съвременни данни и модели, за еволюцията на климата в България през
21 век;
Етап 3: Определяне ―зоните на уязвимост‖ на горските екосистеми в
България при климатични промени, въз основа на разработените анализ и
сценарии за промени;
Етап 4: Изработване на цялостна Програма с конкретни мерки за
адаптиране горите към климатичните промени по зони на уязвимост на някои
основни компоненти на горските екосистеми в България.
В рамките на етапи 1, 3 и 4 бе анализирано и разработено изменението
на 6 основни компонента/направления на горските екосистеми, а именно
7

Програма от мерки за адаптиране на горите в България и смекчаване на негативното влияние
на климатичните промени върху тях http://www.iag.bg/data/docs/Programa_ot_merki.pdf
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водите,
горските
почви,
горското
биоразнообразие,
биологичната
продуктивност, улавянето на въглерода и природните рискове. Още при
направения литературен обзор, а впоследствие и при анализа на проблема при
етап 1, се достигна до някои практически мерки за смекчаване негативното
влияние на глобалните климатични промени през 21-ви век.
Паралелно с Етап 1 в рамките на Етап 2 бяха разработени и оригинални
климатични сценарии на базата на съвременни климатични модели за бъдещи
промени на климата през 2020 г., 2050 г. и 2080 г. Основните климатични
елементи - температура и валежи, са представени в три варианта за всяка от
посочените години: оптимистичен, реалистичен и песимистичен. Изготвени са и
карти на очакваните климатични условия при 3-те сценария съответно за
2020 г., 2050 г. и 2080 г. В рамките на Етап 2 в заключителните бележки е
посочено и следното: повечето модели включват като фактор и човешката
дейност. Математичните модели на климата, които се използват и за
симулиране на очакваното изменение на климата през XXI век, се нуждаят от
сценарии за бъдещите емисии на парникови газове и аерозоли в атмосферата.
Тези сценарии описват в широки граници основните демографски,
икономически и технологични източници, които оказват и ще продължават да
оказват влияние върху бъдещите емисии на парниковите газове и аерозолите в
атмосферата. Климатичните сценарии са създадени главно, за да се установи
чувствителността на един или друг сектор (земеделие, животновъдство, гори,
води и т.н.) към възможни изменения на климата. Тези сценарии се получават
от модели, които не могат да обхванат многобройните сложни процеси и
взаимодействия между отделните звена в климатичната система, както и
социално-икономическите механизми, действащи в обществото. Въпреки това
по резултатите от климатичните сценарии може да се оцени влиянието на
дадени метеорологични елементи, например върху селскостопанските култури
или върху горските екосистеми. Това ще позволи да се предложат някои
адаптационни мерки за смекчаване уязвимостта на горските екосистеми към
изменението на климата. Според симулациите за промените на климата,
направени на базата на основните емисионни сценарии, се очаква повишение
на температурата в България между 2 и 5 градуса до края на XXI век, което е
необходимо да се прецизира по райони и надморски височини. Фактите
конкретно за България сочат, че последните 12 години са по-топли от
обичайното. Като се отсеят някои детайли, разлики и др., налага се общият
извод, че: Климатът в България ще става все по-топъл и по-сух особено през
втората половина на 21-ви век. Вероятното редуциране на валежните
количества през топлото полугодие се очаква да има негативен ефект върху
екосистемите, вкл. и горските.
При разработването на Етап 3 от проекта са определени зоните на
уязвимост на горските екосистеми при управлението на водите чрез
изменението на „индекса на сухотата по де Мартон―, „коефициента на
засушливост по Будико―, „индекса на Селянинов― и „индекса на Холдридж―, в
зависимост от климатичните сценарии за температурата на въздуха и валежите
през 2020, 2050 и 2080 г. в България. След съответните сравнителни анализи
се установи, че най-добре дефинирани и обвързани с надморската височина и
най-подходящи за целите на горскостопанското производство са зоните на
уязвимост, дефинирани чрез индекса на сухотата по де Мартон, съответно
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Зона А: твърде висока степен на уязвимост; Зона Б: висока степен на
уязвимост; Зона В: средна степен на уязвимост; Зона Г: ниска степен на
уязвимост; Зона Д: твърде ниска степен на уязвимост. За целта са използвани
изчислените стойности на комплексния климатичен показател (индекс) на де
Мартон за съвременния климат (1961-1990 г.) и за годините 2020 и 2050 в
реалистичен сценарий, а за 2080 г. в оптимистичен, реалистичен и
песимистичен сценарий. В последствие в рамките на етап 3 бяха определени
зоните на уязвимост по „де Мартон‖ за всички основни компоненти на горските
екосистеми, заложени в проекта, а именно: Водите в горските екосистеми,
Горските почви; Горското биоразнообразие; Биологична продуктивност;
Улавяне на въглерода; Природни рискове. Определянето на зоните на
уязвимост има голямо значение за горскостопанската практика, тъй като това
предопределя и характера на мерките за адаптация на горите у нас и за
смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях.
На фигура 1 са представени зоните на уязвимост за горската
растителност в България по индекса на сухотата на де Мартон, съответно за
съвременен климат, както и за годините 2020 и 2050 г. в реалистичен сценарий,
а за 2080 г. в оптимистичен, реалистичен и песимистичен сценарий.
Стойностите на индекса и техния екологичен смисъл имат следните параметри:
- Зона А - при индекс със стойност под 20 (в червен цвят на картата):
траен дефицит във влагоосигуряването, което води до разпад на горските
екосистеми;
- Зона Б - при стойности на индекса от 21 до 30 (в жълт цвят на картата):
трайни смущения във влагоосигуряването;
- Зона В - при стойности на индекса от 31 до 40 (в зелен цвят на картата):
смущения във влагоосигуряването само през отделни години;
- Зона Г - при стойности на индекса от 41 до 70 (в син цвят на картата):
оптимални условия във влагоосигуряването;
- Зона Д - при стойност на индекса над 70 (във виолетов цвят на картата):
преовлажняване.
Според направените изчисления и съставените картни материали в
условия на съвременен климат липсва зона със стойности на индекса на де
Мартон под 20, при който настъпва разпад на горската растителност (Фиг.1а).
При реалистичния сценарий през 2020 г. обаче може да се очаква поява
на стойности под индекс 20 в значителна част от Североизточна България
(Фиг.1b). Този процес се засилва през 2050 г. с ивица около р. Дунав близо до
Свищов (Фиг.1c), а през 2080 г. тази зона се разширява от Черно море до
Тутракан, от Свищов до Лом и Видин, както и в части от Тракийската низина
(Фиг.1f). При песимистичния сценарий през 2080 г. картината е твърде
неблагоприятна: траен дефицит във влагоосигуряването настъпва в почти цяла
Южна Добруджа, по-голямата част от Дунавската равнина и Тракийската
низина, като се проявява също в района на Петрич и Сандански (Фиг.1g).
Зона А може да окачествим като най-опасна зона на уязвимост при
бъдещи климатични промени, тъй като съществува траен дефицит във
влагоосигуряването.
Понастоящем Зона Б обхваща значителни територии с надморска
височина от 0-200 m. Включва северната половина на Дунавската равнина,
Южна Добруджа, част от Тракийската низина и Черноморието без Странджа
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планина (Фиг.1а). През 2020 г. Зона Б покрива почти цялата Дунавска равнина,
западната част на Добруджа, почти цялата Тракийска низина, полетата около
Петрич и Сандански, Южното Черноморие и други земи под 300 m н.в. (Фиг.1b).
През 2050 г. Зона Б достига до 600 m н.в. и обхваща Дунавската равнина,
Добруджа, Предпланините на Стара планина, цялата Тракийска низина,
Източните Родопи, голяма част от Средна гора и Странджа, Софийско поле,
долините на Струма и Места (Фиг.1c). През 2080 г. Зона Б обхваща голяма част
от териториите от 200 до 900 m н.в. (Фиг. 1f). При песимистичния сценарий на
2080 г. Зона Б покрива всички територии на България от 200 до 1000 m н.в.
(Фиг. 1g).
Зона В понастоящем обхваща големи територии в диапазона от 200 до
800 m н.в. в южната половина на Дунавската равнина, предпланините на Стара
планина, Средна гора, високите полета на Западна България, долините на
Струма и Места, Източните Родопи и Странджа (Фиг.1а). През 2020 г. покрива
териториите от 300 до 900 m н.в. (Фиг.1b); през 2050 г. от 600 до 1000 m н.в
(Фиг.1c), за да достигне през 2080 г. от 900 до 1500 m н.в. (Фиг.1f). При
песимистичен сценарий към 2080 г. Зона В се свива в диапазона от 1000 до
1500 m н.в. т.е. само във високите български планини (Фиг.1g).
Зона Г е оптималната зона за развитие на горскодървесната
растителност. Сега тази зона обхваща значителни части от планините от 800 до
2000 m н.в.– Стара планина, Средна гора, Рило-Родопския масив, Западните
планини (Фиг.1а). През 2020 г. се очаква тази зона да започва от 900 m н.в. до
най-високите части на планините (Фиг.1b). През 2050 г. началото на зоната се
отмества на 1000 m н.в. (Фиг.1c), а през 2080 г. вероятно ще започва от 1500 m
н.в., т.е. ще остане в най-високите български планини (Фиг.1f).
Зона Д е зоната с режим на преовлажняване, което също така е
неблагоприятно за развитието на горските екосистеми. Тази зона съществува
само в условията на съвременен климат (Фиг.1а). Обхваща най-високите части
на Рила и Пирин с височина над 2000 m н.в. В условията на затопляне и
засушаване на климата тази зона престава да съществува, т.е. липсва през
2020 г., 2050 г. и 2080 г.
Разпределението на горската площ (ha) е дадено по зони на уязвимост за
различни климатични сценарии (съвременен климат, 2020, 2050 и 2080 г.).
Данните са получени чрез полагане на картата на горите в България по проекта
CORINE LAND COVER 2006 върху картите на зоните на уязвимост, определени
по де Мартон за съвременен климат, 2020, 2050 и 2080 г. Площите на горската
покривка от най-уязвимата Зона А, в която горската растителност започва да се
разпада, нараства близо 1,43 пъти през 2050 г. в сравнение с 2020 г. и над 4,05
пъти за реалистичен сценарий през 2080 г. в сравнение с 2020 г. За
песимистичния сценарий за 2080 г. това нарастване е над 11 пъти.
За горите от Зона Б с траен воден дефицит нарастването на площите
през 2020 г. в сравнение със сегашното състояние е с 1,89 пъти; към 2050 г.3,66 пъти, а към 2080 г. за реалистичен сценарий – 4,1 пъти.
За разлика от горецитираните тенденции, площите от Зона В на
уязвимост, в която влагоосигуряването е недостатъчно само в отделни години,
показват обратна закономерност: през 2050 г. в сравнение със съвременния
климат те намаляват с 18,6%, а през 2080 г. за реалистичен сценарий – с
21,1%.
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Горите от Зона Г на уязвимост, т.е. с оптимално влагоосигуряване,
където са най-продуктивните български гори, през 2020 г. се съкращават с
25,7%, през 2050 г.- с 58,2%, а през 2080 г. за реалистичен сценарий – 70,4%.
Горите от Зона Д на уязвимост с поява на преовлажняване през 2020 г.
се съкращават наполовина спрямо сегашното състояние, а от 2050 г.
практически липсват.
В заключение можем да обобщим,че климатичните промени през 21-ви
век ще доведат до ясно изразено влошаване във влагоосигуряването на
българските гори, особено на по-малка надморска височина. Това ще се отрази
върху продуктивността и устойчивостта на горските екосистеми и водосбори.
Етап 4 включи изработване на цялостна Програма с конкретни мерки за
адаптиране горите към климатичните промени по зони на уязвимост на някои
основни компоненти на горските екосистеми в България. Самата Програма
съдържа определен брой нормативни, организационни и инвестиционни мерки
в зависимост от степента на уязвимост: зона с много висока степен на
уязвимост – 50 мерки, зона с висока степен на уязвимост – 26, зона с умерена
степен на уязвимост – 19, и зона с ниска степен на уязвимост – 11 мерки.
Програмата съдържа остойностяване на мерките и определяне на източниците
на
финансиране,
сроковете
за
изпълнение
и
отговорните
институции/организации. Предвидени са и конкретни индикатори за
изпълнение.

a

b

c
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Фиг. 1. Индекс на де Мартон за съвременния климат (1961-1990) (а), 2020 (b –
реалистичен сценарий), 2050 (с – реалистичен сценарий), 2080 (d –
оптимистичен, f – реалистичен и g – песимистичен сценарий) (< 20 –
дефицит във влагоосигуряването (разпад на растителността); 21 – 30 –
трайни смущения във влагоосигуряването, 31-40 – смущения във
влагоосигуряването през отделни години, 41-70– оптимални условия във
овлажняването, > 70 – преовлажняване)
В рамките на два от анализираните 6 основни компонента на горските
екосистеми, каквито са „управлението на улавянето на въглерод― и на
„природните рискове― за най-рисковата и опасна зона на уязвимост - А е
предвидено:
а. За управление на улавянето на въглерод
В Зона А попадат горски екосистеми, изключително уязвими на
климатичните промени с оглед улавянето на въглерод в тях. Според
направените симулационни сценарии и анализ на изменението на улавянето на
въглерода при реалистичния сценарий през 2020 г. може да се очакват значими
негативни последствия в заливните и крайречни гори в голяма част от
Мизийската горско-растителна област (Северна България), особено в района
на Добруджанското Черноморие. Негативните последствия се засилват през
2080 г. като обхващат равнинно-хълмистия подпояс на листопадните дъбови и
ксеротермични гори и хълмисто-предпланинския подпояс на смесените
широколистни гори в Южна крайгранична област. През 2050 г. Зона А обхваща
и нископланинския подпояс на горите от горун, бук и ела и заема Средна Стара
планина, Източните Родопи, Пиринска подобласт. При песимистичния сценарий
през 2080 г. картината е твърде неблагоприятна: устойчиво намаляване на
акумулацията на въглерод в целия долен равнинно-хълмист и хълмистопредпланински пояс на дъбовите гори, както и в среднопланинския пояс на
смесените широколистно-иглолистни гори. Зона А може да окачествим като
най-опасна зона на уязвимост при бъдещи климатични промени, тъй като
съществува трайно намаляване на акумулацията на въглерода.
В Зона А се очаква спад на валежите през лятото и повишаване на
температурата, което ще доведе до намаляване на достъпната почвена влага
по време на вегетацията и ще ограничи растежа на дървесните растения на
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някои месторастения. Топлото и сухо лято ще се появява по-често като
негативното въздействие на изменящия се климат и ще бъде най-голямо в
горите, формирани върху плитки и дренирани почви, с висок процент на
пясъчна фракция, на каменливи месторастения.
Стратегическата задача на горското стопанство в тази зона при тези
условия се характеризира с борба за оцеляване на горските екосистеми, за
съхраняване на въглерода, натрупан в тях в условията на воден дефицит и
повишени температури.
Конкретните мерки, които трябва да се вземат предвид при изменение на
горското стопанство за адаптиране на горите към изменението на климата, са
обобщени както следва:
- Избягване на промени в земеползването, свързани с конверсии от
горски към селскостопански земи, за превенция на загубата на въглерод от
компонентите на екосистемите;
- Залесяване на крайречните корита с бързорастящи дървесни видове,
които освен стопанска роля имат противоерозионно значение и допринасят за
повишаване улавянето на въглерода и поддържане на биоразнообразието;
- Създаване на интензивни тополови култури на подходящи
месторастения за увеличаване акумулацията на въглерод в надземната
биомаса;
- Разработване на насоки за управление на интензивните горски култури
за добив на биомаса с цел съхранение на въглерод в почвите;
- Поддържане, възстановяване и разширяване на системата от
полезащитни пояси чрез залесяване на изоставени и пустеещи земеделски
земи, което ще допринесе за съхранение на въглерода в тези екосистеми;
- Ефективно използване на площта на горските разсадници, които от
една страна, осигуряват дървесните видове за залесяване, а от друга, са
своеобразни акумулатори на въглерода и допринасят за увеличаване на
улавянето му. Търсене на икономически по-изгодни възможности за
реализиране на продукцията;
- По-широко прилагане на агролесовъдски системи, включително
енергийни култури за биомаса, стимулиращи реализацията на проекти по
различни финансови механизми;
- Прилагане на подходящи норми на торене при противоерозионни
залесявания на бедни месторастения, за осигуряване на усвояването на
въглерода и акумулирането му в почвите;
- В смесените насаждения да се гарантира, че видовете са съвместими
по отношение на темповете на растеж и изискванията от светлина, за да се
намалят загуби от въглерод при повишена смъртност в насажденията;
- Стриктно прилагане на предвидените отгледни мероприятия в поуязвими на силни ветрове месторастения, за минимизиране загубите на
въглерод от надземната биомаса;
- Увеличаване периодите на ротация в някои интензивни култури, което
ще допринесе за по-висока степен на акумулация на С в „резервоарите‖ в
сравнение с краткотурнусните системи;
- Разнообразяване на възрастовата структурата, видовия състав и
генетичното разнообразие на горите с видове, които са подходящи за
месторастенето при сегашните и бъдещите условия. Видовете за залесяване
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могат да включват посадъчен материал от по-южните райони, като се вземат
предвид особености като надморска височина и произходи, което ще обезпечи
устойчивото улавяне на въглерода в компонентите на екосистемите;
- Определяне на чувствителни типове почви по отношение риска от
загуба на въглерод и подбор на дървесни видове за конкретни месторастения,
като се отчитат изложението, топографията и разнообразието на почвени
свойства, които да стимулират натрупване на въглерод в горската постилка и
почвата;
- Предварително да се разработят стратегии за намаляване на риска към
вредители и патогени в зависимост от чувствителността на отделните дървесни
видове и горски екосистеми, за минимизиране риска от загуба на биомаса в
бъдеще;
- При залесяванията да се прецизира периода на засаждане на фиданки
в съответствие с променените условия. Повишеното количество есенни и зимни
дъждове и температурните инверсии, заедно с по-кратките периоди на покой на
растителността могат да изискват нови подходи за поддържане на улавянето
на въглерода и попълване с фиданки;
- Подпомагане на естественото възобновяване чрез допълнителни
мероприятия в гори, където разнообразието на видовете и потенциалната им
адаптивност вероятно ще бъдат ограничени вследствие климатичните промени
за обезпечаване натрупването на въглерода в надземната компонента;
- Добра практика за адаптивно управление е провеждането на
инвентаризация на въглерода в горите, който да включва мониторинг и контрол
на запасите на въглерода в компоненти на представителни горски екосистеми
за минимум 10-годишен период, изготвяне на анализ и препоръки за
акумулацията и съхранението на въглерода в горите и картиране на
въглеродните запаси в горите по компоненти.
б) За управление на природни рискове
В Зона А основните природни заплахи са свързани с възникване на
горски пожари, развитие на гъбни заболявания и нападения от насекомни
вредители.
Най-застрашени
ще
се окажат
иглолистните
култури,
полезащитните пояси в Южна Добруджа, изкуствените тополови насаждения в
поречието на Дунав и дъбовите гори в Североизточна България.
По отношение на горските пожари биха могли да се препоръчат редица
профилактични, нормативни и организационни мероприятия и дейности по
контрол, потушаване и следпожарни действия, които са неотделими, нямат
регионален характер, а в значителна степен са присъщи за всяка горска
територия и зона на уязвимост, поради което е целесъобразно да бъдат
представени съвкупно.
Горите на страната са национално богатство с множество собственици,
което означава, че отговорностите по тяхното опазване не могат да бъдат
съсредоточени само в ръцете на едно ведомство или организация. Необходими
са усилията и подкрепата на цялото общество за формиране на обществена
нагласа за предотвратяване и недопускане на пожари в горските територии.
Важен елемент трябва да стане и фактът, че в силно засегнатите от
горски пожари страни по света се признава, че наложеният към момента модел
на финансиране на дейностите по опазване на горите от пожари в повечето от
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тях е бил погрешен. Влагането на финансови средства предимно в сили и
средства за потушаване на пожарите не дава очакваните резултати (в Испания,
Италия, Гърция, САЩ и др. към момента над 80% от средствата се изразходват
за гасене на възникналите през годината горски пожари и за авиотехника и под
20% – за превенция и лесовъдски мероприятия). При безспорната нужда от
сериозни инвестиции в нашата страна е необходимо средствата за превенция
да бъдат поне равни на тези, които ще се влагат в техника и средства за
гасене.
Друг елемент, който заслужава проучване и експериментиране и в
нашата страна, е въведената вече в почти всички страни на ЕС от
Средиземноморския басейн практика за прилагане на така наречените
„предписани пожари‖ в горските територии. Чрез тях се извършва умишлено
предизвикване на низови пожари в устойчиви насаждения, при което се изгаря
натрупаният горивен материал. По този начин рискът от възникване на върхови
пожари впоследствие се намалява значително. Осъзнаването на факта, че в
новите условия огънят може да бъде не само враг, но и приятел на гората, е
необходимо да започва още при обучението на бъдещите лесовъди. Разбира
се, ще бъде необходимо да се преодолеят остарелите схващания на голяма
част от неправителствените организации в страната, които са против
полазването на огъня сред природата и в земеделието под всякакъв предлог.
По отношение на уязвимостта на горските екосистеми към пожарите в
условията на глобално затопляне и засушаване трябва да се очаква
повишаване на пожарната опасност в горските екосистеми. В тази връзка
противопожарните мероприятия в горите и управлението на горските пожари
следва да се проектират и осъществяват по подобие на дейностите в страните
от Средиземноморието (Гърция, Франция, Испания, Португалия и др.), където
цялата или преобладаващата част от територията е определена като силно
застрашена от пожари.
На база направения анализ на пожарната ситуация в горите на България
за последните 30 г. и вследствие на очакваните и в бъдеще неблагоприятни
климатични промени е необходимо в най-скоро време да се предприемат
адекватни и решителни мерки за защита на горите от пожари. Тези мерки
следва да бъдат разработени в няколко основни направления:
Превантивни:
- Лесовъдски мероприятия за подобряване на структурата и видовия
състав на горите в страната с цел намаляване на пожарната опасност като
цяло;
- Превантивни дейности за подобряване на горската инфраструктура с
оглед намаляване на риска от възникване и разпространение на пожарите в
горските територии, както и за осигуряване на достъп на специализирана
техника в случай на пожар;
- Активна медийна и образователна дейност за формиране на
обществена нагласа за нетърпимост и недопускане на пожари в горите на Р.
България, в това число и чрез привличане на неправителствени организации,
движения и сдружения към съвместни разяснителни и образователни действия
и изграждане на ефективно партньорство между НПО и отговорните
институции;
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Нормативни:
- Промяна на действащата законова база и пълното и хармонизиране със
законодателството на ЕС, заложена чрез новия Закон за горите;
- Преглед и актуализиране на действащата Наредба № 30 за условията и
реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и
опазване на горите от пожари и Наредба № 6 за устройството на горите и
земите от горския фонд (подзаконовите нормативни документи са
актуализирани, като има изготвена и приета изцяло нова Наредба № 18 от
07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии);
- Постепенен преход към нормативна уредба, допускаща ползването на
огън в качеството му на превантивно средства за редуциране на риска от
възникване на горски и полски пожари;
- Разработване на нова стратегия за защита на горите от пожари, поради
изпълнението на по-голямата част от заложените цели в приетата през 2003 г.
„Стратегия за опазване на горите от пожари в Р. България‖(през 2017 г. е
приета от МЗХГ и ИАГ Програма за опазване на горите от пожари);
Организационни:
- Признаване на приоритет на дейностите по защита на горите от пожари,
изразено не само чрез деклариране в програмните документи и стратегии, а и
чрез отразяването му при планиране и финансиране на мероприятията в
горските територии от МЗХГ-ИАГ;
- Разработване и внедряване на система за оценка на текущата пожарна
опасност и пожарния риск в горите. Класифициране на горските площи по
степен на пожарен риск;
- Разработване и реализиране на регионални и национални програми за
защита на горите от пожари;
- Активно разработване на проекти и привличане на средства от
Програмата за развитие на селските райони и другите програми и фондове на
Европейския съюз и на останалите съществуващи донори;
- Осигуряване на финансови средства за изпълнение на предвидените
противопожарни мероприятия за защита на горите от пожари преди началото
на пожароопасния сезон;
- Засилване на ролята на междуведомствен координационен съвет (МКС)
по опазване на горите от пожари;
- Създаване на единна система за наблюдение, ранно откриване и
оповестяване на възникналите горски пожари чрез осигуряване на обмен на
данни в реално време с Центъра за аерокосмическо наблюдение към МВР,
НИМХ – БАН и други;
- Доразработване на системата за регистриране, отчитане и анализ на
горските пожари чрез прилагане на ГИС – решения;
- Разработване и реализация на система за обучение и подготовка на
служителите и доброволците, ангажирани за защита на горите от пожари;
Дейности за контрол и потушаване:
- Упражняване на стриктен контрол от страна на РДГ за неизпълнение на
противопожарните мероприятия от всички собственици на гори;
- Изграждане на нова организация за доброволни формирования за
гасене на горски пожари;
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- Стриктен контрол върху земеделските територии от страна на местната
и изпълнителната власт за предотвратяване на самоволното и безразборно
палене на стърнища и сухи треви и храсти извън горските територии;
- Осигуряване на специализирана летателна техника за осъществяване
на наблюдения, разузнаване и непосредствено гасене на горски пожари през
пожароопасния сезон;
- Осигуряване на специализирана наземна високопроходима техника за
патрулиране, контрол, първоначална атака и гасене на горските пожари;
Следпожарни действия:
- Въвеждане на единна система за инвентаризация и оценка на щетите
от пожарите;
- Определяне на приоритетните действия в опожарените площи с превес
на предоставянето на възможност за естествено възобновяване на горските
екосистеми;
- Осъществяване на мониторинг в опожарените и прилежащите
незасегнати насаждения за недопускане появата на дървесиноатакуващи
насекоми и фитопатогенни болести.
В Зона А противопожарните мероприятия в краткосрочен план следва да
бъдат насочени върху профилактиката и бързото потушаване на пожарите в
селскостопанските територии, преди навлизането им в горите. Тези дейности са
актуални и за другите райони от ниската гъстонаселена част на страната,
където се извършва интензивно селскостопанско производство (Зони Б и В). В
дългосрочен план усилията за адаптация на горите към пожари в найзастрашените райони следва да включват провеждането на лесовъдски
мероприятия – промени в състава в насока увеличаване участието на поиздръжливи на огън и труднозапалими видове, структурни промени в
насажденията, отстраняване на сухите и повалени дървета и др. Успоредно с
това е необходимо провеждане на разяснителни работи и законодателни
инициативи за получаване на възможност за разработване на системи за
управление на горите, които включват използване на предписани
(контролирани) изгаряния на натрупани големи количества сухи горивни
материали в непожарни периоди, с минимални рискове за растителното и
животинско разнообразие.
В иглолистните култури в Североизточна България, физиологично
отслабнали в периоди с траен влажностен дефицит, нападенията от насекомиксилофаги няма да могат да се контролират успешно посредством санитарни
сечи. Разпадът на културите е възможно да се избегне чрез намаляване
турнусите на сеч, при което дървесината ще може да се използва пълноценно.
При създаването на нови култури от иглолистни видове по
черноморското крайбрежие, в условията на висока атмосферна влажност е
целесъобразно да се използват по-редки схеми, осигуряващи продухваемост на
короните за намаляване опасността от развитие на гъбни патогени по иглиците
и клоните. Същото мероприятие следва да се прилага и в други райони на
страната в места с висока атмосферна влажност около водни басейни.
Полезащитните пояси е необходимо да се възстановят и поддържат в
добро здравословно състояние. Ширината, видовият състав и конструкцията на
поясите следва да се оптимизират посредством система от санитарни сечи и
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възобновителни мероприятия, при използване на сухоустойчиви и дълговечни
дървесни и храстови видове.
При създаване на тополови култури по Дунавското поречие и долните
течения на вътрешните реки е наложително по-широко прилагане на
технологията за дълбоко засаждане с пръти до нивото на подпочвените води.
Залесяването с тополи на заливни месторастения е необходимо да се
извършва предимно с теснокоронни видове и клонове за намаляване
опасността от поваляне на дърветата по време и след разливите.
На месторастения със значителни колебания на нивата на подпочвените
води е желателно да се използват относително по-сухоустойчиви тополи.
Устойчивостта на тополовите култури към болести и вредители в
условията на глобално затопляне може да се повиши посредством използване
на резистентни клонове и стриктно провеждане на необходимите
агротехнически и растителнозащитни мероприятия в младите плантации.
Санитарните сечи в дъбовите гори следва да се провеждат не след
загиването на дърветата, а при появата на първите признаци за отслабване и
съхнене (суховършия, водни леторасли и др.) за ограничаване числеността на
най-опасните дървесиноатакуващи насекоми, преносители на трахеомикозни
заболявания и рак по стъблата.
В рамките на Етап 4, направеният анализ на горските екосистеми в
България в условията на започналите климатични промени, възприетите
климатични сценарии за очаквания климат в страната през 21-ви век, както и
диференцираната картина по зони на уязвимост на горските екосистеми,
позволиха да се разработи Програма от мерки за адаптация на горите с цел
смегчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях. Мерките
за адаптация са разработени и конкретизирани в 5-те зони на уязвимост. За
всяка зона на уязвимост са дадени подходящи мерки за адаптация на горите
към промените в климата в 6-те основни компонента на горските екосистеми:
управление на водите, горски почви, горско биоразнообразие, горска
биопродуктивност, улавяне на въглерода и природни рискове.
В разработената Програма от мерки за адаптация на горите в Република
България към климатичните промени по зони на уязвимост, мерките са
приоритизирани по зони на уязвимост, категоризирани са като нормативни,
инвестиционни и организационни. Уточнени са необходими средства за
изпълнението им, със съответните източници за осигуряването им, водещи и
съдействащи отговорни институции, срок за изпълнение, индикатори и др.
Адаптация на горите към климатичните промени
В момента в България се разработва Национална стратегия за
адаптация, финансирана по проект „Национална стратегия за адаптация към
изменението на климата и План за действие― по Оперативна програма „Добро
управление― 2014-2020 г. По изпълнението на този проект МОСВ е сключило
споразумение със Световна банка за подкрепа и консултантски услуги при
подготовката на стратегията. До момента са представени два междинни
доклада – единият описва моделирането на подхода за макроикономическите
последици от изменението на климата, другият дава основните констатации от
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проекта на секторните оценки8. Важен и интересен за нас е междинният доклад
за „Оценка на сектор „Гори―. Какви са идентифицираните секторни рискове и
основни зони на уязвимост, свързани с изменението на климата представени в
междинния доклад за оценка на сектор „Гори:
1) Специфични физиологични реакции на видовете на променените
температура и режим на валежи и неспособност за реакция на изменението на
климата.
2) Несигурност при взаимодействието между видовете като например
конкуренция за ресурси, която е сред основните фактори, определящи
динамиката на развитие и състава на горите в условия на променен климат.
3) Последствия от природните нарушения в горите - това е потенциално
най-важният фактор за горите, предвид факта, че природните нарушения често
водят до драматични промени в структурата на горите и в средата, което може
бързо да доведе до други последствия. Примери за такива са пожари,
ветровали и нападения на корояди, които причиняват масова смъртност след
която видовете, чиито стратегии за възобновяване са по-приспособими към
новите климатични условия, може да се възползват от липсата на конкуренция
и да заменят доминиращи преди това видове. Най-уязвими в този аспект са: а)
Иглолистни култури на малка надморска височина, особено тези по границите
със земеделски земи или в близост до населени места. Тези насаждения,
предимно състоящи се от черен бор и бял бор, са най-засегнати от пожари през
последните десетилетия, което доведе до моделиран висок общ риск от пожари
в низините и може да се очаква, че този риск ще се увеличи допълнително с
очакваните периоди на горещини и засушаване; б) Сравнително едновъзрастни
смърчови гори с опростена структура и на възраст под 160 години, които са
силно уязвими на ветровали, а след това и на нападения от корояди. Това са
голяма част от смърчовите гори в българските планини. Дори и гори от
субалпийския пояс, за които рискът от нападения на корояди се счита за понисък поради температурните ограничения, се очаква да бъдат изложени на
риск при увеличаване на температурите; в) Млади насаждения от бял и черен
бор в области, където периодично има обилни валежи от мокър сняг (800-1500
м надм.в.). Около 70% от белоборовите култури са в тези зони. Почти 50% от
всички тези насаждения са на възраст под 40 години, когато са все още с
голяма гъстота и силно уязвими на мокър сняг.
4) Въздействие на нахлуването или увеличеното разпространение на
инвазивни видове.
5) Големи области от иглолистни култури извън естествения ареал на
разпространение на видовете.
6) Ключова уязвимост е липсата на адекватни научни данни, които да
послужат за изготвяне на стратегията за адаптиране.
7) Преобладаващи употреба на дървесина за продукти с ниска стойност и
кратък живот.
8) Ниво на професионално образование и капацитет за иновации в
дървопреработвателната и мебелна промишленост. Тук можем да добавим и
8

Междинен доклад „Оценка на сектор „ Гори― във връзка с изготвяне на Национална стратегия
за адаптация към изменението на климата и План за действие, http://www.moew.
government.bg/bg/mejdinen-doklad/
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необходимостта от повишаване на професионалната подготовка и
квалификация и на служителите и работещите в горския сектор, в т.ч в
държавните, общинските и частните гори чрез създаване на Национална
служба за квалификация, преквалификация и консултантски услуги в горското
стопанство.
Всички горепосочени фактори може да имат сериозни последствия за
способността на българските гори да продължат да изпълняват устойчиво
много екосистемни функции. Адаптирането на горските ресурси и на начина, по
който те се управляват, така че да се гарантира минимализиране на тези
отрицателни последствия, както и извличането на възможните ползи от
изменението на климата в максимална степен, е предизвикателство.
Необходимите действия и резултатите от тези действия ще се почувстват найрано след няколко десетилетия. Определянето на правилен курс на действие
до голяма степен зависи от наличното научно познание по различни теми,
моделирането на различни климатични сценарии и режими на стопанисване и
наличието на капацитет за управление и ресурси.
На базата на горните констатации се очертават няколко потенциални
рискове и възможности, свързани с климата (Таблица 1), както и най-уязвимите
видове гори (Таблица 2):
Таблица 1. Климат и изменение на климата – потенциални рискове и
възможности за горския сектор
Горски сектор

Рискове
Възможности
• Високо-температурен стрес, • По-дълъг растеж и повишен
увеличен стрес от суша
прираст в по-студени (напр.
планински) места с достатъчно
влага
• Подобрени условия за
• Повече възможности за
По-високи
патогенни насекоми,
използване на топлолюбиви и
температури (в т.ч. лимитирани в момента от ниски устойчиви на засушаване
горещи вълни)
температури
видове при липса на
застудявания
• Повишен риск от пожари
• По-висок потенциал за
инвазивни видове
• Смъртност при топлолюбиви • Смъртност сред
растителни видове
топлолюбиви
По-ниски
патогени
температури (в т.ч.
• Намалено разпространение
резки застудявания)
на топлолюбиви инвазивни
видове
• Наводнения
• Подобрен растеж на видове
на по- сухи месторастения
• Увеличена ерозия на
• Възстановяване на
Повече валежи и
стръмни склонове и горски
крайречните гори
по-висока влажност пътища
• Подобрени условия за
развитие на
патогенни гъби
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Горски сектор

Засушаване

Рискове
• Висок стрес за дърветата
особено на по-сухи
месторастения
• Стресът при суша отслабва
дърветата и увеличава
вероятността за патогени
• Повишен риск от пожари

Възможности

• Сериозни поражения от
• Увеличена хетерогенност на
По-силни ветрове и ветровали,
ландшафта поради поражения
бури
ветроломи и други сходни
от ветровали
нарушения
• Поражения от измръзване на • Подобрени условия за
по- малки растения в планините топлолюбиви растения
• Намалени водни количества и • По-ранно започване на
По-кратка снежна
водоснабдяване
вегетационния период и попокривка и по-топли
дълъг период на растеж
зими
• По-висок риск от изамръзване
поради късни мразове и ранно
развитие на растенията
• Повреди от мокър сняг главно
на иглолистни дървесни видове
Валежи от мокър
(Pinus
сняг
sylvestris, Pinus nigra)
• Повече поражения от лавини

Натрупване на лед

• Повреди от натрупване на

лед

Таблица 2. Изменение на климата – потенциално най-уязвими видове гори
Вид гора

Потенциални проблеми

Влошаване на здравето, свързано със
засушаване
Култури от Pinus
sylvestris под 800 м Нападения от насекоми и други болести
надм.в.
Пожари
Мокър сняг
Култури от Pinus
nigra под 500 м
надм.в.

Степен на
уязвимост
Много висока
Много висока
Много висока
Средна

Пожари
Влошаване на здравето, свързано със
засушаване

Много висока
Висока

Нападения от насекоми и други болести

Висока

Намаляване на растежа поради засушаване

Средна

Естествени гори и Поражения от мокър сняг
насаждения от Pinus
sylvestris и Pinus
nigra на възраст под Пожари
60 години, с висока

 476 

Висока
Средна

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Вид гора

Потенциални проблеми

гъстота и на 8001400 м надм.в.
Влошаване на здравето, свързано със
Гори с
преобладаващ вид засушаване
Pinus heldreichii
Конкуренция от други видове
Гори с
Влошаване на здравето, свързано със
преобладаващ вид
засушаване
Pinus peuce
Гори от Pinus nigra
на скалисти места в Конкуренция от други видове
Родопите
Гори с
преобладаващ вид Намаляване на растежа поради засушаване
Picea abies под 1800
м надм.в. и на
Ветровали и нападения от корояди
възраст под 140
години.
Гори от Quercus
Влошаване на здравето, свързано със
petraea (Q.
dalechampii) на сухи засушаване
места, предимно
стръмни, припечни Нападения от насекоми
терени
Крайречни гори до Намаляване на растежа поради засушаване
големи реки и Черно
море
Инвазивни видове
Гори от Fagus
sylvatica на сухи
места (карстови
терени) и на пониска височина
(напр. под 900 м
надм.в.)
Гори и съобщества
от редки видове на
маргинални места
(за справка
Червената книга на
България, том 3,
2015 г., вид F
(храсти) и G (гори))
освен
горепосочените
Гори от Castanea
sativa

Степен на
уязвимост

Средна
Висока
Средна
Висока
Висока
Висока

Висока
Висока
Средна
Висока

Намаляване на растежа поради засушаване

Средна

Поражения от обледяване

Средна

Потенциални проблеми със здравето и
растежа,
свързани с променената температура и
режим на валежи

Висока

Проблеми, свързани с увеличената
конкуренция между видовете, в т.ч.
инвазивни видове

Висока

Намаляване на растежа поради засушаване

Висока

Проблеми с насекомни и гъбни патогени
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Изводи, заключения, предложения
 Налице са изменения на климата, които на практика вече оказват
влияние върху горите в страната. Според симулациите за промените на
климата, направени на базата на основните емисионни сценарии, се очаква
повишение на температурата в България с над 2 градуса по Целзий до края на
XXI век, което е необходимо да се прецизира по райони и надморски височини.
Фактите за България показват, че последните 15 години са по-топли от
обичайното. Като се отсеят някои детайли, разлики и др., се налага общият
извод, че: климатът в страната ни ще става все по-топъл и по-сух, особено през
втората половина на 21-ви век. Вероятното редуциране на валежните
количества през топлото полугодие се очаква да има негативен ефект върху
горските екосистемите;
 Необходими са активна позиция и действия за прилагане на
международните, европейски и национални политики за борба с измененията
на климата, както и на заложените национални приоритети в областта на
климатичните промени и адаптацията към тях;
 Необходимо е включване на съществуващата единствена секторна
Програма от мерки за адаптация на горите в Република България към
климатичните промени и намаляване на негативното влияние на климатичните
промени върху тях в общата Национална стратегия за адаптация към
изменението на климата в България. Засега Програмата от мерки за адаптация
на горите в България е адресирана преди всичко към вземащите решения в
горското ведомство на страната, както и към специалистите в регионалните
дирекции по горите, държавните горски и ловни стопанства, общините,
собственици на гори и частните горовладелци;
 Налице са празноти в знанията в горския сектор относно
потенциалните последствия от измененията на климата, в т.ч знания за
възможните последствия от изменението на климата за най-важните дървесни
видове, типове гори и приоритетни дървесни видове и месторастения,
подлежащи на защита, липса на адекватно моделиране на национално ниво
относно потенциалните и очаквани промени в производителността и горската
динамика при най-важните видове в горите, липса на адекватно познание и
моделиране на национално и областно ниво на потенциалните биотични и
абиотични нарушения и последствията за горите.
 Необходимо е запълване на тези празноти чрез идентифициране на
стратегически политики и дейности, в т.ч. за: повишаване на професионалната
подготовка и квалификация и на служителите и работещите в горския сектор, в
т.ч. в държавните, общинските и частните гори чрез създаване на Национална
служба за квалификация, преквалификация и консултантски услуги в горското
стопанство; стартиране и подкрепа на научни програми, които пряко да
обслужват потребностите на горския сектор в много по-широк план от сега. Да
се създадат условия за подпомагане на проекти и програми за намаляване
емисиите на парникови газове. Работата по превенцията на изменението на
климата да се извършва и чрез одобряване на проектни идеи, целящи
намаляване на емисиите на парникови газове в България, и изпълнение на
мерки за адаптация към климатичните промени;
 Освен това е необходимо създаването на единна национална
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информационна система за горите в България, базирана на географски
информационни системи, в т.ч. чрез създаване на обща база данни и за
влиянието на климатичните промени върху горските екосистеми и мерките за
тяхната адаптация.
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Abstract: The concept of sustainability has entered the World Literature at the
beginning of the 1970s. Since then, "sustainability" has become the most
fundamental element in economic development strategies and processes. In the
1980s, 1990s, and 2000s, the concept of "sustainable development" took place in
development debates and policies to be implemented.
From 1987 to the present day, many conferences, meetings, and agreements
have been made on this issue for the future generations to live in a healthy
environment. 17 goals for sustainability were identified in the Transforming our world:
The 2030 Agenda for Sustainable Development Summit in 2015. While 12, 13, 14,
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and 15 of these goals are entirely related to the environment; goals 2, 6, and 7 are
partially related to the environment regarding their objectives.
Various indices are used to evaluate whether the countries have reached
these goals. One of these indices is the Environmental Performance Index, and the
other is the Sustainable Development Goals Index and Dashboard. These indices,
which contain many indicators, reveal the situation of the countries.
In this study, the performance of the Balkan countries according to the
sustainable development goals of the environment was evaluated. According to the
Sustainable Nitrogen Management Index, which envisages sustainable agriculture,
all Balkan countries perform deficient performance. In SDG 14 (Life Below Water)
Balkan countries have similarly low score in general.
Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Environmental
Performance Index, Sustainable Development Goals Index, Balkan Countries
Introduction
After the Industrial Revolution, there was a tremendous economic difference
between the countries that implemented this revolution and the other countries. In
particular, after the Second World War, almost all of the underdeveloped countries
have tried to apply the "modernization" process by implementing various
development strategies. Comparisons of countries in the 1950s were determined
according to the gross domestic product, but comparisons were started considering
social welfare by the 1980s.
The term "Development" has entered into the world economic literature, which
is a concept that includes not only economic growth and the increase in the national
income, but also the improvement of the welfare and social elements. The pressure
on natural resources along with development strategies has paved the way for
sustainable development.
The sustainable development approach, which represents a dynamic process,
will pave the way for the economic development process by preserving human health
and natural equilibrium, providing rational orientation and balanced use of natural
resources, leaving an unspoiled and healthy environment for future generations.
For the past 45 years, world countries have held numerous conferences and
meetings on sustainability and sustainable development. In this context, roadmaps
have been drawn out, and various objectives have been determined.
This process initiated in 1972 with the report "Limits to Growth" published by
the Roman club. In this report, traditional development methods and environmental
pollution were criticized, and it was emphasized that the environment should be
protected for economic development (Meadows et al., 1972). Following this, the
"Human Environment Conference" was held in Stockholm the same year. The
concept of sustainability was also emphasized in this conference (UN, 1972). In the
"Our Common Future" report published by the United Nations in 1987, the definition
of sustainable development was made. According to this, sustainable development is
defined as ―ability to make development sustainable-to ensure that it meets the
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs‖ (WCED, 1987).
The conscious elements of the international community have seen that the
problem can be overcome by producing conscious and sharing policies that exceed
the national borders, and after the maturation period, the 1992 Rio Summit was
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reached (Günsoy, 2006). 189 countries declared the ―United Nations Millennium
Declaration‖ in September 2000. Eight Millennium Development Goals (MDG) have
been identified regarding sustainability in the Declaration (UN, 2000). These eight
MDGs have been developed for each country to show progress in sustainable
development and fight against poverty by 2015 in a measurable and traceable way
(Peskircioğlu, 2016).
The year 2015 has been a significant year for global climate change and
sustainable development. Under the leadership of the United Nations, the Treaty of
Paris was signed on 12 December 2015 as part of climate change framework
conferences. The Paris Treaty is crucial for a new roadmap to global climate change
efforts with a history of nearly 20 years (UN, 2015a). The Paris Treaty is an
agreement on a global scale adopted by 196 member states. It has been decided
that the earth's temperature difference, which has reached 1°C until today, is kept
below 2°C and as high as 1.5°C as possible.
The 2030 Sustainable Development Goals in the UN Sustainable
Development Summit in New York on 25-27 September 2015, in the same year,
were accepted by the signature of 193 countries. These key objectives will serve as
the international community and national governments to act as joint welfare action
for the next 15 years (UN, 2015b).
In this study, we want to give comparatively the situation of the Balkan
countries regarding sustainable development targets about the environment. In this
context, what needs to be done in order to reach 2030 goals will also be discussed.
Material and Methods
In the study, the status and comparison of the Balkan Countries were made
using 2 index data prepared by various institutions. These are Environmental
Performance Index and Sustainable Development Goals Index.
The Environmental Performance Index (EPI) lists countries' performance in
areas related to human health and ecosystem protection. For this purpose, there are
more than 20 indicators in 9 different areas. These indicators are health, air quality,
water quality and water resources, agriculture, forests, fisheries, biodiversity, climate,
and energy (EPI, 2016).
Another index is the Sustainable Development Goals Index (SDG index),
which was first published in 2016. This index contains close to 100 indicators. The
purpose of this index is to give an idea and make comparisons about the
achievement of the 17 SDGs. Thus, the difficulties and shortcomings of the countries
in essential applications can be revealed (Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017).
Sustainable Development Goals (SDGs)
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets are
announced in the "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development" declaration published in 2015. The Agenda is a commitment to
eradicate poverty and achieve sustainable development by 2030 worldwide, ensuring
that no one is left behind. The adoption of the 2030 Agenda was a landmark
achievement, providing for a shared global vision towards sustainable development
for all (UN, 2015b). The 17 goals identified on this agenda are shown in Figure 1.
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Figure 1. Sustainable Development Goals
These objectives mainly cover people, planet, prosperity, peace, and
partnership. Goals 12, 13, 14, and 15 are based on the sustainability of the natural
environment entirely. Goal 2, 6 and 7 contain the environmental targets partially. For
this reason, the comparison of the Balkan countries was established in the indicators
of 2, 6, 7 partly, and indicators of 12, 13, 14, 15 entirely.
Comparison Balkan Countries
Firstly, scores and rankings were given according to the countries‘
environmental performance index. According to the table 1, Slovenia ranks first in the
Balkan countries Slovenia is in fifth place in the World rankings. This is followed by
Croatia, Greece, and Romania. Among the Balkan countries, Bosnia and
Herzegovina have the lowest score (63,3) in Environmental performance index.
Table 1. Environmental Performance Index

Slovenia
Croatia
Greece
Bulgaria
Romania
Montenegro
Serbia
Macedonia, FYR
Albania
Turkey
Bosnia and Herzegovina

Environmental Performance Index
(2016) (score)
89,0
87,0
85,8
83,4
83,2
78,9
78,7
78
74,4
67,7
63,3

Environmental Performance Index
(2016) (rank)
5
15
21
33
34
47
48
50
59,0
92
110

Source: EPI, 2016 and Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
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The SDG index is scoring and ranked globally according to the achievement of
17 goals for countries. Table 2 gives the ranking of the countries by scores.
According to the Table 2, Slovenia, Croatia, Romania, Serbia and Balkan countries
are among the top four countries in the SDG index of 157 countries and in the order
of 17 goals in 2017.
Table 2. SDG Global Rank
2017
Slovenia
Croatia
Romania
Serbia
Greece
Bulgaria
Macedonia, FYR
Albania
Turkey
Montenegro
Bosnia and Herzegovina

(of 157)
9
24
35
37
38
40
57
63
67
69
84

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
SDG 2: Zero Hunger, which aims to end hunger, achieve food security and
improved nutrition and promote sustainable agriculture, has a "sustainable Nitrogen
Management Index" indicator regarding the environment. This index, which
measures agricultural sustainability, is based on two essential production activities:
nitrogen use activity and land use activity (Zhang et al., 2015).
When the purpose of SDG 2 (Zero Hunger) is examined the situations about
the environment that are relevant to countries are shown as below. According to the
Sustainable Nitrogen Management index, all Balkan countries seem to have a
scarcely worst score (Table 3).
Table 3. SDG 2: Zero Hunger
Sustainable Nitrogen Management Index (0-1)
Albania
1,0
Bosnia and Herzegovina
0,9
Bulgaria
0,8
Croatia
0,7
Greece
0,7
Macedonia, FYR
0,8
Montenegro
1,1
Romania
0,7
Serbia
0,7
Slovenia
0,8
Turkey
0,8
Best Value
Worst Value
0,0
<=0,3
0,3 < x <=0,5
0,5 < x <=0,7
>0,7
1,2

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
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Table 4 shows the comparison between Balkan countries for SDG 6 (Clean
Water and Sanitation), which ensure availability and sustainable management of
water and sanitation for all. According to this indicator, freshwater withdrawal (% of
total renewable water resources), Bulgaria and Turkey have more water usage than
other Balkan countries.
Table 4. SDG 6: Clean Water and Sanitation

Albania
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Greece
Macedonia, FYR
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turkey
Best Value
12,50%

<=25%

25%<x<=50%

Freshwater withdrawal (% of total renewable
water resources)
4,3
0,9
28,7
0,6
13,9
16,1
3,2
2,5
2,9
18,9
Worst Value
50%<x<=75%
>75%
100%

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
Table 5. SDG 7: Affordable and Clean Energy

Albania
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Greece
Macedonia, FYR
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turkey
Best Value

Worst Value

CO2 emissions from fuel
combustion and electricity output
(MtCO2/TWh)
0,9
1,4
1,0
1,2
1,4
1,6
0,7
1,1
1,1
0,8
1,3

Share of renewable energy in
total final energy consumption
(%)
38,2
15,3
15,8
20,0
13,9
16,5
46,2
21,7
19,6
19,3
12,8

0,0
<=1
1<x<=1,25
1,25<x<=1,5
>1,5
3,3

94,20%
>=20%
20%>x>=15%
15%>x>=10%
<10%
0,30%

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
SDG 7 (Affordable and Clean Energy) goals related to the environment,
contains indicators such as CO2 emissions from fuel combustion and electricity
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Output and Share of renewable energy in total final energy consumption (Table 5).
CO2 emissions from fuel combustion and electricity provide a complete analysis of
emissions from energy usage (IEA, 2016). The share of renewable energy in total
final energy consumption allows the calculation of the share of renewable energy
using the energy data available for final consumption. Consequently, the calculated
result using the energy available for final consumption underestimates the share of
energy from renewable sources (SE4All, 2016).
SDG 12, which aims to sustain production and consumption, has 7 indicators.
Electronic waste is an essential part of the process of global waste consumed
nowadays. Efforts are being made to recycle and reduce this waste. E-waste
compares the amount of per capita electronic waste. (UNU-IAS, 2015). Wastewater
treatment is a process used to convert wastewater into water that can be recycled or
reused in the water cycle with minimum environmental problems. It is expressed as a
percentage by this indicator (Hsu, A. et al., 2016). When the indicators of sustainable
consumption and production are examined, it is seen that the worst scores are at the
wastewater treated indication. In addition, the e-waste indicator is not sufficient in
terms of Balkan countries. According to ―net imported emissions of reactive nitrogen"
indicator Montenegro and Greece are worse than the other countries (Table 6).
Table 6. SDG 12: Responsible Production and Consumption

Albania
Bosnia and
Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Greece
Macedonia,
FYR
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turkey
Best Value

Worst Value

ProductionNet
Net
based Production- imported
Municipal solid
imported
E-waste
reactive based SO2 emissions
Wastewater
waste
SO2
(kg/capita)
nitrogen emissions of reactive
treated (%)
(kg/person/year)
emissions
emissions (t/capita) nitrogen
(t/capita)
(kg/capita)
(kg/capita)
6,1
0,8
15,6
7,8
-24,8
7,8
5,1
5,3

16,5

-10,9

0,0

-200,3
53,5
215,0

-31,0
11,7
16,8

60,8
50,2
77,6

-10,9

4,4

-10,9
-1,2
-10,9
17,4
3,1

6,7
15,4
6,4
59,8
31,6

10,7
10,8
15,1

1,3
0,3
2,0

20,0
23,2
56,9

6,1

1,1

17,8

7,1
9,2
7,3
15,0
6,5

1,0
0,8
1,2
1,8

39,5
n.d.
34,7
25,2

30,9

329,3
18,5

8,1
22,4

125,0
35,2

0,1
≤1

2,3
≤8

0,5
≤10

0,2
≤5
5<x≤
7,5
7,5 < x ≤
10
>10
23,50

1 < x ≤ 1,5
1,5< x ≤ 2
>2
3,7

98,2
16,9
45,3

-19,2

0
0
100%
≤1,5
≤1
≥50%
1,5 < x ≤
50% > x ≥
8 < x ≤ 29 10< x ≤ 20
1< x ≤ 8
75,75
32,5%
75,75< x ≤
32,5%> x ≥
29 < x ≤ 50 20< x ≤ 30
8 < x ≤ 15
150
15%
>50
>30
>150
>15
<15%
86,5
68,3
432,4
30,1
0%

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
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SDG13 has indicators that include climate actions. These are Climate change
vulnerability index (0-1), Imported emissions, tech-adjusted (tCO2 / capita) and CO2
emissions from energy (tCO2 / capita). The climate change vulnerability index (0-1)
measures the vulnerability of countries to climate change. The total vulnerability
score is calculated as a simple average of three distinctive signs normalized from 0
to 1.7. Therefore, this indicator assesses countries' relative vulnerability to major
climate change effects rather than full impacts (HCSS, 2015). According to CO2
emissions from energy indicators, other Balkan countries except Albania have an
average score (Table 7).
Table 7. SDG 13: Climate Action

Albania
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Greece
Macedonia, FYR
Montenegro
Romania
Serbia
Slovenia
Turkey

0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Imported emissions,
tech-adjusted
(tCO2/capita)
0,7
0,2
0,8
0,3
1,5
0,6
2,1
0,2
1,1
-1,4
0,7

Best Value

0%
≤0,1%
0,1% < x ≤ 0,15%
0,15% < x ≤ 0,2%
>0,2%
0,40%

0
≤0,5
0,5 < x ≤ 0,75
0,75 < x ≤ 1
>1
3,20

Climate change
vulnerability index (0-1)

Worst Value

CO2 emissions from
energy (tCO2/capita)
1,7
5,7
5,4
4,2
6,3
4,0
3,6
3,5
6,3
7,0
4,2
0
≤2
2< x ≤ 3
3< x ≤ 4
>4
23,7

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
SDG 14 is a goal with the objectives on water life and sustainability. It seeks to
protect the oceans, seas and aquatic life, and to use them in a sustainable way. This
goal includes indicators such as biodiversity, clean waters, marine sites, fisheries.
Ocean Health Index - Biodiversity estimates how successfully the richness and
variety of marine life are being maintained around the world. The score for this Goal:
Biodiversity is 91 out of 100. The global average score is 71 out of 100. Clean waters
measure contamination by chemicals, excessive nutrients (eutrophication), human
pathogens and trash. Water pollution harms human health, livelihoods, and
recreation, as well as the health of marine life and habitats. The score for this Goal:
Clean Waters is 74 out of 100. The global average score is 71 out of 100. The
Fisheries sub goal measures the sustainability of wild-caught seafood harvests, with
the aim of maximizing the amount that can be harvested year after year (Ocean
Health Index, 2016).
Ocean Health Index - Clean waters and Ocean Health Index - Fisheries
indicators are below the required values in all Balkan countries. The Ocean Health
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Index - Biodiversity indicator is lower in Bosnia and Herzegovina than others
(Table 8).
Table 8. SDG 14: Life Below Water
Ocean Health
Index - Biodiversity
(0-100)
93,7

Albania
Bosnia and
79,3
Herzegovina
Bulgaria
94,0
Croatia
94,5
Greece
94,9
Macedonia, FYR
Montenegro
92,6
Romania
94,3
Serbia
Slovenia
95,8
Turkey
91,7
Best Value

Worst Value

100
≥90
90> x ≥ 85
85> x ≥ 80
<80
76

Ocean Health
Index - Clean
waters (0-100)
53,5

66,1

Ocean Health
Index - Fisheries
(0-100)
28,1

40,6

0,0

32,5

42,7
64,0
59,6

99,4
69,3
71,8

36,3
40,7
54,3

60,1
56,4
n.d.
28,4
50,4

0,0
99,6
n.d.
99,9
4,6

36,8
57,8
n.d.
49,7
66,5

100
≥70
70> x ≥ 65
65> x ≥ 60
<60
28,6

100
≥50%
50%> x ≥ 30%
30%> x ≥ 10%
<10%
0%

100
≥70
70> x ≥ 65
65> x ≥ 60
<60
19,7

Marine sites, mean
area protected (%)

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
Table 9 shows SDG 15 indicators for sustainability of terrestrial life. These
indicators are freshwater sites, terrestrial sites, the annual change in forest area (%),
imported biodiversity impacts (species lost per million people) and red list index of
species survival (0-1).
According to the indicator freshwater sites and mean area protected scores,
Croatia and Bulgaria are far better than others but Montenegro and Turkey are in a
bad situation.
Table 9. SDG 15: Life on Land

Albania
Bosnia and
Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Greece
Macedonia, FYR
Montenegro
Romania
Serbia

Freshwater
Terrestrial
sites, mean sites, mean
area
area
protected (%) protected (%)
95,4
68,5

Annual
change in
forest area
(%)
5,0

Imported biodiversity Red List Index
impacts (species lost per of species
million people)
survival (0-1)
0,2

0,85

40,0

12,5

0,8

0,2

0,90

98,6
100,0
86,1
86,0
0,0
66,1
31,1

95,6
65,2
72,5
21,1
2,1
77,8
26,1

2,1
1,9
4,0
4,0
1,8
3,3
1,2

0,2
0,2
0,3
0,3
n.d.
0,2
0,2

0,94
0,90
0,85
0,97
0,81
0,95
0,96
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Slovenia
Turkey
Best Value

Worst Value

Freshwater
Terrestrial
sites, mean sites, mean
area
area
protected (%) protected (%)
93,1
85,5
4,1
2,3
100%
≥50%
50%> x ≥
30%
30%> x ≥
10%
<10%
0%

100%
≥50%
50%> x ≥
30%
30%> x ≥
10%
<10%
2,10%

Annual
change in
forest area
(%)
1,6
3,3
0,60%
≤3%
3% < x ≤
4,5%
4,5% < x ≤
6%
>6%
18,40%

Imported biodiversity Red List Index
impacts (species lost per of species
million people)
survival (0-1)
0,6
0,2

0,94
0,88

0
≤0,1

1
≥0,9

0,1 < x ≤ 0,225

0,9 > x ≥ 0,85

0,225 < x ≤ 0,35

0,85 > x ≥ 0,8

>0,35
1,10

<0,8
0,6

Source: Bertelsmann Stiftung and SDSN, 2017.
Results and Interpretation
The SDG Index gives an initial indication of the state of play and helps raise
public awareness of the 2030 Agenda and its implementation in individual states.
Available data for SDG 2 show that all Balkan countries also need to shift towards
more environmentally sustainable agricultural practices and improve nutrition
outcomes.
Balkan countries also face major challenges in decarbonizing their energy
systems to fight climate change (SDG 13), and in conserving marine (SDG 14) and
terrestrial (SDG 15) ecosystems.
As described in the methodology section, the 2017 SDG Index contains new
indicators and updated values for those indicators for which new data are available.
As a result, the 2017 scores and rankings are not comparable with the 2016 results.
Unfortunately, it has not been possible to estimate time series trends for many
variables, so the available data do not tell us whether and how fast countries
progress towards the SDGs.
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Fighting Climate Change in Practice - an Inspiring
Insight into the Kitchen of Energiewende
Zornitsa Spasova
National Center of Public Health and Analyses - Sofia, Bulgaria
Abstract: The German transition to a low-carbon economy, Energiewende, is
widely recognized in the context of combating climate change. The article presents
an overview of the measures taken by Germany in fighting climate change and is a
product of the author's personal impressions of the meeting of Central and Eastern
European media representatives, organized by the adelphi consulting company
within the initiative of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety (BMUB).
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Борбата с климатичните промени на практика –
едно вдъхновяващо надникване в кухнята на
Energiewende
Зорница Спасова
Национален център по обществено здраве и анализи - София, България
Резюме: Германският преход към нисковъглеродна икономика
Energiewende придобва широка популярност в контекста на борбата с
измененията на климата. В статията е представен обзор на мерките, които
взема Германия срещу промените в климата и е продукт от личните
впечатления на автора от срещата на медии от Централна и Източна Европа,
организирана от консултантската компания adelphi в рамките на инициатива на
Германското федерално министерство на околната среда, опазването на
природата, строителството и ядрената безопасност (BMUB).
Ключови думи: климатични промени, Energiewende, adelphi, медии.
Въведение
Климатичните промени без съмнение са едно от най-сериозните
предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество. През
2015 г. в Парижкото споразумение за климата страните от цял свят се
ангажираха да намалят емисиите на парникови газове, за да овладеят
климатичните промени. Германия е пионер в тази насока: с широката публична
подкрепа и подкрепата от различни страни най-многолюдната страна в
Европeйския съюз се стреми да стане почти неутрална спрямо климата до
средата на века.
В подкрепа на този процес Германското федерално министерство на
околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената
безопасност (BMUB) стартира Европейска инициатива за климата с цел
изграждане на мрежи, необходими за по-тясно сътрудничество и обмяна на
знания, опит и най-добри практики от цяла Европа, със специален фокус върху
страните от Централна, Източна и Южна Европа. Сред инициативите в тази
насока са серия от образователни турове за специалисти с интереси в научната
журналистика и комуникация на науката, работещи в областта на изменението
на климата и енергийната ефективност от България, Хърватска, Чехия,
Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.
Туровете са организирани от аdelphi, Германската агенция за възобновяеми
енергийни източници от името на Германското федерално министерство на
околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената
безопасност (BMUB). Благодарение на тях авторът на това съобщение успя на
надникне в кухнята на Energiewende, която макар и достъпна за медиите, често
остава скрита за изследователите. В статията са използвани и материали на
колеги журналисти, които също взеха участие в мероприятието. Снимковият
материал е предоставен от adelphi.
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Energiewende
Терминът "Energiewende" се използва редовно в публикациите в
английски език, без да се превежда (Wikipedia). Буквално означава "енергиен
обрат" или "енергийна революция" и обхваща усилията на Германия да намали
вредните за климата емисии на въглероден диоксид (CO2), без да разчита на
ядрената енергия (Russel, 2017).
За Energiewende се говори още от 70-те години на миналия век, но
решителни действия се предприемат след атомната авария във Фукушима,
Япония през март 2011 г. Energiewende, която се развива от масово антиядрено и екологично движение в огромен национален проект, има дълбоки
ефекти в обществото и бизнеса. Германия решава най-късно до 2022 г. да
прекрати използването на ядрена енергия и постепенно да премине към
енергия, произвеждана от вятър, слънце, енергия от ВЕЦ и биомаса. Тя трябва
да замени фосилните енергийни източници като въглищата и земния газ. По
план намаляването на емисиите на парникови газове трябва да е с 95% до
2050 (спрямо нивата от 1990 г.) и преориентирането към възобновяема енергия
да достигне 60% от енергийния микс до същия период. До 2030 г. енергийният
сектор ще трябва да намали значително (с 61-62%) емисиите си спрямо нивата
от 1990 г., а индустрията – с над 50%. Проектът за енергийна трансформация
включва и планове за по-добра топлоизолация на сградите, използване на
фотоволтаични
инсталации
на
покривите,
изграждане
на
големи
ветрогенераторни паркове в Северна Германия и т.н.
Благодарение на Energiewende Германия харчи по-малко за внос на
енергийни източници. По данни на adelphi през 2012 г. страната е спестила 26
млрд. благодарение на енергийната си ефективност. На човек от населението
това прави почти 500 евро спестени през 2016 г. От друга страна, възможността
за собствено производство на енергия дава възможност на домакинствата да
генерират приходи. Зелената икономика създава и нови работни места – в
периода 2006-2013 техният брой е 1.1 млн. Другият плюс е, че ако енергийната
революция на Германия се увенчае с успех, страната ще бъде възприемана
като пример за останалите индустриални държави, а германските компании
могат да спечелят от износа на ноу-хау и оборудване (Калфова, 2017).
Разбира се, Energiewende не се радва на безрезервно одобрение в
страната си. Едно от съмненията е, че Германия ще успее да изпълни
амбициозните си цели за енергиен обрат. Делът на възобновяемите енергийни
източнищи в енергийния микс на страната се е увеличил от 3,2% през 1991 г. до
една трета, но въпреки това остава сравнително далеч от поставените цели.
Друга полемика предизвиква географският дисбаланс между производството и
потреблението на зелена енергия – докато повечето ветрогенераторни паркове
се намират в северната част на страната, необходимостта от енергия е поголяма в южна Германия, където е съсредоточено индустриалното
производство. Проблем е и обезпечаването с електроенергия в периодите без
слънце и без вятър.
За сметка на създадените нови работни места много работни места се
губят в т.нар. „стари отрасли―, което създава безпокойства от социално
недоволство. Много бизнесмени предупреждават, че разходите за
изключването на атомната енергия от енергийния микс и преминаването към
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енергия от възобновяеми източници може да постави под риск тяхната
конкурентоспособност и да ги принуди да изнесат производството си в чужбина.
Действително може би най-силният аргумент срещу Energiewende е високата
цена – както за самата страна, така и за крайния потребител. На година
Energiewende струва на страната над 20 млрд. евро, а цената на киловатчас
електроенергия за потребителите е около 30 цента (Калфова, 2017). Въпреки
това според обществено проучване около 93% от германците подкрепят
производството на зелена енергия вероятно на фона на огромните
икономически и здравни последици от една катастрофална промяна на
климата.
Завод за рециклиране на строителни отпадъци Feess
Фактически мероприятието, организирано от adelphi, съчетаваше
презентации – като тази за представяне на детайли за Energiewende; данни от
Държавната агенция за екологични технологии на Баден-Вюртемберг (UTBW) в
Щутгарт; относно развитието на производството на зелена енергия и
технологиите за пестене на енергия във федерална провинция БаденВюртемберг; данни за зеления град Фрайбург и т.н. – с посещения в големите
концерни като Даймлер, Пфайзер, заводът за преработка на строителни
отпадъци ―Фийз‖ и др. В настоящето съобщение обаче бих искала да се спра
именно на нещата, които видяхме при посещение „на терен― в компаниите,
където прилагат на практика мерките в прехода към нисковъглеродна
икономика.
Първото такова посещение бе в завода за рециклиране на строителни
отпадъци Feess. Построяването на завода става след 19 г. чакане за издаване
на разрешителни, но идеята за него датира още по-отдавна – още преди
сегашният собственик г-н Фийз да наследи семейния бизнес – когато се е питал
защо строителният отпадък просто се изхвърля. Той вижда в него ценен ресурс
и не греши – днес заводът е печелившо предприятие, в което се рециклират
90% от строителните отпадъци около Щутгарт, в радиус 50-60 км (извозването
на отпадъци в по-голям радиус е икономически нерентабилно).
Според немското законодателство за отпадъците днес в Германия е
немислимо строителен «боклук» да се изхвърля на нелегални депа.
Регламентираните депа пък струват скъпо на строителните компании. Затова
все повече от тях се обръщат към заводите за рециклиране на строителни
отпадъци, като Feess. Фирмите плащат такса, за да оставят за рециклиране
своите отпадъци и същевременно купуват от него готови строителни продукти.
За клиентите, които едновременно доставят строителен отпадък и купуват
продукт, има специални „пакетни― оферти. Клиенти са предимно строителни
фирми и такива, които се занимават с градинарство. Строителите от своя
страна изтъкват пред клиентите си като свое предимство употребата на
рециклирани материали, с което намаляват въглеродния отпечатък на
проектите си. Ландшафтно студио пък купува различни цветове настилка за
паркови алеи, субстрат от трошена керемида за зелени покриви, дори почвен
субстрат (Малцева, 2017).
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Входът на Feess Recycling park

По време на презентацията за работата на завода Feess
При приемането им в завода отпадъците се сортират. Някои идват от
съборени сгради, други – от премахнати или реконструирани жп линии, трети –
от изкопи. За всеки вид има сектор в завода. От целия отпадъчен материал
90% се превръща в нов продукт, а една десета все пак заминава към други
центрове за рециклиране или към сметищата.
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За всеки продукт има сектор в завода
Металните части, като арматурно желязо например, се изваждат с
помощта на мощен магнит. Те се изпращат на фирма, специализирана в
рециклирането на метали. Останалите нежеланите съставки – пластмасови
шишета, чашки, парцали и др. – се премахват на ръка и едва тогава
материалът е готов за раздробяване.

Металните части се отстраняват с помощта на мощен магнит и се
извозват до друга фирма, специализирана в рециклирането на метали
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Мощната захапка на трошачната машина
Рециклираният бетон е един от основните продукти на Feess. Той има
здравина и якост, които удовлетворяват немските строителни стандарти, но е
значително по-евтин от новия. По цвят двата вида бетон се различават –
рециклираният има мозаечна структура заради примесите на керемиди и др.,
което го прави подходящ и за облицовъчен материал, след полиране.

Визуални разлики между рециклирания и новия бетон
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Заедно с бетона в завода се произвеждат още близо 40 различни
продукта, като например посипка за паркови алеи, субстрат за зелени покриви,
строителни лего блокчета, с които бързо могат да се изграждат бетонни
конструкции. Клетките за различните продукти в завода Feess и няколко халета
са направени именно от такива блокчета.

Преградните клетки са направени от един от продуктите на завода –
строителни блокчета
Един от най-ценните продуки е натрошената керемида. Тя се използва за
направата на зелени покриви, които са много популярни в Германия.
Керемиденият субстрат задържа влагата, поради което е отличен материал за
направата на зелени покриви и много се търси от фирми за градини и
озеленяване (Малцева, 2017).

Натрошените керемиди са ценен продукт
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Един от най-нежеланите продукти е пенобетонът, тъй като не се
рециклира. Такъв е проблемът и с фотоволтаичните панели – затова в
бъдеще при изтичане на срока им на годност ще има голям проблем с този
вид отпадък
Зеленият град Фрайбург
Голямо удоволствие беше за нас да посетим Фрайбург. Дори да не знаеш
нищо за този еко-град, при посещението му оставаш удивен от красотата,
чистотата и спокойствието в него. Всъщност Фрайбург е известен като найзеленият град в Германия. В пълна сила важи това за зеления квартал Ваубан,
построен през 1998 г. на мястото на бивша френска военна база. Това е
първата жилищна общност в света, в която всички жилища имат положителен
енергиен баланс. Излишъкът от слънчевата енергия се продава обратно в
мрежата на града с печалба за всяко домакинство (Wikipedia). Минимален
процент от жителите на квартала притежават автомобил, повечето се
придвижват пеша или с велосипеди. Всъщност нашата екскурзоводка и колежка
живееше във Ваубан и сподели, че жилището ѝ изобщо няма нужда от
отопление през зимата.
Във Файбург посетихме и завода с нулеви емисии на световния
фармацевтичен гигант Пфайзер. Освен мерките са пестене на енергия,
ефективно използване на топлината от машините и др. енергийни икономии,
лично аз останах впечатлена от това, че както сградите, така и част от
машините са от 60-те години на миналия век. Очевидно политиката на Пфайзер
е да инвестират в нови проекти, лекарства и развитие на нови пазари при
използване в максимална степен на всички активи, а не в ненужна смяна на
работеща инфраструктура и технологии.
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Слънчевото време ни помогна за видим Фрайбург в целия му блясък

Слънце и зеленина – така ще запомним Фрайбург

Жилищна зона във Фрайбург
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Зеленият квартал Ваубан
Даймлер – бъдещето се ражда тук
Впечатляващо бе и посещението на автомобилната компания Даймлер,
където д-р Франк Ръф, директор на отдела „Общество и технологии―, изнесе
презентация за бъдещето на автомобилната индустрия и новите концепции за
мобилност,
споделени
пътувания,
дизелови
автомобили,
хибриди,
електромобили и т.н.

Футуристичната презентация на д-р Франк Ръф, Даймлер
Особен интерес предизвика посещението на мобилната лаборатория на
института "Фраунхофер", където бяха изнесени презентации за текущите
проекти на компанията в областта на комуникациите и мобилността, и ни бе
представен прототип на автомобил, който разчита реакциите на пешеходците и
е конструиран специално за целите на пътната безопасност.
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Автономната кола разчита уканзанията, които ѝ давате с ръце и Ви дава
път да минете (на снимката)
С проекта lightTraffic&TrafficlightAI чрез изкуствен интелект може да се
намали близо два пъти средната продължителност на пътуванията в големите
градове - спрямо автоматичната настройка на светофарите или с около 10%
спрямо "ръчно управляемите" настройки със смяна на равни интервали.
Система с невронни мрежи, изпробвана в лабораторни условия, наблюдава
трафика при първоначално зададени произволни настройки на светофарите.
С проекта Hubcab се изследва броят на такситата и придвижването им из
Ню Йорк. Установено е, че в Манхатън много курсове препокриват маршрутите
си, а същевременно предлагането е неравномерно разпределено – в някои
части има голяма нужда от таксита, а на летищата колите трябва да се
конкурират за пътници.
От анализираните данни за 30 хил. таксита и 170 млн. превоза в Ню Йорк
за една година е установено, че 90% от пътуванията могат да бъдат споделени,
а трафикът да бъде намален наполовина, стига пътникът да е склонен да
почака по-малко от минута. При изчакване до 2 мин. е възможно до 100% от
пътуванията да бъдат споделени, макар и при система за централно
управление на такситата. Споделянето на пътуванията, което намалява
значително както разходите, така и емисиите – всъщност е работеща практика в
някои части на Германия и би довело до закъснения от не повече от 3 мин. за
повечето пътници (Петров, 2017).
Заключение
Като изследовател, който от години се занимава с изменението на
климата, това посещение в Германия бе вдъхновяващо за мен. Въпреки
съзнанието, че България е все още много далече от технологиите и средствата
за борбата с изменението на климата, за мен немаловажен беше фактът, че
имах възможността да видя и да се докосна до път, който трябва да бъде
следван, както и да го споделя с другите.
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Ако пътникът е склонен да почака по-малко от минута, 90% от
пътуванията могат да бъдат споделени, а емисиите – значително
редуцирани
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Adaptation of the Species Atropa belladonna L.
Grown in vitro to the Environment
Stanislava Stateva, Gergana Desheva
Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo, Bulgaria
Abstract: The purpose of this study is to adapt the species Atropa
belladonna L. to the environment. The species is cultured in vitro on Quorin &
Lepoivre (1977), with 0.2, 0.5 and 1.0 mg / l IBA and IAA added. The control variant
is with explants developed in Quorin & Lepoivre (1977) without added plant
hormones. Adaptation of the resulting regenerators with a very well formed root
system is carried out in 6x6 cm plastic pots. A suitable substrate (soil: peat: sand 1:
1: 1) has been identified for successful rooting of the species Atropa belladonna L. in
the adaptation process, which ensures their conservation and return to natural
habitats. A high correlation dependence between the height and number of leaves of
A. belladonna L. plants has been established as a result of which 62.7% of the leaf
count variation is dependent on the height factor.
Keywords: Atropa belladonna L., biotechnology; in vitro, medicinal plants,
plant propagation, conservation.
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Приспособяване на вида Atropa belladonna L.
отглеждан в in vitro условия към околната среда
Станислава Статева, Гергана Дешева
Институт по растителни генетични ресурси - Садово
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се адаптира видът Atropa
belladonna L. към околната среда. Видът е отглеждан в in vitro условия върху
хранителна среда Quorin & Lepoivre (1977), с добавен 0.2, 0.5 и 1.0 mg/l IBA и
IAA. Контролният вариант е с експланти, развиващи се в среда Quorin &
Lepoivre (1977) без добавени растителни хормони. Адаптирането на получените
регенеранти с много добре формирана коренова система се извършва в
пластмасови саксийки с големина 6х6 сm. Установен е подходящ субстрат
(почва: торф: пясък 1:1:1) за успешно вкореняване на видовете Atropa
belladonna L. в процеса на адаптация, което гарантира запазването и
връщането им в естествените местонаходища. Установена е висока
корелационна зависимост между височината и броя на листата на растенията
от вида А. belladonna L., вследствие на което 62.7% от изменението на броя на
листата зависи от фактора височина.
Ключови думи: Atropa belladonna L., биотехнология, in vitro, медицински
растения, размножаване, съхранение.
Увод
Видът Atropa belladonna L. е разпространен в буковите гори и сечищата
на Стара планина, Рила, Родопите, Люлин, Пирин и Странджа при надморска
височина от 400 до 1650 m (Стоянов, 1965,1973; Велчев, 1984; Димитрова,
1987; Йорданов, 1983; Genova et. al., 1996, 1997; Воденичаров, 2001; Канисков
2001; Атанасова и др., 2004).
Поради наличието на атропин и скополамин билката е силно отровна.
Използват се корените, листата и стръкове. Алкалоидите, съдържащи се в нея,
действат болкоуспокояващо при спазми на гладката мускулатура на стомашночревния тракт (остър гастрит, язва на стомаха). Всички органи на растението
съдържат алкалоидите: атропин, хиосциамин, беладонин, скополамин,
азотметил–пиролин, азотметил–пиролидин, пиридин, тетраметилдиаминобутан.
В България е създаден сорт Атропа 1029 с добив от сухи листа до 170%,
по-висок от стандартната популация, на суха надземна част с 115% и на корени
с 137%. Има голямо съдържание на алкалоиди – до 218%, повече спрямо
изходната популация. При него съдържанието на алкалоиди в надземната част
е от 0.5 до 1.0% и тя се използва цялата за производство на лекарства
(Атанасова и др., 2004).
В диворастящата беладона се съдържат по-малко алкалоиди, отколкото
в култивираната (Leete, 1990; Sporer et al., 1993; Oksman-Caldentey, 1996; Grit et
al., 2003). Около 1.35% от алкалоидите се синтезират в корените, от 0.3 до 1.2%
– в листата, 0.3 до 0.6% – в стъблата, 0.7% – в цветовете и 0.7% – в зрелите
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плодове. Растението е токсично поради съдържащите се в него атропин и
скополамин (Янкулов, 1996; Schneider et al., 1999; Гусев, 2003, Caksen et al.,
2003; Joshi et al., 2003).
Ежегодно намалява числеността на естествени находища на беладона в
страната ни. Причината за това е замърсяването на околната среда и
безконтролното събиране на билката (Кънчев, 2009). Налага се да се вземат
спешни мерки, за да се запази медицинският вид в естествената му среда.
Използването на биотехнологичните методи е един от начините за
размножаване и съхранението на Atropa belladonna L. (Benjamin et al. 1987).
Процесът на адаптация на растенията е много деликатен и от него
зависи успехът на клоналното микроразмножение. За да могат
микрорастенията да се адаптират към околната среда, е необходимо да им се
осигури висока въздушна влажност, подходяща температура и стерилен
субстрат (Sutter et al., 1992).
Изучаване на реакцията при медицинския вид Atropa belladonna L.,
развиващ се в in vitro условия, към околната среда са проследили Димитрова и
др. (1996, 2001).
Целта на настоящото изследване е да се адаптира видът Atropa
belladonna L., отглеждан в in vitro условия към околната среда.
Материал и методи
Растителен материал от вида Atropa belladonna L. е предоставен след
проведени експедиции в местността Беглика в Родопите и в Стара планина.
За адаптация са използвани 30-дневни експланти, развиващи се в
хранителна среда Quorin & Lepoivre (1977), с добавен 0.2, 0.5 и 1.0 mg/l IBA и
IAA (всеки вариант обхваща по 10 бр. експланти). Контролният вариант е в
хранителна среда Quorin & Lepoivre (1977), без добавяне на хормон (10 бр.
експланти).
Адаптирането на получените растения се извърши в пластмасови
саксийки с големина 6х6 сm. Използван е субстрат в съотношение почва: торф:
пясък 1:1:1. Субстратът е автоклавиран за 1 час при 120 0С. Осигурена е висока
въздушната влажност през първите 20 дни чрез поддържане на растенията в
малка полиетиленова оранжерия. След адаптацията на микрорастенията
оранжерията е отваряна всеки ден за 10 min, а след 20-я ден е извършено
постепенно пълно отваряне на полиетилена, за да се осигури закаляване на
растенията. След 40-я ден растенията са прехвърлени в по-големи саксии.
Опитно поле с размер 100 m2 е създадено в ИРГР „К. Малков‖, гр.
Садово. Основната обработка на почвата включваше: дълбока оран на 26–30
сm, брануване и последващо култивиране до степен рохкавост. Изнасянето на
адаптираните растения при полски условия се извърши през месец май на
предварително оформената площ (Петков, 2002).
Видът А. belladonna L. е засят при междуредово растояние 70 сm, а вътре
в реда – 40 сm.
Грижите за насажденията по време на вегетацията се свеждаше до
поддържане на рохкава, добре овлажнена и изчистина от плевели почва.
Борбата с плевели се извършваше ръчно на всеки 3 седмици. Напояването
беше гравитачно на всеки 7 дни.
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Наблюденията върху растежа и развитието на растенията
извършваше всеки месец. Отчетени бяха следните показатели:
 Брой на преживяли растения;
 Височина и брой стъбла на растенията (сm);
 Дължина и дебелина на стъблото (сm);
 Брой и големина на листа (сm).

се

Резултати и обсъждане
За адаптация са използвани 30-дневни експланти, заложени в началото
на месец март, от варианти с участието на ауксина IBA и IAA и контролния
вариант (70 броя) в хранителна среда Quorin & Lepoivre (1977). Отглеждани са в
полиетиленова оранжерия в продължение на 20 дни с цел да си осигури
максимално адаптиране на микрорастенията.
През първите 10 дни голяма част от растенията загинаха. Причината е
стресът, на който са подложени, причинен от високите дневни и ниските нощни
температури. След 40-я ден от адаптирането оцелелите растения са
прехвърлени в по-големи саксии със средно пропусклива почва с 7.5 рН. След
54-я ден от адаптационния процес е наблюдавано поява на кафяви листни
петна, обхващащи всички растения. Това наложи третиране на растенията с
0.5% разтвор на пероцин на всеки 10 дни в продължение на един месец. Като
резултат не бяха отчетени загинали растения в резултат на забoляването.
В проучването на Димитрова (2001) се посочва, че беладоната показва
голяма приспособяемост към разнообразните почвено-климатични условия, но
през първата година тя изисква достатъчна влажност, за да може растението
добре да се развие, което налага от 1 до 2 пъти седмично поливане.
От адаптираните растения на беладонната са прихванати 32 броя, които
са изнесени на полето. Най-голям брой адаптирани растения има от
хранителна среда Quorin & Lepoivre (1977), с участие на 0.2 mg/l IBA. Тези
растения се характеризират съответно с най-добре развити коренова система и
листа (табл. 1). Изваждането на адаптираните растения се осъществи в
началото на месец май, когато опасността от слани е отминала. В края на
същия месец започна цъфтежа, а по-късно и плододаването, което продължи
до месец септември (фиг. 1). Процентът на преживяемост на растенията е 45%.
Таблица 1. Адаптирани растения от Atropa belladonna L
Хран. среда

0.2 mg/l
IBA

0.5 mg/l
IBA

1.0 mg/l
IBA

0.2 mg/l
IAA

0.5 mg/l
IAA

1.0 mg/l
IAA

Бр. адаптирани
Брой корени
min/max
Дължина на
корена (cm)
min/max
Височина на
стъблото (cm)
min/max
Брой листа
min/max

8

6

3

7

4

2

Контрола
(без
хормони)
2

4-16

8-10

3-4

7-9

3-5

3- 4

3-5

0.7-12.3

0.4-9.1

0.9-11.0

0.8-10.4

1.2-9.5

0.8-7.5

1.1-10.8

2.3-3.1

1.5-2.7

1.4-2.0

1.5-2.5

1.7-2.1

1.4-1.9

1.4-2.2

4-8

3-6

4-7

5-7

6-9

5-8

7-9
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Фиг. 1. Адаптация на вида А. belladonna L. в саксии и на полето
За да се установи до каква степен височината на вида влияе върху броя
на листата, е извършен регресионен анализ. Установена е положителна
регресионна зависимост между двете променливи – височина и брой листа,
както и висока корелационна зависимост между тях. Вследствие на това 62.7%
от изменението на броя на листата зависи от фактора височина. Останалите
37.3% от изменението се дължат на факторите на околната среда. Получената
корелационна зависимост е представена графично на фигура 2.
брой_листа
Observed

60,0

Linear
50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

височина_на_раст

Фиг.2. Корелационна зависимост между височината на растенията и броя
листа при А. belladonna L.
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Изводи
Установен е подходящ субстрат (почва: торф: пясък 1:1:1) за успешно
вкореняване на видовете Atropa belladonna L. в процеса на адаптация, което
гарантира запазването и връщането им в естествените местонаходища.
След приключване на адаптационния процес на беладоната към
променливите условия на околната среда се наблюдава максимално развитие
на вида.
Установена е висока корелационна зависимост между височината и броя
на листата на растенията от вида А. belladonna L., в следствие на което 62.7%
от изменението на броя на листата зависи от фактора височина.
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Въздействие на климатичните промени върху
земеделието
Светла Димитрова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Abstract: Over the past centuries, the Earth‘s climate has been changing due
to a number of natural processes, such as gradual variation in solar radiation and
more importantly, sudden volcanic eruptions in which solid matter, aerosols and
gases are ejected into the atmosphere. Ecosystems have adapted continuously to
these natural changes in climate, and flora and fauna have evolved in response to
the gradual modifications to their physical surroundings, or have become extinct.
Human beings have also been affected by and have adapted to changes in local
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climate, which, in general terms, have occurred very slowly. Over the past century,
however, human activities have begun to affect the global climate. These effects are
due not only to population growth, but also to the introduction of technologies
developed to improve the standard of living. Human-induced changes have taken
place much more rapidly than natural changes. The scale of current climate forcing is
unprecedented and can be attributed to greenhouse gas emissions, deforestation,
urbanization, and changing land use and agricultural practices.
The increasing concentration of the so-called greenhouse gases in the
atmosphere is altering the Earth‘s radiation balance and causing the temperature to
rise. This process in turn provides the context for a chain of events which leads to
changes in the different components of the hydrological cycle, such as
evapotranspiration rate, intensity and frequency of precipitation, river flows, soil
moisture and groundwater recharge. Mankind is expected to respond to these effects
by taking adaptive measures including changing patterns of land use, adopting new
strategies for soil and water management and looking for non-conventional water. In
the rainfed areas with no water management systems some improvements can be
achieved with water harvesting and watershed management. However, in no way
can the cultivated area with no water management contribute significantly to the
required increase in food production. For this reason, the share of irrigated and
drained areas in food production will have to increase. This can be achieved either by
installing irrigation or drainage facilities in the areas without a system or by improving
and modernizing existing systems.
The climatic change could affect agriculture in several ways:
- productivity, in terms of quantity and quality of crops
- practices, through changes of water use (irrigation) and agricultural inputs
such as herbicides, insecticides and fertilizers
- environmental effects, in particular in relation of frequency and intensity of
soil drainage (leading to nitrogen leaching), soil erosion, reduction of crop diversity
- adaptation, organisms may become more or less competitive, as well as
humans may develop urgency to develop more competitive organisms, such as flood
resistant or salt resistant varieties of rice.
This report gives an overview of current and future irrigation and crops
production development.
Keywords: global warming, greenhouse gas emissions, irrigation, food
production.
Увод
Откакто животът се е зародил за първи път на Земята, естественото
отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове е спомагало за
поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да
съществува живот. Тези вещества действат като парник, предпазващ
атмосферата от слънчевата топлина. Човешките дейности засилват
естествения парников ефект. Изгарянето на твърди горива, каменни въглища,
петрол и природен газ води до отделянето на въглероден двуокис, метан, азот
и др. парникови газове. Изсичането на горите, които преработват въглерода от
атмосферата по време на фотосинтезата, повишава нивото на въглероден
двуокис. През последното столетие човечеството измени значително
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химическия състав на въздуха: нивото на въглерод се е покачило с 25%, на
азотен окис с 19%, а на метан със 100%. В резултат на това планетата се
затопля изключително бързо.
Прогнозите на учените са, че до края на столетието средната
температура на планетата може да се покачи с до 6 градуса, а водното
равнище – с до 10 метра. Климатичните бедствия са се увеличили с 60% след
1987 г. Тайфуните, ураганите, цунами, наводненията, засушаването зачестяват
по цял свят.
В световен мащаб от климатичните промени най-засегнати са
екосистемите и биоразнообразието – 2/3 от флората и фауната са в риск от
изчезване. 160 милиона души в момента са климатични емигранти заради
недостига на вода и ресурси за изхранване. Ако не се вземат мерки, броят им
може да достигне 2,2 милиарда в следващите десетилетия. Същевременно
екстремните метеорологични явления ще стават все по-чести.
Главната причина за климатичните промени е човешката дейност.

Най-голям дял се пада на производството на електричество, при което се
отделят топлина и газове. Друга главна причина е масовото изсичане на гори.
В България колебанията на метеорологичните условия се отразява
особено рязко на земеделското производствено и затова загубите от
неблагоприятните условия са два пъти по-големи от загубите на всички
останали отрасли на стопанското производство, взети заедно.
Най-засегнати от засушаването са териториите на север от Стара
планина, които бавно започват да опустиняват, докато климатът южно от нея
става все по-средиземноморски. През последните години в България се
наблюдават все по-дълги периоди на засушаване, следвани от бури и тежки
наводнения с разрушения и жертви. Зачестяват и горските пожари, на които
България е много податлива.
На фиг. 1 са посочени аномалиите на температурата на въздуха в
България спрямо периода 1961 – 1990 г.
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Фиг. 1. Аномалии на температурата на въздуха в България спрямо периода
1961-1990 г.
През следващите години ще настъпват изменения в топлинния и
влажностния режим на територията на страната с определени тенденции към
затопляне и засушаване, характеризиращи се с появата на резки и екстремни
климатични събития и бедствия.
На фиг. 2. са посочени общини, в които метеорологични станции на
НИМХ са регистрирали максимална температура на въздуха над 40 градуса.

Фиг. 2. Общини, в които метеорологични станции на НИМХ са регистрирали
максимална температура на въздуха над 40 градуса
Засушаването се отразява особено неблагоприятно, когато обхваща
повече от 10% от площта на посевите, когато продължава повече от 10 дена
при относителна влажност на въздуха под 30%, при запаси на продуктивна
влага в орния слой под 10 mm и др. Това ще наложи необходимостта от
промяна в цялостните технологии на земеделско производство (дати на сеитба,
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продължителност на вегетацията, норми на торене, поливни режими и т.н.),
които трябва да бъдат съобразени с новите условия и потребности на
земеделските култури. От една страна, въздействието им ще бъде
благоприятно, вследствие на повишената температура на въздуха, която ще
обуслови удължаване на потенциалния вегетационен период на земеделските
култури и преместване на горната граница на земеделското производство
(разширяване на площите на най-важните земеделски култури и усвояване на
нови райони с подобрени влажностни и топлинни условия; използване на поголямо разнообразие от сортове и хибриди, по-продуктивни и с по-добри
стопански качества; отглеждане на нови земеделски култури).
Промените на климата на територията на страната ще изисква ново
райониране на агроклиматичните ресурси и ново райониране на земеделските
култури, насочени в няколко направления:
 Отглеждане на нови земеделски култури със средиземноморски
произход.
 Разширяване площите на традиционните земеделски култури в нови
райони с подобрени температурни и влажностни условия;
 Използване на по-голямо разнообразие от сортове и хибриди с
по-добри стопански качества;
Изменението на климата и използването на нови сортове и хибриди
поставят нови изисквания към генетиката, селекцията и интродукцията на
земеделските култури:
1. Новите сортове и хибриди трябва да са с повишена сухоустойчивост,
особено през репродуктивната част от вегетацията си.
2. Новите сортове зимуващи култури трябва да преминават зимния
период на органогенезата при по-високи температури без да страда
нормалният растеж и развитие;
От друга страна, повишаването на температурата на въздуха и на
почвата ще доведе до увеличаване на изпарението, промяна в количеството на
падналите валежи и в тяхното разпределение във времето, респ. в промяна на
водно-въздушния и топлинен режим на почвата, на водопотреблението, и т.н.,
които ще предизвикат намаляване на продуктивността на земеделските
култури.
Една от основните отрицателни последици от изменението на климата засушаването, се отразява върху развитието на културите в следните два
аспекта:
1. Намаляване на валежите, рязко спадане на водните запаси,
акумулиране на по-малки обеми вода в язовирите;
2. Ограничаване на възможностите за използване на водата за
напояване;
3. Намаляване на добивите и влошаване на качеството на продукцията
поради недостиг на влага в почвата през вегетационния период;
Най-уязвими от засушаването ще бъдат:
а) култури от неполивните площи;
б) културите, отглеждани върху неплодородни почви;
в) пролетните земеделски култури поради очаквания дефицит на валежи;
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г) обработваемите земи в Южна България, където и понастоящем
количеството на валежите са недостатъчни за нормален растеж, развитие и
формиране на генетично заложената продуктивност на земеделските култури.
Тенденцията към затопляне ще формира чувствителна промяна в
напояването на земеделските земи. Прилагането на напоителни системи в
области и райони, където високите температури на въздуха ще доведат до
редуциране на наличната почвена влага ще бъде помощно средство в
стабилизирането на земеделската продукция по тези места. Напояването е
ефективно средство за ограничаване или предотвратяване на стресовото
въздействие на засушаването върху земеделските култури. Поради това
познаването и предвиждането на ефекта от засушаването и общо от
климатичните изменения върху него и земеделското производство, провеждано
при поливни условия, както и създаването на възможности за своевременно
предприемане на мерки за ограничаване или предотвратяване на
отрицателните последици от тези изменения, е от съществено значение за
България. Това е обусловено от факта, че страната се намира в зоната на
неустойчив климат, с неравномерно разпределение на валежите и
недостатъчно овлажняване на почвата. Агроклиматичните особености в
повечето региони изискват провеждането на напояване на културите главно
през периода юни-септември с оглед да бъде компенсиран формиращият воден
дефицит и да се осигурят условия за нормален растеж на растенията.
Мерки за повишаване адатацията на поливното земеделие към
засушаването
Адаптационните мерки в областта на поливното земеделие имат за цел
намаляване или предотвратяване на щетите от засушаването и общо от
климатичните изменения и да бъдат насочени към подпомагане и поддържане
на земеделското производство на относително високо и устойчиво ниво на
продуктивност и ефективно и икономично изразходване на водните ресурси при
правилно използване на изградената инфраструктура за напояване на
земеделските култури.
В областта на напояването и поливното земеделие основните мерки за
тяхното адаптиране към засушаването са:
 мерки за подобряване на управлението и използването на
напоителните системи и съоръжения;
 мерки за използване на рационални и икономически обосновани
поливни режими на напояваните култури и въвеждане на нови технологии за
отглеждане на културите в условия на засушаване;
 мерки за усъвършенстване на технологичните и технически решения за
напояване;
 Адаптиционни мерки за подобряване на управлението и използването
на напоителните системи и съоръжения:
 подобряване на експлоатацията на напоителните системи и
съоръжения;
 разработване на подходящи за конкретни условия схеми на
разпределение на водата, организация и управление на напояването, графици
на водопотреблението на територията на сдруженията за напояване;
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 подходящо поддържане и използване на водоизточниците;
 въвеждане на подходящи методи и средства за измерване на водата в
напоителните системи;
 осигуряване на строг контрол и санкциониране на безстопанственото
изразходване на водата;
 ефективното използване на водата за напояване на ниво сдружение за
напояване;
 създаване на система за мониторинг в напояваните земи;
 своевременна подготовка на напоителната мрежа за поливния сезон;
 провеждане на напояването в подходящо време от денонощието;
 използване на есенно-зимните валежи за влагозапасяване на почвата;
 използване на пречистени отпадни води от населените места и от
животновъдството за напояване - повторно използване на водите от
отводнителните системи за напояване.
 Адаптиционни мерки за използване на рационални и икономически
обосновани поливни режими на напояваните култури и въвеждане на нови
технологии за отглеждане на културите в условия на засушаване:
 установяване на уязвимостта на земеделските култури към
климатичните промените и засушаването в основните агроклиматични райони
на страната и изготвяне на дългосрочни прогнози за потребностите на
земеделски култури от вода за напояване при променените климатични и други
условия;
 ново райониране на напояваните култури в страната съобразно
настъпилите промени;
 адаптиране и въвеждане в действие на информационносъветстващата система;
 прогнозиране необходимостта от напояване и определяне на
параметрите на поливния режим на напояваните култури, както и разработване
и прилагане на рационални нарушени поливни режими с намаление на размера
на поливните норми или отпадане на определени поливки;
 използване на нови по-устойчиви сортове култури, които да са с
повишена адаптация към засушаване;
 прилагане на подходящи влагозадържащи технологии и техника за
почвообработка;
 промяна в технологиите за отглеждане на напояваните култури в
различните агроклиматични райони.
 Адаптационни
мерки,
насочени
към
усъвършенстване
на
технологичните и технически решения за напояване: разширяване и въвеждане
на подходящи водоспестяващи, енергоспестяващи и екологосъобразни
технологии и техники за напояване на земеделските култури с малки загуби на
вода при транспортирането и разпределението ѝ. Трябва да се облицоват
всички магистрални и разпределителни канали на старите напоителни системи
за свеждане на загубите от филтрация до минимум. Да се залесят сервитутните
ивици на постоянните канали в напоителната система за оползотворяване на
филтрираната вода и да се засенчват с цел намаляване на физическото
изпарение от повърхността на водата в каналите. Гравитачното напояване и
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заливане на лехи при оризищата би трябвало да се използва на последно
място при доказана ефективност. Съществува технология за отглеждане на
ориз при незаливни условия (Тенова, 1998). Да се прилага капково и
подпочвено напояване, микродъждуване, нисконапорно дъждуване с
инсталации и машини, съобразени с новите агроклиматични и агротехнически
условия в различните региони на страната;
Процесът на напояване трябва да се осъществява само в ранните
сутрешни и късни вечерни часове и нощем за свеждане до минимум на
физическото изпарение при дъждуване и гравитачно напояване.
 възстановяване на напоителните съоръжения в регионите с
обезпечени водоизточници;
 реконструкция на изградените напоителни системи и съоръжения с
оглед използването им при условия на недостиг на вода;
 изграждането на съоръжения за регулиране оттока на реки и дерета с
малки водосборни области;
 ремонт на главни и разпределителни напоителни мрежи с оглед
намаляване на загубите на вода в тях посредством облицоване на каналите,
изграждане на напорни тръбопроводи и др;
 ремонт на амортизираните изпускателни и други съоръжения на
язовирите;
 ремонт на вътрешно-каналната мрежа и въвеждане на подходяща
поливна техника и водоспестяващи технологии;
 възстановяване на локални малки напоителни полета с използване на
местни водоизточници и микроязовири;
 възстановяване на съществуващите и изграждане на нови сондажни
кладенци за използване на подземни води за напояване;
 извършване на проучвания и изграждане на нови подходящи
съоръжения за събиране на водата през есенно-зимния сезон.
Изводи
От изложеното по-горе могат да се направят следните изводи и
препоръки:
1. Напояването ще бъде основен фактор за устойчиво развитие на
българското земеделие, гарантиращо получаването на стабилна и качествена
растителна продукция през различните в климатично отношение години и
поемащо предизвикателствата, породени от очертаващите се през следващите
години периоди на засушавания и воден дефицит;
2. Оценка на икономическата ефективност на изградените напоителни
системи и вземане на решение за възстановяване и преустройство на
икономически ефективните годни и негодни в момента съоръжения;
3. Усъвършенстване на наличните поливни технологии и техника с оглед
съобразяването и с новите потребности на напояваните култури и за
повишаване на тяхната ефективност, разработване и използване на нови
водоспестяващи и енергоспестяващи технолигии и техника;
4. Извършване на реконструкция и преустройство на изградените
напоителни системи с оглед използването им при условия на воден дефицит,
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като за целта се реализират подходящи модели в представителни за страната
региони;
5. Всички промени в пропускателната способност на преливници,
коригирани речни течения и др. да се провеждат на основата на задълбочени
проучвания, базирани на актуална хидрологична информация.
6. Задължително е да се осигурят необходимите средства за
поддържането на водните обекти.
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Резюме: рассмотрен биоклиматический потенциал как один из ведущих
компонентов природно-ресурсного потенциала, влияющих на устойчивое
развитие; проведен анализ изменений биоклиматического потенциала на
территории Краснодарского края за период 1991-2014 г.; оценены изменения по
сравнению с многолетними средними значениями за базовый период
1966-1990 гг.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство,
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Введение
Устойчивое развитие любого региона определяется как текущими
задачами, так и задачами перспективы. При разработке основных положений
стратегии развития недоучет изменяющихся условий может значительно
повлиять как на показатели развития,так и на результат. Поскольку под
устойчивым
развитием
региона
понимают
комплексное
развитие,
осуществляемое на основе баланса интересов повышения социальноэкономических показателей и рационального использования природных
ресурсов [1], характер изменения последних остается актуальной проблемой
для большинства территорий. В большей мере это относится к районам с
развитым сельским хозяйством поскольку данная орасль отличается
специфическими особенностями и зависит от природно-климатических условий,
которые делают еѐ по сравнению с другими отраслями экономики менее
устойчивой
[2].
Поэтому
биоклиматический
потенциал
необходимо
рассматривать, как один из ведущих компонентов природно-ресурсного
потенциала влияющих на устойчивое развитие, как самого сельского хозяйства,
так и региона в котором оно является ведущей отраслью. Оценка
биоклиматического потенциала, анализ его динамики и прогноз изменения
тепло- и влагообеспеченности являются основой для принятия агрономических
решений по адаптации земледелия к современным изменениям и колебаниям
климата.
Цель данной работы - провести анализ изменений биоклиматического
потенциала на территории Краснодарского края за период 1991-2014 г.,
необходимого для развития виноградарства, оценить изменения по сравнению
с многолетними средними значениями за базовый период (1966-1990 гг.).
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Географическое характеристика района исследований
Краснодарский край имеет площадь 75,6 тысяч км2 и занимает самую
южную приграничную часть Российской Федерации. Такое географическое
положение предопределяет экономическую специализацию региона в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности. В экономическом отношении
Краснодарский край входит в число наиболее развитых регионов Южного
Федерального округа [3]. Он находится на первом месте в России по объѐму
сельскохозяйственного производства, имея статус региона, занимающего
лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии Российской Федерации.
Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет
30%, и с этой площади собирается около 52% российского винограда [4]. Сама
территория края разделена рекой Кубанью на северную равнинную и южную
горную части. Северную часть занимает Прикубанская низменность,
включающая в себя Приазовскую и Кубано-приазовскую низменности и
Закубанскую равнину. В южной части расположено предгорье, горы и
Черноморское побережье.
Согласно данным Агроклиматического справочника [5] на территории
Краснодарского края выделяют пять агроклиматических районов по
влагообеспеченности и 11 подрайонов по теплообеспеченности. Выбранные
нами для исследования метеостанции расположены в разных районах
(см.табл.1). Выбор станций был обусловлен качеством данных – ни одна из
этих станций не переносилась (кроме Армавира в 1963 году на 6 км на север от
первоначального положения), и наблюдения на них ведутся с 1961 г.
Таблица 1. Характеристика и местоположение метеорологических станций
Название
станции
Армавир
Красная
Поляна
Краснодар,
Круглик
ПриморскоАхтарск
Сочи, ГМО

Координаты
45.00 с.ш.
41.12 в.д.
43.60 с.ш.
40.20 в.д.
45.05 с.ш.
39.00 в.д.
46.03 с.ш.
38.15 в.д.
43.58 с.ш.
39.77 в.д.

Высота
над
уровнем
моря (м)
158
566
28
3
57

Агроклиматические районы и подрайоны
Характеристик
Характеристика
Район
а района по
Подрайон
лета
увлажнению
НеустойчивоУмеренно
II
В
влажный
жаркое
Избыточно
V
Д
Очень теплое
влажный
Умеренно
III
Б
Жаркое
влажный
НеустойчивоII
Б
Жаркое
влажный
Избыточно
V
А
Очень жаркое
влажный

Расчет биоклиматического потенциала
Для расчетов были использованы данные Всероссийского научноисследовательского института гидрометеорологической информации Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД, г. Обнинск) [6].
Биоклиматический
потенциал
(БКП)
или
сельскохозяйственная
продуктивность
климата
характеризуется
комплексом
климатических
показателей, определяющим биологическую продуктивность растений на
данной территории. К таким показателям относятся теплообеспеченность и
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влагообеспеченность,
совместное
влияние
которых
определяет
продуктивностьность растений. В сходных условиях теплообеспеченности
урожайность растений определяется влагообеспеченностью, а в сходных
условиях влагообеспеченности – теплообеспеченностью [7]. Поскольку
распределение тепло- и влагообеспеченности является определяющим
фактором для выращивания винограда, БКП рассчитывался по формуле (1)
Д.И.Шашко:
∑
(1)
∑
Где БКП – относительное значение биоклиматического потенциала; Kp –
коэффициент роста по годовому показателю атмосферного увлажнения (Md);
∑
- сумма активных среднесуточных температур воздуха за период
активной вегетации; ∑
- базисная сумма температур за период активной
вегетации, относительно которой проводится сравнение. В качестве базисных
сумм взяты:
 1000°С – для сравнения с продуктивностью климата на северной
границе массового полевого земледелия;
 1900°С – для сравнения со средней по стране продуктивностью
климата.
Коэффициент роста (Кр) представляет собой отношение урожайности
культуры в данных условиях влагообеспеченности к максимальной
урожайности в условиях оптимального увлажнения и рассчитывается по
формуле (2):
(2)
Где Md – показатель атмосферного увлажнения Шашко Д.И. (3):
∑
Где p – годовые осадки; ∑d – годовая сумма средних суточных
дефицитов упругости водяного пара.
Отношение сумм среднесуточных сумм температур за период активной
вегетации к базисной сумме этих температур представляет собой
температурный коэффициент роста.
Современные изменения биоклиматического потенциала
Для
сравнительной
оценки
биологической
продуктивности
Краснодарского края в работе использованы формулы, в которых базовыми
суммами активных температур приняты суммы 1000°С (граница земледелия) –
БКП1 и 1900, характерная для среднетаежной лесной зоны, – БКП2.
Биоклиматический потенциал был рассчитан за периоды 1966-1990 гг. и 19912014 гг. (см.табл. 2).
Как видно из таблицы 2, Значения БКП1 и БКП2 за второй период (19912014 гг.) выросли, хотя и незначительно (5-10%), во всех пунктах, кроме
Приморско-Ахтарска. Это можно объяснить тем, что в Приморско-Ахтарске в
отличие от других станций среднее значение коэффициента увлажнения
уменьшилось, в то время как на других станциях оно увеличилось.
Статистически значимые изменения среднего наблюдаются на станциях
Приморско-Ахтарск, Армавир и Красная Поляна (для БКП2). Для Красной
Поляны в некоторые годы значения биоклиматического потенциала подходят
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под определение ошибки, поэтому были исключены из ряда, так что
статистическая значимость изменения среднего значения БКП для данной
станции определяется по другим параметрам. Тренд же изменения оценить
невозможно из-за пропусков в используемой базе данных.
Таблица 2. Средние значения биоклиматического потенциала за I (1966-1990
гг.) и II (1991-2014 гг.) периоды.
Характеристика
Станция
Приморско-Ахтарск
Краснодар
Армавир
Сочи
Красная Поляна

БКП1
I период
4,0
4,0
3,4
5,4
2,8

БКП2
II период
3,7
4,1
3,7
5,7
3,1

I период
2,1
2,1
1,8
2,9
1,4

II период
2,0
2,1
2,0
3,0
1,7

Замечание: выделены статистически значимые результаты p ≤ 0,05
В таблице 3 приведена качественная характеристика биологической
продуктивности по значениям биоклиматического потенциала. Шкала оценки
предложена Д.И. Шашко для сравнения сельскохозяйственной продуктивности
климата различных регионов страны. Шкала построена с учетом изменения
теплообеспеченности. Данные, полученные нами, сравнивались со шкалой, в
которой Д.И. Шашко использовал материалы наблюдений до 1985 года [7].
Сравнение данных Д.И. Шашко и даных за период с 1991 по 2014 год показали,
что благодаря увеличению теплообеспеченности за последние 25 лет
показатель биологической продуктивности сельскохозяйственных культур стал
более высоким. Если в Приморско-Ахтарске, Краснодаре и Армавире
продуктивность была высокой до 1985 года, то в настоящее время она очень
высокая. В Сочи условия не изменились. В Красной Поляне продуктивность
стала высокой по сравнению с повышенной.
Таблица 3. Характеристика биологической продуктивности станций по
данным (Шашко, 1985) и за I (1966-1990 гг.) и II (1991-2014 гг.) периоды по
сравнению с продуктивностью климата на северной границе массового
полевого земледелия
Характеристика
Станция
Приморско-Ахтарск
Краснодар
Армавир
Сочи
Красная Поляна

Справочник
Высокая
Высокая
Высокая
Очень высокая
Повышенная

БКП1
I период
Очень высокая
Очень высокая
Высокая
Очень высокая
Повышенная

II период
Очень высокая
Очень высокая
Очень высокая
Очень высокая
Высокая

Анализ многолетнего хода аномалий БКП1 и БКП2 от нормы
(1966-1990 гг.) показал, что значения биоклиматического потенциала за период
1991-2014 гг. сильно колеблются, например, от 3,4 до 7,4 на станции Сочи.
Несмотря на незначительное увеличение (5-10%) их средних значений,
изменение аномалий во времени имеет отрицательную тенденцию (рис. 1) на
всех станциях за исключением Сочи (рис. 2). Количество осадков в Сочи за
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последние десятилетия значительно увеличилось, а показатель Шашко в
большей степени зависит от увлажнения. Необходимо отметить, что на
станциях Приморско-Ахтарск, Краснодар и Сочи тренды статистически
значимы.
y = -0,0297x + 0,4301
R² = 0,1658
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Рис. 1. Изменение во времени аномалий биоклиматического потенциала
(БКП1) на станции Краснодар 1991-2014 гг.
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Рис. 2. Изменение во времени аномалий биоклиматического потенциала
(БКП2) на станции Сочи 1991-2014 гг.
Результаты работы показали, что на большей части территории
Краснодарского края за последние 25 лет (1991-2015 гг.) наблюдается рост на
10-15% средних значений сельскохозяйственного потенциала климата по
сравнению со средними значениями 1961-1990 годов, в то время как,
изменение аномалий во времени имеет отрицательную тенденцию.
Отмеченные особенности динамики БКП требуют дальнейшего детального
изучения регионального климата, тех его характеристик, которые являются
определяющими в виноградарстве. Такой подход позволит планировать
будущие стратегии адаптации виноградарства к климатическим изменениям,
расширить возможности выращивания сортов винограда различного экологогеографического происхождения.
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The Effect of Aquaculture Facility on the Bacterial
Levels of Seawater of Sigacik Bay, Izmir, Turkey
Fatma Arik Colakoglu1, Ibrahim Ender Kunili1,
Hasan Basri Ormanci2, Fikret Cakir1, Ali Ismen1
1

Department of Fishing and Fish Processing Technology, Faculty of Marine Science
and Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey
2
Department of Fisheries Technology, Canakkale School of Applied Sciences,
Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey

Abstract: The aim of this study was to determine the changes of
microbiological quality of seawater affected by an aquaculture facility, found in
Sigacik Bay, Izmir, TURKEY. For this purpose, water samples from the center of the
facility (center of 10 fish cages) were collected monthly from August 2007 to April
2009. There were two reference sampling stations, which are found offshore, and
seashore of Sigacik Bay used for comparing data. Water sampling was performed via
Nansen Water Sampling Bottle from 2 m (surface) and 40 - 60 m (deep waters,
above sediment approx. 1 – 2 m). Pseudomonas sp., Enterobactericea sp., Vibrio sp.
and total aerobic bacteria (marine origin) counts were determined in water samples.
According to findings, samples taken from facility station have shown slightly higher
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bacterial levels in comparison with reference samples. Highest total aerobic bacteria
count determined as 6.4 Log cfu/ml in surface water of facility station in September
2007. Highest Pseudomonas sp. and Enterobacteria sp. counts determined in
surface waters of facility station as 5 and 3.26 Log cfu/ml in August 2007 and
December 2007, respectively. Vibrio sp. counts were found to be higher levels in
reference stations than facility station. Highest count of Vibrio sp. was determined as
3.51 Log cfu/ml in seashore reference samples. In general, all bacteria groups have
shown similar fluctuation and there is no obvious differences was determined
between facility and reference samples (in deep and surface water samples). In
conclusion, it was determined that aquaculture facility found in Sigacik Bay, Ġzmir,
Turkey do not affect the bacterial loads of seawater of the bay.
Keywords: Aegean Sea, aquaculture, Sigacik Bay, bacterial load, bacterial
pollution.
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Ecological and Legal Problem of Marine
Environment Protection
Zlatka Kushelieva
Paisii Hilendarski Plovdiv University - Bulgaria
Abstract: This study identifies the legal issues concerning the protection of
the marine environment from pollution, which are extremely relevant to our present
day and will continue to be so. It is well known that the marine environment is an
important component of the environment. Depending on the extent of its pollution, the
development of important activities such as tourism, shipping, mining, fishing,
aquaculture and, last but not least, human health are determined. There is a need for
special legal acts in this direction, as well as the impulsion of efforts in the different
countries, synchronized, regulated in the international economic and political
relations.
Keywords: marine environment protection, ecology, topical issues, legal acts,
international relations
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Екологичният и правен проблем по опазване на
морската среда
Златка Кушелиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски―
Резюме: В настоящото изследване са посочени правните проблеми
относно опазване на морската среда от замърсяване, които са изключително
актуални за нашата съвременност и ще продължават да бъдат такива.
Известно е, че морската среда е важен компонент от околната среда. В
зависимост от степента на замърсяването ѝ се определят и развитието на
важни дейности като туризъм, корабоплаване, добив на полезни изкопаеми,
риболов, отглеждане на аквакултури и не на последно място – здравето на
хората. Посочена е необходимостта от специални правни актове в тази насока,
както и обеденяването на усилията в отделните държави, синхрон,
регламентиран в международните икономически и политически отношения.
Ключови думи: опазване на морската среда, екология, актуални
проблеми, правни актове, международни отношения.
Правните проблеми, свързани с опазването на морската среда от
замърсяване, са изключително актуални за нашата съвременност и ще
продължават да представляват несъмнен интерес както за правната теория,
така и за практиката по прилагане на екологичното законодателство. Това е
така, защото опазването на този природен ресурс оказва значително влияние
върху развитието на туризма, корабоплаването, добива на полезни изкопаеми,
риболова и отглеждането на аквакултури.
В настоящото изследване е направена обща характеристика на
екологичните проблеми, свързани с опазването на морската среда от
замърсяване.
Морската среда е един от най-съществените компоненти на околната
среда. Разглеждането на някои екологични проблеми, свързани с нейното
опазване от замърсяване, по мое мнение, е необходимо, за да бъде изяснена
по-пълноценно необходимостта от установяването на правна уредба на
обществените отношения в тази област, в случая – по европейското право.
В справочната и в географската ни литература се изтъква, че водите на
Световния океан, включително моретата, заемат около 70,8%1 (т.е. малко
повече от 2/3 – бел. авт.) от повърхността на нашата планета. Други автори в
специализираната екологична, както и в географската литература посочват, че
те обхващат 71%2 или 72%3 от земната повърхност, но тази разлика в данните
1

Вж. напр. Речник по екология и опазване на околната среда. С., 1984, с. 184; Пенчев, П. Обща
хидрология. С., 1986, с. 270.
2
Вж. Лазарев, М. Океан и будущее: опыт правового прогнозирования. Москва, 1976, с. 9; Saving
our planet: challenges and hopes. Nairobi, 1992, p. 25.
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няма съществено значение за констатацията, че по-голямата част от
повърхността на Земята е обхваната от водите на Световния океан.
Същевременно от общия обем на водата в хидросферата4 на Световния океан
се падат според някои наши учени хидролози 98,3%5, според други наши учени
еколози – 97,5%6, а според някои руски учени хидролози – 94%7, или 96,5%8, но
и в този случай незначителната разлика в тези физикогеографски данни няма
съществено значение за извода, че той (Световният океан) обхваща поголямата част от хидросферата на нашата планета. Освен това М. Лвович
отбелязва, че повече от 86% от атмосферната влага на нашата планета се
образува благодарение на изпарението от повърхността на Световния океан, а
по-малко от 14% – чрез изпарението от водите на сушата9. Друг автор – Йонас
Бергхолцас, изтъква, че морските растения създават около 36 млрд. тона
кислород годишно или около 70% от количеството на кислорода в атмосферата
на Земята, което е жизнено необходимо за съществуването на човечеството 10.
Според руския учен юрист М. Лазарев водораслите на Световния океан
отделят ¾ от кислорода в атмосферата на Земята11, но тази незначителна
разлика в данните спрямо посочените такива от Й. Белгхолцас няма
съществено значение за констатацията, че по-голямата част от кислорода в
атмосферата на нашата планета се дължи на морската флора. Тези два факта
позакват важната климатообразуваща роля на Световния океан (респ. морската
среда) за нашата планета.
Морската среда има и важно демографско значение. По данни на
Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП12) от 1992 г. около 60% от
3

Вж. Львович, М. Вода и жизнь. Москва, 1986, с. 14.
В справочната ни литература се изтъква, че ―хидросфера‖ е ―водната обвивка на Земята,
разположена между атмосферата и твърдата земна кора‖ и че тя е ―съвкупност от водите на
океана, моретата, езерата и реките‖ – вж. Речник по екология и опазване на околната среда, с.
265. В географската ни литература обаче с основание, по мое мнение, П. Пенчев причислява
към хидросферата ледниците и атмосферните води, навлизащи в почвата (т. е. почвената
влага – бел. авт.) и в подпочвените пластове – вж. Пенчев, П. Цит. съч., с. 11. Аналогично
становище (по отношение на ледниците и почвената влага като съставки на хидросферата –
бел. авт.) се поддържа в руската географска литература от М. Лвович – вж. Львович, М. Цит.
съч., с. 14. В контекста на водния кръговрат водите на хидросферата трябва да се разглеждат в
тяхното неразривно единство и взаимовръзка – факт, който винаги трябва да се има предвид
при вземането на управленски решения както на национално, така и на международно
равнище.
5
Вж. Пенчев, П. Цит. съч., с. 11.
6
Вж. Световният екологичен проблем. С., 1984, с. 21, където се има предвид общото
количество повърхностни води, без да се уточнява дали се отчита и водата, законсервирана в
твърдо агрегатно състояние в полярните ледници.
7
Вж. Львович, М. Цит. съч., с. 14.
8
Вж. Воропаев, Г. Проблема управления режимом и ресурсами вод суши. – В: Достижения в
области гидрометеорологии и контроля природной среды: сборник статей. Ленинград, 1987, с.
306. Приблизително аналогични данни – 96% от водите на хидросферата посочва латвийският
учен, юрист-еколог, Й. Бергхолцас – вж. Бергхольцас, И. Балтика: охрана природной среды и
право. Рига, 1986, с. 12.
9
Вж. Львович, М. Мировые водные ресурсы и их будущее. М., 1974, с. 35.
10
Вж. Бергхольцас, И. Балтия: Национальное и международное экологическое право (право
окружающей среды). Часть 1. Рига, 2000, с. 283.
11
Вж. Лазарев, М. Цит. съч., с. 3 и 41.
12
―ЮНЕП‖ е кирилизиран аналог на съкращението (абревиатурата) ―UNEP‖ от английски език на
―United Nations Environment Programme‖.
4
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населението на нашата планета живее в участъка в рамките на 100 км, считано
от бреговата линия (има се предвид морското крайбрежие – бел. авт.), а около
95% от световния улов на риби е придобит от крайбрежните морски води и то в
по-голяма близост до брега13. Известно е, че за голяма част от населението на
развиващите се държави, живеещо именно в горепосочения крайбрежен
участък, риболовът и аквакултурните дейности са основен поминък14. Други
автори посочват, че по-голямата част от населението на Земята живее в
участъка в рамките на 80 км от крайбрежието15, но разликата в данните в
сравнение с горепосочените такива на ЮНЕП (100 км – бел. авт.) не променя
констатацията, че много голяма част от населението на нашата планета живее
в крайбрежните поземлени участъци – обстоятелство, което показва важното
значение на морската среда за икономическото и социалното развитие на тези
райони на планетата. Това развитие обаче може да бъде сериозно застрашено
през следващите десетилетия в резултат на евентуалната вредоносна за
цялото човечество промяна на климата на Земята, и по-специално свързана с
неговото ―глобално затопляне‖16. В тази насока видният руски учен, юристеколог, М. Бринчук изтъква, че към 2035 г. се очаква удвояване на
съдържанието на СО2 (основният газ, водещ до ―парниковия ефект‖ – бел. авт.)
в атмосферата в сравнение със сегашното му равнище (количество),
съответно - глобално затопляне от 1,5 до 4,5оС, което ще доведе до
повишаване на морското равнище от 8 до 29 см17. По данни на някои
американски учени обаче това повишаване може да варира между 20 и 165 см
и дори до 4 м през следващите 110 години18.
Морската среда като специфичен природен ресурс и компонент на
околната среда детерминира развитието на корабоплаването (търговско и
нетърговско), туризма, хранително-вкусовата промишленост (чрез риболова и
аквакултурните дейности – бел. авт.) и добива на полезни изкопаеми от
морското дъно (т.е. използването на минералните ѝ ресурси). Стратегически
погледнато тя е важен енергиен източник не само за сегашните, но и за

13

Вж. Saving our planet: challenges and hopes, р. 25.
В тази насока руският учен М. Лазарев разглежда проблема за правния режим на т. нар.
―морски плантации‖ с цел отглеждането на морски растения и животни (организми) по
националното и международното морско право. Вж. Лазарев, М. Цит. съч., с. 55 – 64.
15
Вж. Любченко, Д. Берегись, экологическое цунами. – Наша планета. Найроби, 1997, № 3, с.
11.
16
Известно е, че т. нар. ―глобално затопляне‖ на планетата се дължи на емисиите на т. нар.
―парникови газове‖ – въглероден двуокис (диоксид), метан, двуазотен окис и др. Те се наричат
така, защото причиняват т. нар. ―парников ефект‖, т. е. позволяват на преминаването на
топлината от Слънцето към Земята, но пречат на пълноценното отразяване (преминаване) на
тази топлина от земната повърхност към атмосферата. По данни на нашия учен метеоролог П.
о
Симеонов в края на ХХ век глобалната средна температура е с около 0,6 С по-висока от тази в
началото на века, което е довело до повишаване на равнището на Световния океан с 10 – 20
см. – вж. Симеонов, П. Някои характеристики на измененията в глобалния климат и особености
на времето през 2000 година в България. – Наука. С., 2001, № 2, с. 73. Според него към 2100 г.
се очаква повишаване на морското равнище с 88 см. – Пак там, с. 75.
17
Вж. Бринчук, М. Экологическое право. Москва, 2005, с. 434.
18
Вж. Джейкъбсън, Д. Да задържим настъплението на морето. – В: Състояние на планетата:
1990. С., 1991, с. 157.
14
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бъдещите поколения19, а освен това, както беше вече изтъкнато, е съществен
фактор в поддържането на кислородния баланс на планетата20. Същевременно
някои наши и руски учени хидролози отбелязват една специфична възможност
за преодоляване на очаквания недостиг на пресни води (т. е. води с питейни
качества – бел. авт.) в световен мащаб, а именно чрез т. нар. ―опресняване‖ (т.
е. обезсоляване – бел. авт.) на морските води или чрез превозването на части
от полярните ледници (айсбергите) до сушата21. Следователно на Световния
океан се възлагат големи надежди в тази насока (т. е. за преодоляване на
евентуална ―водна криза‖ в нашата планета – бел. авт.), тъй като запасите на
пресните води на Земята са около 0,3% от общия обем на хидросферата22.
Руският учен М. Лазарев изтъква, че морската среда има важно значение
и за развитието на медицината, тъй като редица лекарства и медицински
препарати са произведени на основата на морската флора и фауна 23. Според
него в тази насока би могло да се говори за т. нар. ―морска фармакология‖24.
Изтъкнатото по-горе показва значимостта на проблема за опазването на
морската среда и особено на качественото ѝ състояние. Във връзка с това
обаче трябва да се изтъкне констатацията на ЮНЕП, че като цяло нейното
състояние е влошено за периода 1972 – 1992 г. независимо от частичното му
подобряване на определени места25. В тази насока някои украински учени
отбелязват, че за периода 1976 – 1986 г. в резултат на деградацията на
морската среда в световен мащаб са увредени около 2/3 от морските
пространства, използвани за улов на риби и други водни животни (организми), а
около 100 вида водни животни (организми) и около 25 000 вида водни растения
са застрашени от изчезване26. Освен това те изтъкват, че замърсяването на
морската среда възпрепятства както нормалното развитие на корабоплаването,
така и риболова, тъй като причинява корозия на корабите и уврежда
риболовните мрежи27. Във връзка с това закономерно биха възникнали
въпросите: а) кои са основните източници на замърсяване на морската среда и
какъв е техният принос за влошаването на състоянието на морската среда; б)
какви мерки се предприемат на международно равнище, и преди всичко в

19

В руската правна литература М. Лазарев анализира възможността за изграждане на атомни
електростанции (АЕЦ) в морската среда (респ. Световния океан), като личното му мнение по
този въпрос е отрицателно - вж. Лазарев, М. Цит. съч., с. 49 – 55. В тази насока някои автори в
нашата екологична литература само изтъкват обстоятелството, че извличането на деутерий от
морската среда може да се използва за развитието на атомната енергетика, но не вземат
категорично становище относно (―за‖ или ―против‖) изграждането на АЕЦ в морската среда – вж.
Световният екологичен проблем, с. 21.
20
Вж. напр. в тази насока Любченко, Д. Цит. съч., с. 10 – 11.
21
Вж. Пенчев, П. Цит. съч., с. 377; Львович, М. Мировые водные ресурсы и их будущее, с. 7.
22
Вж. Львович, М. Цит. съч., с. 7.
23
Вж. Лазарев, М. Цит. съч., с. 81 – 83.
24
Пак там, с. 81.
25
Вж. Saving our planet: challenges and hopes, р. 25. В случая ЮНЕП има предвид периода от
провеждането на Стокхолмската конференция на ООН по опазване на околната среда през
1972 г. до провеждането на Конференцията на ООН по околната среда и развитието през 1992
г. в гр. Рио де Жанейро, Бразилия.
26
Вж. Сапожников, В., С. Головатый, А. Слензак, Н. Амалян. Средиземное море: охрана среды
(правовые и экономические аспекты). Киев, 1986, с. 4.
27
Пак там, с. 72 – 73.
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рамките на ЕС, за преодоляване на вредоносните последици за състоянието на
морската среда?
Отговорите на тези въпроси могат да бъдат дадени в контекста на
основните цели, залегнали в това научно изследване.
Преди всичко трябва да се отбележи обстоятелството, че отделните
автори в нашата и чуждестранната правна литература имат различен подход
при разглеждането на проблемите, свързани с опазването на морската среда
от замърсяване. В тази насока (условно) биха могли да бъдат обособени 3
основни групи автори.
Първата група автори разглеждат правните проблеми за опазване на
морската среда като част от по-общите правни проблеми по опазването на
околната среда (респ. защитата на природата) в нейната цялост. В българската
правна литература виден представител на тази група автори е акад. П.
Стайнов. В своя фундаментален труд ―Защита на природата (правни
изследвания‖ той посочва, че ―защитата на природата във връзка с морето‖ се
проявява от бреговата държава в две насоки: а) опазване на ―морските води и
бреговете‖ от замърсяване (има се предвид качествената страна на проблема
за опазване на морската среда – бел. авт.); б) дейност срещу унищожаването
на рибите и разхищаването на небиологичните ресурси на морето
(т.е. количествената страна на проблема за опазването на морската среда –
бел. авт.)28.
Смятам, че това становище по принцип е правилно и би могло да бъде
споделено, но с известни уточнения. От една страна, този автор не говори за
―морската среда‖ като обект на правна защита, а за ―морето‖ или ―морските
води‖, чиято защита е част от по-общия проблем на защитата на природата29.
По-добре щеше да бъде, ако беше очертано съдържанието на понятието
―морска среда‖ и изтъкнато, че тя от своя страна е компонент на околната
среда. Струва ми се, че на практика този забележителен наш учен е имал
предвид именно това, но е изразил становището си по друг начин. От друга
страна, когато той говори за ―бреговете‖ и тяхното замърсяване, очевидно има
предвид крайбрежната плажна ивица (респ. Черноморското крайбрежие),
отбелязвайки с основание, че те не съставляват част от морската площ, но са
тясно свързани с морските води30. По мое мнение обаче тя е отделен,
специфичен природен ресурс и не е компонент на морската среда, въпреки
контакта ѝ с последната31.
28

Вж. Стайнов, П. Защита на природата (правни изследвания). С., 1970, с. 278.
Пак там, с. 277.
30
Пак там, с. 280.
31
В исторически контекст е необходимо да се отбележи обстоятелството, че до приемането на
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК - ДВ, бр. 48 от 2007 г. – в сила от
1.01.2008 г.) липсваше специална правна уредба на законово равнище, посветена на
опазването и ползването на крайбрежната плажна ивица. Дефиниция на правното понятие
―крайбрежна плажна ивица‖ фигурира в чл. 6, ал.1 от ЗУЧК, където е указано, че това е
―обособена територия, съставена от отделни морски плажове, представляваща част от морския
бряг към прилежащата му акватория‖. Същевременно са дефинирани и други две понятия,
които са в тясна връзка с него, както следва: ―морски плаж‖ е обособена територия,
представляваща част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други
седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани
процеси на взаимодействие на морето със сушата‖ (чл. 6, ал. 2); ―морски бряг‖ е тясна ивица от
29
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От тази гледна точка замърсяването на крайбрежната плажна ивица
трябва да се разглежда като отделен проблем от този на замърсяването на
морската среда, защото това замърсяване не винаги е причинено от
замърсяването на морските води, а от източници на сушата (напр. дейности и
действия на физически и юридически лица, пряко замърсяващи този природен
ресурс, които може да не са свързани с природоползване на морската среда)
или от замърсяване на атмосферата (напр. ―киселинни дъждове‖32, пряко
попадащи в крайбрежната плажна ивица, а не чрез морските води).
Втората група автори обръщат по-голямо внимание на основните
източници на замърсяване на морската среда. Нейни видни представители са
американските учени, юристи еколози А. Кис и Д. Шелтън. Те посочват 4
основни източника на замърсяване на морската среда, които на практика
детерминират международното сътрудничество в тази област, а именно: а)
замърсяване от кораби в резултат на нормалната им експлоатация при
корабоплаване; б) дъмпинг (т. е. преднамерено изхвърляне – бел. авт.) на
отпадъци от кораби, самолети и платформи в морето; в) добив на природни (в
смисъл на минерални – бел. авт.) ресурси от морското дъно; г) замърсяване,
причинено от източници на сушата33.
В българската правна литература П. Стайнов отбелязва като източници
на замърсяване на морската среда: а) корабоплаването; б) вливащите се в
морето замърсени реки с различни отпадъци (вредни вещества); в) бреговите
източници34. Друг наш автор – Г. Пенчев изтъква като такива източници: а)
корабоплаването и нефтените рафинерии; б) промишлени предприятия и
селскостопански организации, функциониращи близо до крайбрежието или до
земната повърхност на контакта и взаимодействието между сушата и морето. Състои се от
подводна и надводна част и се характеризира с разнообразен напречен профил, развит
непосредствено от бреговата линия, навътре във водата и сушата‖ (§ 1, т. 2 от Допълнителните
разпоредби - ДР). Фактически крайбрежната плажна ивица е компонент на Черноморското
крайбрежие, чийто териториален обхват е очертан в чл. 3 от този закон. В ДР на Закона за
регионалното развитие (ДВ, бр. 14 от 2004 г., изм. и доп.), и по-специално в резултат на
измененията и допълненията му в 2005 г. (ДВ, бр. 32 от 2005 г.), също са установени
дефиниции на правните понятия ―крайбрежна плажна ивица‖ и ―морски плаж‖, както следва:
―крайбрежна плажна ивица‖ по смисъла на този закон е част от брега, представляваща
естествено или изкуствено обособена територия, покрита с пясък, чакъл или други седиментни
и/или скални образувания, с начин на трайно ползване за рекреационни цели‖ (§ 2а); ―Морски
плаж‖ по смисъла на този закон е обособена част от крайбрежната плажна ивица на Черно
море с прилежаща водна площ. Границите на територията на морския плаж се определят въз
основа на геодезическо заснемане чрез преки геодезични измервания, което се отразява в Акта
за изключителна държавна собственост‖ (§ 2б). Следователно в контекста и на двата закона
съотношението между правните понятия ―крайбрежна плажна ивица‖ и ―морски плаж‖ е като на
цяло към част.
32
Известно е, че явлението ―киселинни дъждове‖ се причинява от замърсяването на
атмосферния въздух със серни и азотни окиси, изпускани главно от промишлени предприятия и
топлоелектрически централи. Те увреждат горите, биоразнообразието, водните обекти на
сушата и морската среда, както и сградите и съоръженията. Вж. напр. в тази насока:
Световният екологичен проблем, с. 238 – 241; Близнаков, Г., И. Митов. Въведение в химичните
проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг. С., 2001, с.
106 – 111 и др.
33
Вж. Кiss, A., D. Shelton. International environmental law. Ardsley-on-Hudson, New York, 1991, p.
161; Shelton, D., A. Kiss. Judicial handbook on environmental law. Nairobi, 2005, p. 71.
34
Вж. Стайнов, П. Цит. съч., с. 285 – 286.
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реки, вливащи се в морето; в) битово-фекалните води на селищата по
крайбрежието; г) съоръжения за геолого-проучвателна и добивна дейност по
морското дъно; д) заустването на радиоактивни отпадъци в морето; е)
замърсяване на морската среда от атмосферата чрез киселинни дъждове35.
Интересен факт в разглежданата насока е, че в Конвенцията на ООН по
морско право (Монтего бей – Ямайка, 1982 г.) са изтъкнати 6 източника на
замърсяване на морската среда: а) източници, разположени на сушата (чл.
207); б) дейност, извършвана на морското дъно в пределите на националната
юрисдикция (чл. 208); в) дейност, извършвана в международния район на
морското дъно (чл. 209); г) преднамереното изхвърляне на отпадъци в морето
(чл. 210); д) корабоплаването (чл. 211), и е) замърсяване, предизвикано от- или
чрез атмосферата (чл. 212)36.
Третата група автори фокусират вниманието си, както към източниците
на замърсяване на морската среда, така и върху по-значимите видове вредни
вещества и съединения, с които се замърсява тя. Тази група е и наймногобройна в сравнение с предходните две групи автори. В българската
правна литература изтъкнати представители на тази група автори са С.
Божанов и Ж. Живков. В една своя монография, посветена на
международноправния режим на опазването на морската среда от замърсяване
с нефт от кораби, С. Божанов обръща голямо внимание на нефта и неговите
деривати (т. е. производни – бел. авт.) като едни от най-честосрещаните и
същевременно значими замърсители на морската среда, изхвърлян в нея, в
резултат на корабоплавателна дейност37. Известно е, че те са по-леки от
водата и при инцидентно или преднамерено изливане в нея те остават на
повърхността, образувайки плътен повърхностен слой, с дебелина от 0,5 до 5
см, заемайки големи морски пространства. По данни на някои наши
неправителствени екологични организации 75 литра нефт, попаднали в
морската среда, могат да образуват повърхностен слой с площ 1 кв. км 38. Тези
―нефтени разливи‖ увреждат морската флора и фауна, застрашават човешкото
здраве и развитието на туризма в крайбрежната плажна ивица, а освен това
водят до увреждане и на крайбрежните (вкл. пристанищните) инсталации и
съоръжения39.
Както в екологоправната, така и в специализираната екологична
литература се посочват редица случаи на аварии с танкери, в резултат на които
в морската среда се изливат (инцидентно) хиляди тонове нефт. Като
35

Вж. Пенчев, Г. Опазването на водите на Черно море от замърсяване. – Проблеми на
морското право. С., 1988, № 1, с. 62.
36
Вж. за повече подробности относно тази конвенция напр.: Божанов, С. Цит. съч., с. 22 – 23 и
44 – 51; Киселев, В. Цит. съч., с. 92 – 119; Райков, Р. Международно морско публично право. С.,
1999, с. 244 – 245; Сапожников, В., С. Головатый, А. Слензак, Н. Амалян. Цит. съч., с. 145 – 153;
Сапожников, В., А. Высоцкий, С. Головатый, Н. Амалян. Цит. съч., с. 31 – 44; Сперанская, Л.
Цит. съч., с. 138 – 150; Хакапаа, К. Цит. съч., с. 58 – 70 и 360 - 364; Кiss, A., D. Shelton. Op. cit., p.
168 – 191; Shelton, D., A. Kiss. Op. cit., p. 70 – 74 и др.
37
Вж. Божанов, С. Международноправни мерки за предотвратяване замърсяването на морската
среда с нефт от кораби, с. 3 – 9.
38
Вж. Фондация ―Програма Достъп до информация‖. Доклад за оценка на достъпа до
информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната
среда, с. 16 – www.aip-bg.org.
39
Божанов, С., Цит. съч., с. 8 – 9.
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―класически‖ примери се посочат авариите с танкерите ―Тори Каньон‖ в 1967 г.,
―Амоко Кадис‖ в 1978 г., ―Ексон Валдиз‖ в 1989 г. и др.40. Според С. Божанов
ежегодно в морето попадат при експлоатация на кораби или злополуки (аварии)
с тях около 1 млн. т. нефт, нефтени примеси и утайки, а американските учени А.
Кис и Д. Шелтън отбелязват, че това годишно количество замърсители на
морската среда е около 1, 6 млн. т.41. По данни на ЮНЕП обаче за периода
1970 – 1990 г. са се случили около 1000 аварии с танкери, в резултат на които в
Световния океан (морската среда) са попаднали около 3 млн. т. нефт42. Освен
нефта, С. Божанов посочва баластните води и утайките от смазочни масла като
едни от видовете замърсители на морската среда, които се изхвърлят от
корабите в резултат на нормалната им експлоатация43.
Горепосочените факти достатъчно красноречиво показват значимостта и
актуалността на разглежданата проблематика. В контекста на отбелязаното
може да се направи и констатацията, че нарастващата деградацията на
морската среда на световно равнище, е основната причина за необходимост от
засилване на многостранното международно сътрудничество за нейното
опазване и съхраняване.
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Irrigation. Hydromelioration and Human Resources
in The Field of Agriculture
Snezhina Dineva
Irrigation Systems EAD
Ministry of agriculture, food and forestry of the Republic of Bulgaria
Abstract: The paper presents the irrigation activities in Bulgaria carried out in
the main part by "Irrigation Systems" EAD with subject of activity - irrigation,
protection from the harmful effects of water and industrial water supply. An analysis
of the historical development and the current state of the irrigation systems and
facilities is presented. Key issues related to water supply activities for irrigation of
technical and socio-economic nature have been identified. The main challenges to
the management and development of human resources in the field of irrigation are
outlined. In conclusion, summaries and recommendations for the main directions of
future work are made.
Keywords: hydro-melioration, agriculture, equipment, systems, resources.
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Поливно земеделие. Хидромелиорации и
човешки ресурси в областта на земеделието
Снежина Динева
Напоителни системи ЕАД
Министерство на земеделието, храните и горите
Резюме: Докладът представя дейностите по хидромелиорации в
България, изпълнявани в основната си част от „Напоителни системи― ЕАД, с
предмет на дейност – напояване, предпазване от вредното въздействие на
водите и промишлено водоснабдяване. Представен е анализ на историческото
развитие и настоящото състояние на системите и съоръженията за напояване.
Идентифицирани са основните проблеми във връзка с дейностите по доставка
на вода за напояване от техническо и социално-икономическо естество.
Очертани са основните предизвикателства пред управлението и развитието на
човешките ресурси в областта на поливното земеделие и хидромелиорациите.
В заключение са направени обобщения и изведени препоръки за основните
направления на бъдеща работа.
Ключови думи: хидромелиорации, земеделие, съоръжения, системи,
ресурси.
Въведение
В Република България дейностите по хидромелиорации в основната им
част се изпълняват от „Напоителни системи‖ ЕАД, което е търговско дружество
със 100 % държавно участие.
Предметът на дейност на дружеството включва три основни дейности –
напояване, предпазване от вредното въздействие на водите и промишлено
водоснабдяване.
За начало на напояването в по-широки мащаби се приема XV век, когато
е започнало отглеждането на ориз в долината на р. Марица. За целта е била
изградена мрежа oт канали в района на Пазарджик и Пловдив с обща дължина
около 560 км.
Първата сериозна стъпка за развитие на мелиорациите — напояване и
отводняване, е предприета през 1920 година, когато е приет Законът за
водните синдикати и е създадена първата държавна програма по водите.
През 1930 год. поливните площи са били около 65 х. дка, през 1940 год.
същите са нараснали до около 355 х. дка.
В периода 1945 - 1960 год. са изградени над 1500 язовира и над 2000
помпени станции. Поливните площи са достигнали до около 9 млн. дка.
Проводящите и разпределителни канали предимно са били необлицовани.
Основният начин на напояване е бил по бразди.
През 60-те години са изградени първите дъждовални напоителни
системи в Северна България. През следващите две десетилетия дъждуването
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се е разпространило на почти половината от всички поливни площи.
Към края на 80-те години на миналия век изградените поливни площи са
нараснали до над 12 млн. дка.
Отводнителните работи са започнали през 1928 год. в низините край р.
Дунав. Към 1989 година броят на отводнителните помпени станции достига 89,
като общо отводняваната помпено и гравитачно площ достига 1,316 млн.дка.
В миналото хидромелиоративният сектор на България е бил
основополагащ за икономиката.
Сега площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от «Напоителни
системи» ЕАД, обхващат над 7 млн. дка, от които годни за напояване са над 5
млн. дка. От тези площи за около 2 млн. дка водата се доставя по гравитачен
път, а за останалите 3 млн. дка – чрез помпени станции.
В напоителните системи са включени следните основни съоръжения:
- комплексни язовири
публична държавна собсвеност по чл. 13 т. 1 от ЗВ
21 бр.
- напоителни язовири
157 бр
- напоителни помпени станции
181 бр
- напорни водопроводи
1 497 км
- деривационни канали
530 км
- открита канална мрежа
6 435 км
- закрита тръбна мрежа
9 269 км
- водохващания
420 бр.
в т.ч. 131 бр. масивни
- изравнители
612 бр.
в т.ч. 503 бр. облицовани
Чрез тези съоръжения Дружеството е в състояние да водоосигури 5 376
хил. дка годни за напояване площи.
Последното официално утвърдено преброяване е това от 1999 година,
резултатите от което са приети с Решение № 512 от 19.07.2000 година на
Министерски съвет. Съгласно това Решение общо в страната изградените и
годни площи за напояване са, както следва:
№ре
1
2
3

Поддържа се от:
„Напоителни системи‖- ЕАД
„Земинвест‖- ЕАД
Общини
Всичко по РМС № 512

Поливни площи
изградени
Годни
дка
дка
7471331
5417531
17450
17450
280440
180440
7769221
5715421

Съоръжения и системи за напояване
По отношение състоянието на съоръженията в системите за напояване
може да се каже следното :
Язовирите са под непрекъснат контрол, като за тях са полагани
относително най-големи грижи, в резултат на което техническото им състояние
е сравнително добро. Същевременно тези скъпи и най-отговорни съоръжения
се нуждаят от значителни инвестиции за ремонт и възстановяване, с което ще
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се гарантира тяхната бъдеща сигурна работа.
За водохващанията проблемите са различни при масивните и при
изградените като временни.
Доставната и разпределителна мрежа се разделя на открити канали и
закрити водопроводи.
Общовалидно за откритите канали е лошото техническо и
експлоатационно състояние, изразяващо в следното:
те
те
- основната част от тях е изградена от 40- до 80- години на XX век;
- част от каналите са необлицовани;
- кражби на облицовъчни плочи и метални части на вододелите.
За пълното възстановяване на откритата канална мрежа държавна
собственост са необходими инвестиции с размер над 500 млн. лв.
В Помпените станции и трансформаторните подстанции е вградено
изключително скъпо оборудване, като ел. двигатели, помпи, трансформатори,
затворни органи, повдигателни механизми, контролно-измервателна апаратура
и други. Същите са подложени на постоянни набези с цел кражби. Поради
липсата на техническа и физическа възможност за охрана част от
оборудването е демонтирано и съхранено в складовите бази.
Възможностите за помпено подаване на вода са многократно по-големи
от потреблението в момента.
Използваемостта на ХМФ се предопределя от много комплексно
действащи фактори, като основните от тях са следните:
- климатични условия в частност паднали валежи, определящи водния
дефицит за културите и акумулирани водни маси;
- засяти поливни култури върху поливни площи;
- наличие на пазар за произведената продукция;
- финансови условия за производство и реализация.
От 70-те до началото на 90-те години на XX век използваемостта на
системите е от 11% до 75% за напояване на култури с процентно
разпределение върху поливните площи, както следва:
- житни култури
33%;
- царевица /зърно/
15%;
- люцерна и силажни култури
26%;
- индустриални култури
4%;
- зеленчуци
6%;
- овощни насаждения и лозя
9%;
- други култури
7%.
Към момента годните поливни площи са 5376 хил. дка в т.ч. 2474 хил. дка
гравитачни и 2902 хил. дка помпени.
Използваемостта на системите за последните десет години е до 10 %
дължашо се основно на драстичното намаление на засяти поливни култури и
промяна на структурата им върху годни поливни площи, както следва:
- Около 760 хил. дка или 14 % са необработваеми;
- Около 2640 хил. дка или 49 % се засяват с есенни култури;
- Около 1540 хил. дка или 29 % се засяват с пролетни култури в т.ч.:
• царевица около 535 хил. дка или 35%, от които се поливат около 30%;
• тютюн около 85 хил. дка или 6%, от които се поливат около 80%;
• зеленчуци около 90 хил. дка или 6%, от които се поливат около 70%;
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слънчоглед около 345 хил. дка или 22%, от които се поливат около 2%;
ориз около 39 хил. дка или 3%, от които се поливат 100%;
трайни насаждения около 170 хил. дка или 11%, от които се поливат
около 20%;
• други култури около 275 хил. дка или 17 %, от които се поливат около
20%.
- Средно от засятите пролетни култури се поливат около 25 до 30%. Ако
се извадят площите със слънчоглед, които практически не се поливат, полятите
площи са около 35 до 40% спрямо засятите.
- Гравитачно се поливат около 80% и помпено около 20%.
Показателите са съизмерими с реализираните за много по-дълъг период
/от 1981 год. до 2001 год./, с изключение на полягате площи и общореализираните водни маси.
Директното сравнение на резултатите за двата периода без анализ на
причините е неправилно, като определящите от тях са следните:
- Значително ограничение на пазарите на земеделска продукция.
- Неколкократно намаляване на засятите поливни култури върху годните
поливни площи.
- Преминаване от окрупнено към раздробено ползване на земите, което
съчетано с липсата на поливна техника и непригодна за земеползването, води
до намаление на възможната за поливане площ до 60%.
- Голяма част от системите са високоенергоемки, което ги прави в
различна степен непригодни или нискоефективни при новите условия.
- Деформираните цени на ел. енергия, горива, материали и труд в
съчетание със субсидиране от държавата са направили стойността на водата
незначителна до 80-те години.
- Въвеждане на ясни и точни правила за договаряне и отчитане, водещи
до реални и коректни резултати.
- Намаляване на водния отток. Особено съществено е намалението
през периода 1985 - 1995 год. с около 40%.
Тази тенденция се формира както под влияние на закономерните
вариации на оттока, така и в резултат на настъпващи климатични промени.
Този факт заедно с повишаване на температурите, което увеличава
физическото и биологично изпарение, довежда до акумулирането в язовирите
на по-малки обеми водни маси в годишен и многогодишен аспект, което изисква
разумно използване на водите и мерки за ограничаване на загубите.
•
•
•

Основни проблеми във връзка с дейността доставка на вода за
напояване
Технически проблеми:
- стари и амортизирани системи;
- влошено състояние на тръбната и канална мрежа;
- голяма енергоемкост;
- ограбване и унищожаване на значителна част от хидромелиоративните
съоръжения;
- ниска използваемост на системите след 1992 година;
- системите са изградени при условията на едро земеползване с
възможност за приложение на широкообхватни машини. При сегашното дребно
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и разпокъсано земеделие с много собственици на малки парцели без
допълнително преустройство тези системи не могат да функционират или
функционират неефективно;
- намалено водоползване;
- драстично нарушена структура на културите на поливни площи. Липсва
сеитбооборот. Отглеждат се предимно пшеница, слънчоглед, рапица и малко
царевица. В повечето райони изчезват полските зеленчуци. Няма ги пролетните
култури, изискващи напояване;
- пропуски в плановете за земеразделяне;
- процеса напояване е разпокъсан по масивите и това води до големи
загуби на вода и преразход на ел. енергия.
Социално-икономически проблеми
- променена собственост и начин на земеползване – от крупно
земеделие към раздробено такова. При новия начин на земеползване
обслужването на отделните стопани е много затруднено, тъй като липсва
вътрешна разпределителна мрежа;
- общо намаление на населението на страната и на вътрешната
консумация;
- липса на външни пазари;
- застаряващо население;
- липса на подготвени кадри;
- външна конкуренция от съседните страни;
- неустановени и нестабилни земеделски производствени субекти;
- липсата на поливна техника в земеделските производители с която да
се осъществява поливния процес. На пазара техника се предлага но малцина
са в състояние да я купят;
- екстензивен характер на производството, преобладаваща част от
производителите работят за самозадоволяване, а не за пазара.
«Напоителни системи» ЕАД стопанисва инженерни системи и
съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, които са
публична държавна собственост по силата на чл.13, т.З от Закона за водите.
Чрез тези съоръжения се:
Осигурява предпазване от наводнения на 1,662 млн. дка земеделски
земи, населени места и различни стопански обекти /тук са включени
предпазните диги, корекции на реки и ретензионни язовири/;
 корекции на реки извън населените места
3 130 км;
 дунавски диги
254 км;
 вътрешни предпазни диги
2260 км;
 ретензионни язовири
13 броя.
Отвеждат излишните води от земеделските земи (отводняване) –
отводняване на 1.685 дка земеделски земи /тук са включени отводнителни
канали, помпени станции и систематичен дренаж в полето/
 отводнителни системи
1,685 млн. дка;
 отводнителни помпени станции
92 броя;
 отводнителни канали
5748 км;
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Човешки ресурс
Най-големият работодател в сектора на хидромилиорациите и поливното
земеделие е „Напоителни системи― ЕАД. В миналото числеността на персонала
на дружестното е била около 8000 души. Към септември на 2017 г. наброява
1907 души, от които 68 ръководители, 162 специалисти, 242 техници и
приложни специалисти, 97 души помощен персонал, 121 сътрудници по
охраната, 1176 работници и 34 помпиери, като в изброените до тук не влизат
управителите на клонове и борда на директорите.
Въпреки че персоналът на най-голямото дружество в сектора е
внушителен, има недостиг на квалифицирани кадри. Процесите са повлияни
както от демографското положение в страната, така и от пазара на труда.
Основният недостиг на персонал се изразява в липсата на достатъчно
специалисти в областта на хидроинженерството и строителството на
хидромелиоративни съоражения.
Недостигът ще се увеличи драстично в следващите 10 години, поради
факта, че приблизително 60% от наличните специалистите са в пенсионна или
в предпенсионна възраст. Все по-често наблюдаваме „синдрома на
професионалното изчерпване― в сектора, което се дължи на високата средна
възраст на заетите, голямата натовареност и недостатъчния брой налични
заменими кадри, които да изпълняват заместваща или спомагателна функция.
За създалата се ситуация допринася и съкращаването на персонала и
ликвидацията на Института по хидротехника и мелиорации.
Това изправя сектора на хидротехниката и мелиорациите в България
пред проблем, който след споменатите по-горе 10 години ще достигне
катастрофални размери, тъй като освен напояването и отводняването на
земеделски площи, съоръженията от този тип предпазва населението от
наводнения и суши, а липсата на адекватни специалисти може да доведе до
аварии, които създават риск за населението.
За решаването на тези проблеми има два пътя, но и двата са свързани с
големи инвестиции, като се извърши пълна рехалибитация, реконструкция и
автоматизация на съоръженията.
Първият възможен вариант за справяне с проблемите, свързани с
човешкия ресурс, е въвеждане на напълно автоматизирана и дистанционно
контролирана система за управление на съоръженията, което може да замести
част от застаряващия персонал, а и ще позволи функционирането на
съоръженията с много по-малко хора, отколкото са необходими в момента. Но
за съжаление този вариант не е оптимален за нуждите на дружества от този
тип, тъй като издало автоматизираната инфраструктута крие в себе си рискове
от аварии, както и не решава проблема проблема с недостига на специалисти.
Затова най-голямото дружество в сектора - „Напотелни системи― избира
малко по- различна посока. Тъй като дружеството носи социална отговорност, а
в по-малките населени места то обикновенно е сред най-желаните, найголемите, а често един от малкото или единственият възможен работодател,
предлагащ нормални условия на труд. Това налага друга политика, която да
бъде балансирана между високите технологии и социалната отговорсност.
Това, което предлагаме ние, е обновяване на инфраструктурата, което
ще създаде нови работни места в цялата страна, обновяване на човешкия
ресурс чрез набирането на млади специалисти в сферата на
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хидроинженерството, като предлагаме добри условия за стажуване на студенти
и изгодни условия на труд. За да можем да „добием― качествен човешки ресурс,
младите специалисти ще работят редом с опитните, които да им предадат
своите познания в областта, и да им „подадат― ръка в прехода от тероритични
знания към практичи такива. Новоразкритете работни места ще стимулират
пазара на труда, а добрите условия на труд ще привлекат повече хора да
изберат специалност, свързана с хидроинженерството и хидромелиорациите.
За да се осъществи всичко това, трябва да ни бъде оказана подкрепа от
висшите училища, като разкрият нови курсове за обучение на хидроинженери и
съвеместно да съставим програма за набиране и обучение на кадри.
Обновяването на инфраструктурата и внасянето на нови технологии в
управлението на водните ресурси ще позволи да освободим човешки ресурс, за
разработване и реализиране на нови технологии в областта на
хидромелиорациите, както и да постигнем по-висока ефективност на
предприятието, което съответно ще доведе до: по-малки загуби, по-големи
обороти и не на последно място по-добро сътрудничество с основните ни
клиенти – земеделските производители.
По-доброто сътрудничество със земеделските производители, както и
регулярно допитване до тях, ще даде възможност за осъществеяване на нови
проекти от обща полза както за заетите в областта на хидромелиорациите и
хидроинженерството, така и за земеделието.
Ние от „Напоителни системии― направихме първата стъпка в тази посока.
В резултат на допитване до земеделците в България осъществяваме проект,
свързан с иновативна напоителна система, която едновременно напоява
тяхната продукция, но и я предпазва от регулярно случващи се вредни
природни явления. Но дори и за осъществяването на този проект, ние се
нуждаем от специалисти, които не достигат на пазара на труда.
Затова
сътрудничеството
между
предприятия,
свързани
с
хидромелиорации и поливно земеделие, висши училища и бизнеса, е от
изключителна важност за сектора. Диалогът между нас и общата ни работа ще
създаде условия за разрешаване на проблема с човешкия ресурс в сектора и
ще доведе до общи социални и икономически ползи за населението на
страната.
Заключение
Важен момент в бъдещото развитие на „Напоителни системи‖ ЕАД е
свързан с поставяне на началото на работа по оперативните програми на
Европейския съюз. Хидромелиоративните съоръжения в България са в лошо
състояние. От десетилетия активите са неподдържани и начинът да се
приведат в съответствие с европейските стандарти е чрез ползване на
европейски фондове. Ръководството на дружеството има намерение да вложи
усилия не само в инфраструктурни проекти, но и в такива, свързани с опазване
на водите, екологията, научни методи за управление на водите и
водостопанските обекти.
Дългогодишната липса на поддръжка води до огромни загуби на вода и
до повишаване на себестойността на доставяната промишлена вода и вода за
напояване. Реновирането и усъвършенстването на хидромелиоративната
инфраструктура ще допринесе за намаляване себестойността на услугите,
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което ще способства за разширяване на поливното земеделие, увеличаване на
добивите и ще се отрази на себестойността на земеделските продукти.
Първите съоръжения на обектите за опазване от вредното въздействие
на водите са изграждани през 1920 година, а най-новите преди 30-40 години.
Съоръженията аварират лавинообразно и излизат от експлоатационен режим.
Инвестициите ще допринесат за повече сигурност при извършване на
обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите. Спешна е
необходимостта от възстановяване на разрушени участъци, осигуряване
проводимостта, изграждане на предпазни диги, корекции на реки, привеждане в
режим на нормална експлоатация на хидротехнически и хидромелиоративни
съоръжения и обекти. Ще се намали опасността от аварийни и кризисни
ситуации, бедствия и щети.
Необходимостта от инвестиции се обуславя не само от икономически
съображения за дружеството, но и от въпроси, свързани с поддържането на
водния баланс в страната и екологията. Необходима е целенасочена политика
в това отношение и значителен финансов ресурс, който със сигурност ще има
възвръщаемост и обществен ефект.
Източници
1. Напоителни системи ЕАД
2. Министерство на земеделието, храните и горите
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Cohesion Policy and Competitiveness of Regions
Керанка Недева
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Abstract: Bulgaria is at a stage where it is of particular importance to form
and implement coherent regional development policies. The main challenge is to find
a balance between the priorities of municipalities, areas and economic regions and
their most important problem solving, respecting and observing the basic principles of
the European regional policy. Through targeted funding, regional policy aims to
regulate the region's development process, limit and overcome territorial imbalances,
and at the same time is a key development priority and a decisive factor in assisting
local self-government and regional competitiveness. The aim of the article is to give a
brief overview of the state and prospects for the development of the regions to
overcome the negative trends.
Keywords: regional policy, regional development, region, competitiveness.
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Политика на сближаване и конкурентоспособност
на регионите
Керанка Недева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: България се намира в етап, в който е от особена важност
формирането и изпълнението на последователни политики за регионално
развитие. Главното предизвикателство се изразява в това да бъде намерен
баланса между приоритетите на общини, области и икономически региони и
най-важните за тях проблеми за решаване, като се съблюдават и спазват
основните принципи на Европейската регионална политика. Чрез целевото
финансиране регионалната политика цели да регулира процеса на развитие на
регионите, да ограничи и преодолее териториалните неравновесия и в същото
време се налага като основен приоритет в развитието и решаващ фактор за
подпомагане на местното самоуправление и конкурентноспособността на
региона. Целта на статията е да направи кратък преглед на състоянието и
перспективите за развитие на регионите за преодоляване на негативните
тенденции.
Ключови думи: регионална политика, регионално развитие, регион,
конкурентоспособност.
Въведение
Регионалното развитие на всяка страна се отличава със своята
неповторимост и уникалност. Различията в природните условия, историческото
развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до
обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и
икономическото им развитие. С времето този проблем все повече се изостря и
довежда до необходимостта от избирателна държавна намеса за
преодоляването на появилите се неравновесия. Още преди създаването на
Европейската икономическа общност (ЕИО) се търсят пътища и начини за
смекчаване и решаване на регионалните проблеми като високото равнище на
безработицата, липсата на добра инфраструктура и сравнително ниския жизнен
стандарт на населението в тях. Пътят за решаването им е дълъг, сложен и
противоречив и затова едва от началото на 70-те години започват да се
очертават контурите на една изразена регионална политика на Европейската
общност, придружена със съответните финансови механизми.
Инструменти и ефекти на регионалната политика
Регионалната политика на практика започва да се провежда след
първото разширяване на Европейската общност (ЕО) през 1973 г., когато е
създаден и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР). Финансирането
е насочено към създаване на условия за ускорено и конкурентоспособно
развитие, поддържане на икономически растеж и разкриване на работни места.
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Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) инвестира в сектори,
насърчаващи растежа, за да се насърчава конкурентоспособността и да се
създават работни места във всички региони и градове в ЕС. Действията по
ЕФРР са в отговор на икономически, екологични и социални предизвикателства,
като се обръща специално внимание на устойчивото градско развитие. Очаква
се над 50% от инвестициите по ЕФРР между 2014 и 2020 г. да бъдат в
градските райони. Този фонд отделя особено внимание на специфични
териториални особености, области с по-неблагоприятно географско
разположение (отдалечени, планински или слабо населени райони).
Европейският социален фонд (ЕСФ), създаден през 1958 г., е
най-старият структурен фонд. Той има за цел да помага на търсещите работа,
като им осигурява достъп до подходящо обучение, подобряващо
възможностите им да си намерят работа, както и да помага на работещите да
се преквалифицират, да придобиват нови умения и да се адаптират към
променящи се професионални обстоятелства. Всяка година около 15 милиона
души участват в хиляди проекти, съфинансирани по линия на ЕСФ в целия ЕС.
ЕСФ също така инвестира в проекти за борба с дискриминацията във всички
нейни форми, за подпомагане на интеграцията на маргинализираните
общности в обществото, в ефикасността на публичните администрации и
публичните услуги, за да се гарантира, че съответните институции изпълняват
добре политиките си в областта на образованието, заетостта, социалната
политика и други.
Кохезионният фонд е създаден през 1994 г. и инвестира в транспортните
мрежи и околната среда в държавите от ЕС, чийто БВП е по-нисък от 90% от
средното за ЕС-28. Чрез фонда активно се насърчава екологосъобразният
икономически растеж и се намаляват икономическите и социалните различия
чрез подобряване на регионалната свързаност и достъпността.
Регионалната политика е „политика на сближаване―, тъй като общата ѝ
цел е засилване на „икономическото, социално и териториално сближаване― в
регионите, отговарящи на условията за подпомагане. На практика това
означава:
 икономическо
и
социално
сближаване:
засилване
на
конкурентоспособността и екологосъобразния икономически растеж на
регионалните икономики и осигуряване на по-добри услуги, повече
възможности за работа, създаване на среда, която щади психофизиологичното
състояние на работника и допринася за неговата увереност, позитивност и
всеотдайност на работното място [2] и по-добър живот на хората.
 териториално сближаване: свързване на регионите, за да могат те да
извлекат максимална полза от своите силни страни и да си сътрудничат по
новаторски начини за преодоляване на общи предизвикателства.
Регионалната политика е една от най-динамичните и най-чувствителните
сфери на държавното управление. Въпреки общото желание за по-бързо
преодоляване на различията в качеството на живота на хората в
административно-териториалните и териториалните единици на страната,
анализите установяват, че те се задълбочават и изострят. Този процес се
съпровожда с непрекъснато увеличаване на разходите на финансови ресурси,
разширяват се формите на съпътстващо финансово подпомагане, увеличава
се контролът върху усвояването на ресурсите и използваните управленски
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практики, но положителни резултати се постигат за твърде продължителен
период от време - обикновено за едно или две поколения. Ето защо
регионалната политика е сложен процес, с поливалентно и функционално
съдържание, който се реализира при дефицит от време и в уникална среда.
Главната цел на тази политика е да се използват далновидно и
ефективно предимствата и ресурсите на територията, както и възможностите
на човешките ресурси, за да се повишава качеството на живота им. От такава
позиция прилагането на универсални модели за регионално развитие е
изключително сложна и трудна задача.
Държавната политика за регионално развитие е необходимо да създава
условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и
общините в България. Насочена е към намаляване на междурегионалните и
вътрешнорегионалните различия в степента на развитие и подпомагане
процеса на икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на
ЕС. В съответствие с приемането на закона за регионалното развитие (през
2004 г.), в България са приети 264 плана за развитие на общините, 28 стратегии
за развитие на областите и 6 плана за развитие на статистическите райони.
Паралелно са разработени и приети Национална стратегия за регионално
развитие, Национален план за развитие и други планови програмни документи.
Една от главните задачи на тази значителна по своите мащаби дейност е поефективното усвояване на финансовите ресурси от програми на ЕС, а след
редовното ни членство и ресурсите от Структурните и Кохезионния фонд.
Всъщност с това допълнително финансово подпомагане от ЕС се реализира
общата регионална политика - на преразпределение на ресурсите по райони и
страни (постигане устойчивост на процеса регионално развитие) и изравняване
на развитието чрез целево финансиране (постигане на устойчиво и
балансирано развитие) на страните-членки.
За 10 години БВП на България е нараснал от 56 на над 88 млрд лв. В
България БВП на глава от населението е 41% от средния за ЕС при влизането
в съюза през 2007 г., достигайки до 46% за 2011 г. и 47% през 2015 г. В същото
време в Румъния през 2015 г. БВП е 57%, покачване от отчетените 43% през
2007 г., 49% за 2011 г. показват данните на „Евростат―. Този индикатор
илюстрира и необходимостта от възникването и прилагането на един от
основните принципи на ЕС - принципа на солидарност. Независимо от
положителната тенденция на България остава единствената страна с БВП под
средния за Европeйската общност, което предполага бъдещи сериозни и
отговорни действия в тази посока.
Конкурентноспособност и развитие на регионите
Регионалната конкурентноспособност отразява способността на даден
регион да предложи привекателна и устойчива среда за предприятията и
местните жители и това е основната роля на политиките за местно развитие да се изгради икономическия капацитет на даден район, за да се подобри
неговото икономическо бъдеще и качеството на живот за всички. То е процес,
чрез който партньорите от обществения, частния и неправителствения сектор
работят колективно за създаване на по-добри условия за икономически растеж
и създаване на работни места. Всяка общност се отличава със специфични
местни условия, които засилват или намаляват потенциала за местно
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икономическо развитие и именно тези условия определят относителните
предимства на общината по отношение на способността му да привлича,
създава и задържа инвестиции. Икономическите, социалните и материалните
характеристики на общината насочват разработването и подходите към
изпълнението на стратегията за местно икономическо развитие.
Добрата практика доказва, че за да изгради силна местна икономика,
всяка общност трябва да изясни характера и структурата на местната
икономика в процес на сътрудничество и да извърши анализ и оценят местните
силни страни и слабости, възможности и заплахи. Да се открие потенциала на
региона и най-важните въпроси и възможности за развитие на местната
икономика. От своя страна местното самоуправление разполага с възможности
за използване на ефективни инструменти и модели за управление за
създаването на ефективни политики за местно развитие. Постигането на
оптимално и балансирано развитие между регионалната политика и местно
самоуправление е една от най-важните стъпки за качествена промяна на
живота на хората.
Докладът на Световния икономически форум (СИФ) – The Global
Competitiveness
Report,
е
най-представителното
проучване
за
конкурентоспособността на националните икономики. То започва да се
публикува преди повече от 30 години и в момента обхваща над 140 страни.
Проучването се е утвърдило като важен източник на знания за икономическото
и социалното развитие на държавите в света, за перспективите и
възможностите за чуждестранните инвеститори. Дефиницията, която използва
екипът на СИФ, е: „конкурентоспособността е съвкупност от институции,
политики и фактори, които определят нивото на производителност в дадена
страна‖.
Равнището на производителност на свой ред влияе върху потенциала за
постигане на просперитет и високо ниво на доходите. Детерминантите на
конкурентоспособността са многобройни и комплексни. Глобалният индекс за
конкурентоспособност се базира на множество фактори, като се отдава
различно тегло на различните компоненти, всеки от които отразява отделен
аспект от сложната концепция за конкурентоспособността. Инструментът е
създаден и за да се помогне на регионите да открият своите слабости и
инвестиционни приоритети, когато изготвят стратегиите си за развитие.
Както за Общността така и за България продължава да се наблюдава
полицентричен модел със силни столични и метрополни райони като основни
двигатели на конкурентноспособността. Разпространението на ефектите са
наблюдава в по-голямата част на северозападна Европа и по-малко
забележимо в источните и южни райони на ЕС.
В България разликата между столицата и останалите региони е особено
изразена. Подобни големи различия са повод за притеснение, тъй като водят
до голямо напрежение върху столичния регион, докато някои от ресурсите на
останалите региони останават недооползотворени.
Българският Северозападен регион е един от десетте най-ниско
конкурентни региона в Европейския съюз. Заедно с два гръцки региона
(Пелепонисос и Стереа Елада) си поделят 258-то място от 262. [4] На найвисоко място между българските райони се класира Югозападният, който заема
207-а позиция.
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Лондон и зоните около английската столица заемат първото място в топ
10 на класацията, а второто място си поделят регионът на графствата
Бъркшър, Бъкингамшър и Оксфордшър и досегашният лидер – холандската
провинция Утрехт.
Заключение
Регионалната политика, представляваща малко над една трета от
бюджета на Съюза, е основната инвестиционна политика на ЕС за регионално
и градско развитие и растеж. През годините по нея са съфинансирани
множество проекти във всяка една от държавите от ЕС, от полза както за
гражданите, така и за предприятията. Чрез проектите, подпомогнати от
регионалната политика, са създадени милиони нови работни места, построени
са хиляди километри стратегически транспортни, енергийни и широколентови
връзки, направени са инвестиции в научни изследвания и иновации, малки
предприятия и предприемачи и т.н.
В България обаче резултатите от прилагането на политиката не са
достатъчно осезаеми. За да се осъществи полицентричното развитие,
залегнало в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025,
което създава необходимите условия и очаквания за намаляване на
съществуващите регионални диспропорции и осигуряване на равни
възможности за балалансирано икономическо, социално и териториално
развитие и за по-пълно използване на местния потенциал, е необходима поактивна, целенасочена и последователна политика на всички нива на
управление и цялото общество.
За да се намалят негативните процеси и по-пълноценното използване на
потенциала на районите, е необходим акцент върху развитието на
Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), чиято цел е подпомогане
постигането на комплексен положителен ефект в развитието на съответната
територия, смекчаване на регионалните различия и по-ефективното усвояване
на средствата от различните програми и инструменти за осъществяване на
европейската регионална политика чрез прилагането на интегриран подход в
планирането и управлението на територията. Важно условие е да бъде запазен
и прилаган подхода „отдолу-нагоре―, така че местните общности да
формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано
развитие на територията и общностите.
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Abstract: The authors pose as a problem the use of administrative
boundaries, such as external (state) and domestic (between regions of the NUTS
system). The main problem is the low geographic culture that is the result of
geographical education. The old role of borders as a barrier is up to date. Because of
the regional crisis, the territorial influence of the central settlements is very weak, the
periphery does not feel their influence and the boundaries between the regional units
inside the country have no force. The desire of the border population to move to
another municipality or administrative area is growing. The process is complex,
protracted. The solution requires a long period, which must begin with radical
changes in research and geography, in conducting a geography policy of the
country's regional development.
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Границите като проблем за регионалното
развитие на България
Веселин Бояджиев1, Нели Веселинова2
St. Kliment Ohridski University of Sofia - Bulgaria
Резюме: Авторите поставят като проблем използването на
административните граници – както външните (на държавата), така и
вътрешните (между отделните региони на системата NUTS). Основният
проблем е ниската географска култура, която е резултат от географското
образование. Актуална е старата роля на границите като бариера. Поради
регионалната криза териториалното влияние на централните селища е много
слабо, периферията не чувства тяхното влияние и границите между
регионалните единици вътре в страната нямат сила. Расте желанието на
граничното население да премине към друга община или административна
област. Процесът е сложен, продължителен. Решението изисква дълъг период,
който трябва да започне с радикални промени в научните изследвания и
географското образование, в провеждането на политика за географизация на
регионалното развитие на страната.
Ключови думи: България, регионално развитие, граници, NUTS.
Въведение
Историята на вътрешните граници между териториалните единици на
страната показва, че те са нестабилни и постоянно се променят. Най-стабилни
се оказват границите между отделните селища. Най-нестабилни са границите
между териториалните равнища под среден ранг. Както в миналото, така и днес
най-стабилните елементи на териториалната организация на българското
общество са отделните селища с техните землища и централната власт със
столицата. Най-големи дискусии се водят за средното равнище на управление
на територията. Днес в България има един парадокс на управлението. На
средно регионално равнище (NUTS2), а това са административните области, по
които се управлява държавата извън столицата, имаме граници, които
съществуват от 1959 г. (с малки изменения). Това би трябвало да означава
стабилност и дълга традиция в териториалното управление. В миналото
административните центрове на равнище NUTS2, наричани тогава окръжни
центрове, уплътняваха с икономическото, политическото и други видове
влияния територията на региона, който управляваха.
Въпреки заявленията на политическите партии, които управляват
България през последните години, че ще провеждат регионална политика на
1

Проф. д-р, СУ ―Св. Кл. Охридски―,Гeолого-географски факултет, Катедра „Социалноикономическа география―, v.boiadjiev@abv.bg
2
Гл. ас. д-р, СУ ―Св. Кл. Охридски―, Гeолого-географски факултет, Катедра „Социалноикономическа география―, n_veselinova@mail.bg
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децентрализация и деконцентрация, това не се осъществява. Отслабна
влиянието и на най-малките центрове от равнище NUTS4 - LAU1 – това са
центровете на общините. Подценяването ролята на границите доведе до
липсата на показателите за съществуването на териториални едници в
България на всички рангове. Крайният резултат е илюзията, че българските
общини се самоуправляват. Това не е истина.
Обект на настоящата статия е регионалното развитие на България, а
предмет са границите като важен елемент от процеса на това развитие. Целта
е да се докаже нуждата от повишаване на географската култура на
населението и особено на политиците, за да се променят разбиранията и
политиката за използване на външните и вътрешните граници на страната.
Тази цел може да се постигне чрез решаване на следните съставни задачи:
посочване мястото и ролята на границите при моделиране на регионалното
развитие, разделянето на границите по функции на вътрешни и външни и
анализ на тяхното досегашно използване.
Теория и методология
В географската организация на територията водещите понятия са
„център―, „периферия― и „граници―. С първото се указва източникът на
развитието, а с второто се сочи периферията и краят на съответния процес по
територията. От времето на Ритер, Ратцел и френските посибилисти границата
се е разглеждала като фактически край на географията и като топография, и
като обществен процес за изследване. Интересът към нея е бил едностранен,
само от към вътрешната ѝ страна. Оттук идва и класическият стремеж на всеки
център да се осигури благоприятни за него граници, без да се интересува каква
е ролята на тези граници от другата им страна. Границата е разглеждана като
едностранна линия. Такава е и границата от Тордесияс, която папата през 1506
г. налага, за да „раздели― Новия свят между Португалия и Кастилия с Арагон
/дн. Испания/, въпреки че тя е сред непознатото море и непознатите му в
неизвестна степен брегове. Това линейно и едностранно разбиране започва да
се пропуква с интернационализацията на икономиката още след Първата
световна война и окончателно се отхвърли след Втората световна война с
появата на международните „блокове― от държави: военни, политически,
икономически и др. Дотогава границата се характеризираше чрез сравнения,
статистически, геометрически, теорията на адмирал Моъм и днес не е много
известна сред специалистите.
В миналото много български географи изследват въпросите, свързани с
границите на страната.
Анастас Иширков изследва външните и вътрешните граници на България
задълбочено и подробно. Част от неговите трудове са Западните краища на
българската земя, 1915; Географската карта на българската земя от П. И.
Шафарик, 1925; Имена и граници на Тракия, 1930; Нашата черноморска
граница, 1902; Княз Черкаски и границите на България, 1914; Тракийската ни
граница според Парижкия договор за мир, 1919; Мирният договор в Ньой и
границите на Българското царство, 1929 и др.
По въпросите за границите работи и Анастас Бешков. Неговите трудове
Стопанскогеографско поделение на България, 1934 и Принципи на
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икономическото райониране на България, 1954 са сред забележителните
изследвания на българските географи.
Част от българските изследователи през годините обикновено
характеризират границите като част от цялата територия. Това предварително
ги поставя в подчинено положение, тъй като се свързват с периферията.
Балансът на влиянията „отвън-навътре― и обратно, обикновено е с превес на
външните влияния. Така и днес, по подобие от времето на комунизма, се
превъзнасят външните фактори /ЕС и НАТО/, докато вътрешните възможности
и способността за износ на влияние с използване на границите има
второстепенно значение.
Мнозина днес, под натиска на събитията, употребяват термина
геополитика, но малцина са запознати теоретично с него, а от там и с ролята на
границите. Към границите се отнася и формата на разглежданата територия
или акватория, както и техния характер,-линеен или не.
Резултати и анализ на резултатите
Каква е ролята на границите за регионалното развитие на България?
Границите са външни – между България и нейните съседи, и вътрешни – между
отделните административни или други части (региони) на страната. България е
страна на кръстопът. Нейните външни граници са образувани като резултат от
войни. Повечето войни са загубени от България. Те не покриват българските
национални интереси. Официално тя няма претенции към териториите на
своите съседи. Съвременото развитие на страната и международното
положение налагат на България да приеме своите външни граници. Ето защо
топографията и географските координати на границите затрудняват
регионалното развитие. В планинските територии границите на България
обикновено се намират по планинските склонове, а най-високите части на
релефа, билата на планините, остават в съседната държава – победител. За
кратките периоди, когато България е имала власт над земи в съседните
държави, българското правителство е провеждало ускорено транспортно
строителство, което преследва две цели. Първата цел е освободените
територии да бъдат по-бързо приобщени към страната. За целта старите
граници са ликвидирани, строени са нови пътища, мостове, жп линии.
Например в резултат на опустошителното земетресение през 1963 г. в
столицата на Република Македония – град Скопие – остава незасегната само
една обществена сграда. Това е сградата на жп гарата, която е построена от
български инженери и строители за краткия период по време на Втората
световна война когато в град Скопие има българска власт.
Втортата регионална задача, която решава българската политика е
осигуряването на достъп до пристанищата на Бяло и Адриатическо море. За
тази цел се строят автомобилни и жп пътища, насърчава се индустриалното
развитие. През 1942 г. между България и Италия се подписва договор за
създаване на „камионен път―. Това е първият балкански проект за
автомагистрала, която трябва да пресича целия полуостров. Основните селища
са пристанището Драч (Дуръс) на Адриатическо море – Скопие – София –
Плевен – Русе. За съжаление военните условия и политическите реалности
след Втората световна война провалят този проект. Много години по-късно
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неговите координати почти съвпадат с координатите на европейския
транспортен коридор № 8.
Нашата теза е, че досега България няма правилна и ефективна политика
за използване на своите граници, както вътрешни, така и външни. Главната
причина за този дефект е традиционното разбиране, че границата разделя, че
тя е създадена за защита, за спиране. Но дори и да приемем това разбиране,
желанието да влияе от другата страна на границата и дори да овладее тези
територии, страната може да постигне при една активна не военна политика.
Чрез икономика и човешки връзки се осъществява износ на влияние. Затова е
нужно предварително да се развие собствената гранична територия,
населението и селищата по границата да изпреварят в своето развитие
съседите и да станат привлекателни. Този модел беше реализиран по
границите между двете германски държави след Втората световна война. Още
при създаването на бившата Германска демократична република
комунистическата власт изсели и изпрати във вътрешността на страната
населението по новата граница със Западна Германия.
Как стои въпросът с България? От една страна е нашето традиционно
разбиране, че „България граничи със себе си―, ще рече, че част от българските
земи са у нашите съседи. До Втората световна война този факт държавата не
приемаше, а след това го приема. Но и когато търсехме териториалното
разширение, и днес, когато си мълчим и спокойно наблюдаваме как се
асимилират българите в съседните държави, ние имаме напълно погрешна
политика за регионално развитие. Българските гранични територии са найслабо развити. Депопулацията е проблем от половин век. Икономиката е
примитивна. При комунизма обяснението бе военно. Очакваше се по границите,
особено по границата с НАТО да се състои третата световна война. В
граничните селища войниците бяха повече от населението. Икономиката и
инфраструктурата не се развиваше според интересите на населението. Всичко
беше свързано с войната. Границата по река Дунав също разви криза.
Развиваха се само пристанищата, които имаха икономически отношения с
бившия Съветски съюз. Развиваше се активно единствено източната граница,
брегът на Черно море. Причината бе доходите от туризма. Източната граница
също имаше големи дефекти в регионалното си развитие. Влиянието по
Северното крайбрежие бе „окупирано― от Варна, а по Южното от Бургас. Всеки
от тях бе административен, демографски и икономически център. Единствената
жп
линия,
единственото
летище,
единствената
автомагистрала,
телекомуникациите, развитието на образованието, науката, културата, спорта –
всичко на север бе във Варна, а на юг – в Бургас.
Дискусия
При тази политика България не можеше да има никакво влияние в
съседните земи от другата страна на границата. Парадоксалното е, че именно
България спираше контакта с населението от двете страни на границата,
където и днес се пазят роднински връзки. За науката е тъжно, че днес, когато
южната граница на България постепенно се отваря, българските журналисти с
удивление откриват, че от другата страна живеят хора, които говорят диалект
на българския език и имат спомени за България. Нещо повече, България дори
мълчи официално колко българи живеят в нашите съседи на юг и на запад.
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Грешката може да се поправи само при нова регионална политика, която
да разглежда държавната граница не като бариера, а като врата към съседа.
Случайно ли нашите съседи нямат интерес към крайграничното
сътрудничество? Дори „съборите на българо-югославската дружаба― в
миналото имаха за цел да рушат българското съзнание на населеинето по
границата. А защо няма такива събори на юг? И защо България активно не ги
търси? Но за целта трябва да се развиват приоритетно граничните селища и
територии, ГКПП-тата постоянно да се множат, да се строят автомагистрали и
жп линии. Докога ще имаме по една жп линия със съседите, какво става с
еврокоридора от Албания до Варна и Бургас?
Поради големината и формата на територията на държавата всички
български региони от равнище NUTS 2 имат част от държавната граница. Ето
защо грешната политика за икономическа и демографска изолация по
граничните територии и селища от вътрешността на страната нанася вреди и
на общото регионално развитие. Актуален е примерът с втория мост на река
Дунав и регионалното развитие на Видин и Северозападна България. Тонове
мастило и хартия се изписаха, конференции, дисертации и монографии се
защитиха и написаха в прослава на втория дунавски мост. Очакванията бяха,
че след откриването на моста ще има много чужди инвестиции и бързо
регионално развитие. Имаше надежди за селищата по главната жп линия и
шосето за София. Какви са резултате? Нулеви. Дали някои понесе
отговорност? Никой?
„Отдръпването― от граничните селища и територии, дори и тези по река
Дунав, увеличи териториалните пропорции и ги превърна в диспропорции.
Вместо границите на района, които съвпадат с държавните граници, да бъдат
водещи, те „затварят― регионалното развитие.
Каква е ситуацията с вътрешните граници? След създаването на Третата
българска държава като главна вътрешна граница са налага Балкана (Стара
планина) и като резултат делението на Северна и Южна България. От
историкогеографското устройство на българската територия на Мизия, Тракия и
Македония в пределите на България влизат около половината от територията.
Регионите на Северна България имат граници по река Дунав на север и
по Балкана на юг (по принцип) и тези две граници задържат развитието им.
Регионите на Южна България имат сходен проблем – на север е Балкана, а на
юг е границата с Турция и Гърция, която е спирачка за развитието. Най-лесно
проблемът може да се реши със Стара планина. За съвремената наука и
техника тя не е транспортна преграда, но у нас транспортното развитие е
изостанало с десетилетия. Нямаме нито един модерен транспортен преход
през Балкана. А са нужни много.
След политическите промени от края на 1989 г. кризата в регионалното
развитие на България става все по-дълбока. Членството в Европейския съюз не
промени нищо, защото ние го посрещнахме с проблемите, завещани от
комунизма: същото административно-териториално устройство, централизация
и концентрация, обезлюдаване и изоставяне на периферията. Най-силно
регионалната криза днес се чувства по границите. Силата на централните
градове намалява. Днес вече няма зони на споделена стопанска и демографска
гравитация. В миналото Търговищка област бе пример за поделено влияние
между Варна, Русе и Велико Търново – Горна Оряховица, а днес стои самотна
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и неориентирана. Крайградските земеделски зони на дела са ликвидирани и
така критикуваните някога кръстосани превози днес са всекидневие, което се
обяснява с частната собственост, либералното стопанство и свободата на
освободената от наука частна инициатива. Прякото влияние на шестте
регионални центъра липсва, с изключение на София. От гледна точка на
регионалното резвитие в най-добро състояние са общините с по-големи
центрове и ограничена територия. Част от областнити и общинските граници
„не работят―. До тях не достига икономическото или друго влияние на
центровете, освен административното. Де-процесите (децентрализация и
деконцентрация) остават само на хартия. Правителството и кметът на София
се хвалят как столицата създава над 40% от БНП на страната и привлича над
половината от чужите инвестиции!!! А това е „регионална смърт― за бъдеща
България. Жителите на много селища желаят да сменят своята териториална
принадлежност – областна и общинска. За много други е еднакво безполезно
кой е „техният― център. Той, освен административната принуда, не се усеща по
нищо. Шампион по илюзорност е вътрешната граница между двете
териториални единици, на които е поделена страната по NUTS 1. Авторът на
т.н. зони трябва да бъде „награден―. По-голямо безсмислие не е имало. При
това в съответните документи ни се обяснява как по NUTS се събирала
управленческа информация. Да напомним, че в миналото регионите по NUTS 2
бяха планово-икономически и др. подобни, докато най-сетне се оказаха
„само― статистически, в смисъл ненаучни. В същото време чл. 136, ал. 2 от
Конституцията гласи, че „границите на общините се определят след допитване
до населението―. Досега такова допитване не е известно!!!
Заключение
Днешната областна статистика и нейните анализи практически не носят
полза, освен хонорарите за написаните планове, стратегии и другите планини
от документи. Всички те в един хубав момент могат да изчезнат, въпреки че в
тях се доказва колко „обективни― са съответните областни и общински
териториални единици. Най-пресен е примерът с „пренареждането― на
Плевенската и Ловешката област на север и Старозагорската на юг. А
Силистра е в Централна Северна България!!! Единственият опит наследените
от комунизма административни граници да се използват за съвремени нужди бе
при опита да се райнонира медицинската работа.
Нашият извод е, че българската държава и обществените институции
имат ниска географска култура. Те не разбират значението и ролята на
границите за регионалното развитие на страната. Този стар дефект не носи
добро бъдеще. Той не може да бъде разрешен за един ден. Нужни са актуални
научни изследвания и радикални промени в образованието, особено по
„география и икономика―. Там регионализмът трябва да заеме водеща проля.
Подценяването на границите, което е резултат от непознаването на
географския фактор за развитието на българското общество, остава като
проблем.
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Abstract: Historically, plant protection has appeared in ancient times when
people find that some substances can kill or depressing insect species, and that
harvesting from some plants kills pests on others. The rapid development of the
chemical industry since the second half of the nineteenth century allows the
synthesis of chemical pesticides that provoke a revolution in plant protection, but it is
subsequently found that they have serious negative effects on man and the warmblooded. There is a need to develop biological pest control over useful plants, which
is a technology based on antagonistic relations between living organisms to maintain
the population of harmful ones within certain limits. The present work is devoted to
the emergence and development of biological struggle in the world and in our
country.
Keywords: ecosystems; useful insects, predators, parasites, disease-causing
agents, entomopathogenic viruses.
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Основи на биологичната борба в лесозащитата
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Резюме: В исторически аспект растителната защита се появява още в
древността, когато хората откриват, че някои вещества действат убиващо или
потискащо върху насекомните видове, както и че извлек от някои растения
убива вредителите по другите. Бурното развитие на химическата индустрия
след втората половина на XIX век позволява синтезирането на химични
пестициди, които провокират революция в растителната защита, но в
последствие се установява, че те имат сериозни негативни въздействия върху
човека и топлокръвните. Възниква необходимостта от развитието на
биологичната борба срещу вредителите по полезните растения, която е
технология, основана на антагонистичните отношения между живите организми
за поддържане на популацията на вредните такива в определени граници. На
възникването и развитието на биологичната борба, както в света, така и у нас е
посветена настоящата разработка.
Ключови думи: екосистеми; полезни насекоми, хищници, паразити,
болестотворни агенти, ентомопатогенни вируси.
В края на четиридесетте години и началото на шейсетте години на миналия век в горските екосистеми на нашата страна се наблюдават интензивни
(каламитетни) проявления на листогризещи насекомни видове, заболявания,
ветровали, ветроломи. Появява се необходимостта от изучаване и усвояване
на елементите на лесозащита, способи и методи на защита на горите от болести, насекомни вредители и абиотични фактори. При тези условия нараства
значението на растителната защита, и в частност лесозащитата, като научно
направление и социална практика от средата на ХХ в., когато под въздействие
на антропогенната дейност и икономическите лостове разпокъсаното
дребноплощно селско стопанство се превръща в едроплощтното и специализирано, съпроводено с разкъсване целостта на горските масиви и
свръхексплоатацията в горите, създаване на горски монокултури върху огромни
площи, видово обедняване на естествените горски насаждения и други.
Опростяването на селскостопанските и горскостопанските екосистеми,
намаляването на биоразнообразието в тях и превръщането им в антропогенни,
негативните промени в климата и тоталното замърсяване на околната среда
създават предпоставки за масовата проява на заболявания и каламитетни
нападения от насекомни вредители. Започва прилагането на първите
лесозащитни мероприятия и продукти в горите. (Цанков, Найденов, 2011).
В исторически аспект растителната защита се появява още в древността,
когато хората откриват, че някои вещества действат убиващо или потискащо
върху насекомните видове (Штерншис, В. и др, М., 2004) Те установяват също,
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че извлек от някои растения убиват вредителите по другите. В средата на 18-ти
век руският търговец Юмтиков открива, че извлек от сибирската незабравка
(Пиретриум) убива много от насекомите, атакуващи листата на растенията, и
започва да продава извлека на френските градинари. С това се поставят
основите на използването на перитроидите, като средство за растителна
защита. По-късно те са синтезирани и по изкуствен начин.
В края на осемнадесети и началото на деветнадесети век нарастването
на броя на населението, достиженията на науката, техниката и социалната
практика поставят началото на съвременното земеделие, а внедряването на
химичните торове и разрастването на обработваемите площи провокират
първите каламитетни проявления на насекомните вредители и болести по
растенията, започва ерата на едрото селско стопанско производство и
химизацията на растителната защита. Природните пестициди отстъпват място
на синтетичните, появяват се устойчиви форми вредни насекоми и заболявания
по отношение на растителнозащитните продукти, възниква нов етап в
растителната защита.
Всъщност съвременната растителната защита се появява в средата на
XIX век успоредно с увеличаването на селскостопанското производство.
Отначало в селското стопанство, а по-късно и при лесозащитата се прилагат
пестицидите (от латинската дума pestos — вредител, cidus — убивам), които
имат растителен или друг естествен произход, а по-късно с развитието на
синтетичната химия се появяват и първите синтетични. В началото на
четиридесетте години на ХХ в. вече е налице широка гама от синтетични
продукти за растителна защита, между които е и печално известният
инсектицид ДДТ. Това химично съединение е открито от швейцарския учен
Паул Мюлер през 1939 г. През 1948 година той получава Нобелова награда за
медицина за откритието си, тъй като ДДТ било използвано за предотвратяване
на епидемии от коремен тиф, малария и други силно заразни болести по време
на Втората световна война. Всъщност ДДТ или дихлоро-дифенил-трихлороетан
(ClC6H4)2CHCCl3) е безцветно, кристално вещество, с температура на топене
108°С, което е практически неразтворимо във вода, но с голяма разтворимост в
мазнините и повечето органични разтворители. Обикновено съдържа около
15% от 2,4`-изомера и се получава от взаимодействието на хлорал, хлорбензен
и сярна киселина. Този продукт се използва като инсектицид със специфична
миризма. Парализира нервната система на насекомите, а при топлокръвните
животни се натрупва в тялото (в мастната тъкан). За повечето растения не е
фитотоксичен, но с изключително силно вредното действие върху
топлокръвните, включително и човешкия организъм – уврежда черния дроб,
сърдечно-съдовата система, централната нервна система, спомага за
появяването на тумори и предизвиква много мутации, освен това се акумулира
в почвата, където може да се задържи десетки години. Заради ДДТ много
видове животински организми са застрашени от изчезване, а аномалиите и
малформациите в човешкия род нарастват. През 1974 г. фермери в САЩ
напръскват огромните си пасища с ДДТ и получават 75 милиона фунта месо в
повече; значително се увеличава и млеконадоят, но в същото време
консумирането на това месо и млечните продукти, крият огромни здравни
рискове, особено за подрастващите и възрастните хора.
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Дълго време специалистите по лесозащита смятат, че този продукт е панацея и всички проблеми с насекомите са решени. През петдесетте години се
установява, включително в България, че ДДТ е с тотално действие и
унищожава както вредните, така и полезните насекоми. Нещо повече —
вредните насекоми привикват не само към неговото въздействие, а и на много
други пестициди. Появява се необходимостта от нов подход в растителната
защита, щадящ полезните организми в природата и в същото време потискащ
вредните.
Началото на биологичната борба
Биологичната борба е технология, основана на антагонистичните
отношения между живите организми за поддържане на популацията на
вредните такива в определени граници. Тази техника се развива за целите на
агрономическата наука и обикновено се прилага в областта на селското
стопанство и хранителната промишленост за защита на културите и техните
хранителни производни, но би могла да се използва, в по-широк смисъл, във
всеки контекст, който изисква контрол върху динамиката на популациите на
всеки организъм.
Известно е, че в рамките на всяка екосистема, отделните съставящи я
видове и компоненти са обект на вътрешно взаимодействие, което се
подчинява на определени фактори – живи организми и техните съобщества,
абиотични условия на средата или други, които регулират динамиката на
популацията на растителните и животинските видове. Основна роля в тази
система от фактори се отделя на биологичния контрол; той се осъществява от
страна на живите организми, които установяват помежду си антагонистични
отношения с този или онзи вид, като хищничество, паразитизъм и вътревидово
съревнование. Биологичните фактори, които контролират популацията на един
определен вид, са неразделна част от способността за хомеостатична реакция
на всяка екосистема. В този смисъл в естествените или изкуствените
екосистеми, вариациите в популацията на един вид водят до динамично
адаптиране на компонентите на екосистемата, които взаимодействат с нейната
екологична ниша. В резултат на това се стига до циклични промени, които се
стремят да задържат развитието на размножаването на вредителите, и в
същото време да предотвратят тяхното разпространение, освен ако в средата
не се появят такива промени, които да доведат в еволюционен или регресивен
смисъл до редуване на съобществата и промяна на тяхната динамика на
развитие. Всяко едно събитие, апликирано към отделна аграрна или друга
система, контролирана от човека, неминуемо води до сблъсъка между един
вреден вид и негов естествен антагонист; това може да се определи като
средство за биологична борба. Биологичната борба всъщност не е нищо друго,
освен прилагането на хомеостатичен модел в изкуствено създадена или
природна система. По своите прерогативи биологичната борба не унищожава
популацията на вредните организми; по правилно е да се счита, че ги поддържа
до нива, които не нанасят щети на другите организми и на системата като цяло.
Този особеност, силно разграничава биологичната борба от другите средства
за защита, като например конвенционалната химическа борба и
биотехническата борба, при които се наблюдава унищожаване на популацията
на вредните организми. Например употребата на Bacillus thuringiensis би могла
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да се интерпретира като средство за биологична борба; в действителност тя
има характеристики, които я доближават повече до химическата борба,
отколкото до биологичната, тъй като се състои в интервенция, която си поставя
за цел да унищожи или силно да редуцира популацията на вредителя,
независимо от последствията. Точно обратното, наличието на един хищнически
или паразитоиден организъм в една агросистема, целящо нейното адаптиране
към средата, трябва да се разглежда като вид биологична борба, тъй като
механизмът на контрол на вредителя се основава на динамичното развитие на
популациите в съответствие с екологичните модели.
Повечето учени считат, че най-привлекателната алтернатива на
химичните пестициди са природните агенти: ентомофаги и други полезни
микроорганизми, регулиращи численноста на фитофагите, възбудителите на
болести по растенията и плевелите в естествените и изкуствени горски и други
е биоценози. Още в края XIX в. руският учен И. И. Мечников открива в човешкия
чревен тракт бактерията Bacillus thuringiensis и установява, че тя има
бактерицидно действие. Непосредствено след това си откритие той обосновава
и реализира възможността за използване на ентомопатогенните гъби и
бактерии срещу насекомите фитофаги по растенията. През 1902 година
японският биолог Shigetane Ishiwatari открива тази бактерия в насекоми,
атакуващи копривата. По данни на Milner (1994), бактерията Bacillus
thuringiensis официално е била охарактеризирана през 1915 г. от Ернст
Берлинер от Германия, който я е изолирал от болни ларви на Ephestia kuhniella
(гъсеници от брашнести пеперуди) в провинция Тюрингия, и я свързва с
причината за болестта, наречена Schlaffsucht. Тези открития и много други
подробни проучвания по това време подтикват учените от много страни да
разработват биопрепарати, така че в 1915 г. сътношението на публикуваните
изследвания по биологични и химични инсектициди е било 1:1. За съжаление
през 1946 г. то вече е било 1:20. Този рязък спад в интереса към
биопрепаратите се обяснява с повсеместното и успешно използване на
разработения в тези години химически инсектицид ДДТ.
В средата на петдесетте и началото на шестдесетте години на ХХ век
възторгът от неговото използване се заменя с пълното разочарование, тъй като
последствия от неговото приложение се оказват не само много сериозни, но и
опасни. По тази причина съвсем естествено в началото на шейсетте години на
миналия век се възобновява интересът към биологическите методи на
защитата на растенията, включително и в лесозащитата. Появяват се руските
препарати ентобактерин и дендробацилин, както и много други в различни
европейски страни, като възниква мрежа от биофабрики и лаборатории за
производство на биопродукти.
През седемдесетте години на XX в. продължават интензивни научни и
приложни изследвания по изучаване на ентомопатогените и микроорганизмитеантагонисти, на възбудителите на болести по растения. В Русия, Белгия,
България и в други страни са разработени биопродукти за борба с кореновото
гниене и фузарийното увяхване по корените на пониците и младите фиданки на
базата на представителите на род Trichoderma. Разработени и внедрени в
практиката са продуктите: триходермин (на базата на Т. viride (lignorum) (Fr.)
Pers.), антибиотика трихотецин (Trichothecium roseum Link), както и редица
други продукти, произведени на базата на антагонистните бактерии от рода
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Pseudomonas, както и на базата на дърворазрушаващата гъба Peniophora
gigantea в Швеция, Норвегия Канада, България, антагонист на кореновата гъба
Heterobasidium annosum (Цанков Г., Роснев Б., Мирчев Пл. (1984).
В световната литература има много определения за същността на
биологичната борба с болестите и неприятелите по растенията. Като найподходяща приемаме следната дефиниция: Биологичната защита на
растенията е фундаментална-приложна област на научното знание и
социалната практика, предмет на изследване на което се явяват
биоагентите и биорегулаторите — природни или генетически изменени
организми и техните генни продукти. Тази интердисциплинарна научна
общност, обединява в едно цяло представителите на много научни
дисциплини и социални практики: еколози, ентомолози, фитопатолози,
микробиолози, агрономи, лесовъди, химици, биолози и др.
Според много автори към агентите на биологичната растителна защита,
респективно лесозащита, се отнасят като цяло следните елементи на
екосистемите и биосфирата:
- хищници, паразити и энтомопатогени против вредителите;
- растителноядни животни и фитопатогени против плевелите;
- микроорганизми антагонисти или техните метаболити и индуктури на
устойчивост на растенията против болестите по тях.
Главната цел на биологическата защита растенията е получаването на
висококачествена (екологически безопасна) продукция при запазването на
биологическото разнообразие биоценозите (Штерншис, В. и другие. М., 2004).
Биологическата защита има за цел не тоталното изкореняване на
вредните видове, а регулиране на числеността и плътността на тяхната
популация (биологически контрол на числеността им). Тя се основава на четири
основни стратегии:
- интродукция в популацията на вредните видове на биологически
агенти от отдалечена зона за дългосрочно въздействие и постоянно регулиране
на броя на фитофагите, фитопатогените или плевелите. Тази стратегия беше
използвана у нас чрез внасянето от Америка на ентомопотогенната гъба
Entomophaga maimaiga за регулиране плътността и числеността на
популацията на гъботворката Lymantria dispar – основен вредител по
широколистните дървесни видове у нас. Най-често трази стратегия се нарича
класическа;
- еднократно разселване (или внасяне) на биологически агенти в агро и
горските екосистеми с цел тяхното по-късно размножаване и и функциониране,
как се регулира числеността на вредните организми в течение продължителен
срок (но не постоянно) – например разселване на хищните мравки от рода
Thanasimus: T. formicarius и T. femoralis, и представителите на р. Rhizophagus
spр. за биоборба с короядите;
- многократно (наводняващо) пускане на биологически агенти за
оперативно задържане размножаването на вредните видове – разселването на
хищници и паразити и пр., разселване от лесозащитните станции в периода
1960-1972-73 година на полезни хищни и паразитни насекоми за борба с
листогризещите насекоми в горите (Цанков, Г., Найденов, Я. (2012);
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- съхраняване, активизиране и отчитане дейността на полезните видове
в природата по различни способи – подпомагане гнезденето на птиците,
създаване на нектароносни ниви за полезната ентомофауна и пр.
В заключение следва да се отбележи, че биологичната борба в горите се
базира на съществуващите в природата антагонистични взаимоотношения
между организмите и се прилага предимно срещу вредни насекоми и
причинители на гъбни заболявания. В зависимост от организмите, които се
използват, тя се диференцира като: микробиологична – базира се на вируси,
бактерии, гъби, протозои и нематоди, които действат пряко или чрез инвазия,
ензими, токсини и др. и макробиологична – реализира се чрез паразитоиди,
хищници, насекомоядни птици и бозайници.
При микробиологичната борба за регулиране числеността на
насекомните вредители и причинителите на болести в горското стопанство се
използват основно бактериални и вирусни препарати.
Бактериалните препарати за борба с насекомните вредители се
произвеждат предимно на базата на Bacillus thuringiensis Berliner и заемат
най-голям дял в лесозащитната дейност.
Вирусните препарати намират по-ограничено приложение и се
произвеждат на базата на ядренополиедрени вируси.
Гъбни препарати срещу причинители на заболявания и вредни насекоми
в горското стопанство у нас се използват твърде ограничено или са на ниво
експериментални изпитвания.
Възможностите за използване и ефективността на биопрепаратите
зависят от редица физични, биологични и климатични фактори. Успешното им
приложение се гарантира от точното спазване на технологията при
производството, правилното съхраняване на препаратите и изпълнението на
изискванията за тяхното приложение.
Интегрираната борба за растителна защита е система от мероприятия за
регулиране на популационната плътност на най-важните вредители под
праговете на икономическата им вредност, като се използват средства за
естественото им регулиране и отчитат особеностите на средата (Мирчев, Ст.,
Овчаров, Д., 2013). Интегрираната система за борба се основава на три
основни принципа:
Биоекологичен. Основната цел на интегрираната борба не е
унищожаване на вредителите, а регулиране на популационната им плътност
чрез използване на антагонистични взаимоотношения между тях и техните
естествени неприятели – птици, хищници, паразити и патогенни
микроорганизми.
Икономически. Допуска се такава численост на вредния вид, при която
вредната дейност, изразена стойностно, е равна на двойните парични разходи
за провеждане на химична борба.
Подбор на химични средства. Използват се при необходимост
селективни пестициди, които изключват или свеждат до минимум негативните
последствия от химичната борба, т.е. те да са токсични за вредителите и
безвредни за полезните видове.
Все пак защо се налага въвеждането на биологичната борба в горите на
света и у нас. За да си изясним този въпрос, е наложително да имаме предвид
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следните доводи (Найденов Я.,Стоянов Н., Георгиева Ант.2010; Naydenov Ya.,
Marinova V., 2017):
- от гледна точка на класическата и социалната екология горските
екосистеми са основният средообразяващ и климаторегулиращ фактор на
планетата;
- горите в световен мащаб и у нас дават основното количество питейна
вода, опазват водоизточниците от замърсяване и поддържат дебита им,
предпазват водосборите от активни ерозионни процеси, язовирите от
затлачване, склоновете от свлачища, населените места от суховеи;
- като елемент на продоволствената и здравната сигурност ни
предоставят здравословни чисти храни, билки, чист въздух, фитонциди и
йонизиращи лъчения, тишина и спокойствие;
- в горските екосистеми е съсредоточено значимо биоразнообразие и
природни дадености;
- защото гората е била извор на вдъхновение на много творци на
литературата, музиката, четката и перото, а за да е такава и в бъдеще, тя
трябва да бъде здрава и чиста, като момина сълза;
- и не на последно място българинът обича и тачи българската гора и
иска да я запази и предаде на бъдещите поколения такава, каквато я е
наследил от своите предци.
За да се води високоефективна биологична борба, следва добре да се
познават особеностите на биологичните и химичните средства за растителна
защита, поместени в долната таблица (Найденов, Я., Стоянов, Н., Георгиева
Ант. 2010). В случая водещ трябва да бъде не моментният икономически
интерес, а трайният социален ефект, гарантирането на здрава и чиста природа
и бъдеще на нашите деца.
Биопестициди
- безопасни за околната среда и човека;
- силно селективни - действат върху
определен кръг вредители;
- не убиват полезните насекоми;
- ефикасността им зависи от факторите
на околната среда и начина на
приложение;
- малко по-скъпи са и запазват своята
активност за по-кратко време;
- допускат се при биологичното
земеделие.

Химични пестициди
- бързо действие;
- ефикасността им по-малко зависи от
факторите на околната среда;
- сравнително по-евтини са;
- в повечето случаи тотално убиват и
част от полезната ентомофауна;
- съхраняват се по-дълго време;
- наличие на остатъчно вещества в
околната среда и растенията;
- не се допускат при биологичното
земеделие.

Въвеждането на биологичната борба в лесозащитата у нас
В началото на седемдесетте години на ХХ в. у нас започва и
внедряването на биологичните инсектициди, произведени на основата на
Baccillus thuringiensis и Spinosad saharomycetes. Понастоящем 85-90% от
борбата с вредните насекоми в горите се извършва с биологични средства или
хормонални продукти на основата на дифлубензурона (Цанков, Найденов,
2011; Годишни отчети на ЛЗС София, Варна, Пловдив, 1992-2010).
Като елемент на екологизацията на горското стопанство и растителната
защита биологичната защита срещу насекомни вредители и заболявания се из-
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гражда на основата на биотичните отношения в горските екоситеми (Найденов,
Я., Кирилова, М., 2011). Посочените по-горе микроорганизми, както и редица
други, са природни регулатори на плътността и числеността на вредните
насекоми и причинителите на болести по горскодървесната и храстова
растителност. Те са строго специализирани, атакуват определен вид насекоми,
безвредни са за човека и всички топлокръвни, нямат отрицателно въздействие
върху елементите на околната среда.
Така например установявайки, че след голямото прашене с ДДТ в
българските гори при силния каламитет на гъботворка (Lymantria dispar) в
периода 1949-1953 г.0 полезната ентомофауна е почти изчезнала. С помощта
на руски, чешки и други специалисти у нас са внедрени технологии за
производство на яйчни паразити и хищници по гъботворката в лесозащитните
станции; разработена е технология за разселване на горските мравки и
привличане на птиците в горите; създадени са нектароносни ниви подпомагане
в природата на разселването на полезните насекоми. Изхождайки от
влошеното здравословно състояние на горите в България, в края на петдесетте
години на двадесетия век назрява необходимостта от изграждане на
специализирани органи за проучване разпространението на най-важните
вредни насекомни видове и заболявания по дървесните видове, формиращи
българските гори. По примера на много европейски страни през 1960 година у
нас се създават лесозащитните станции в София, Пловдив и Варна. През
следващите години стартира търсенето на алтернативи на химичните
пестициди за борба с насекомните вредители в горите, като вниманието се
насочва към проучване на естествените ентомофаги – паразити, хищници, и
възможностите им за приложение за биологична борба. Под ръководството и
прякото участие на научни сътрудници при БАН за кратко време са определяни
видове паразитоиди по боровата процесионка, гъботворката и други видове. В
лесозащитните станции са създадени лаборатории не само за проучване на
ентомофагите, но и за тяхното производство, а в последствие и внедряване в
практиката. В това отношение изключетелно полезен се оказва опитът на био
лабораториите в селското стопанство, като се ползват различни технологии за
размножаване на зърнов молец и заразяването на яйцата му от яйцеяди от р.
Oencirtus и Trichogramma. Установени са връзки с учени от Полша,
Белорусия, ГФР, Франция и други. Произвеждат се яйчни паразити и по други
вредители – златозадката и гъботворката. През 1974 г. се осъществява първото
опитно пренасяне на над един милион яйцеяда в борова култура със зимна
летораслозавивачка. През 1977 г. се извършва ново изолиране на трихограма
от този вредител в район от Родопите, а през 1978 г. паразитът вече се
произвежда и се разселва в обекти с нападения от Rhyacionia buoliana върху
десетки хиляди декара култури от бял бор. Впоследствие се усъвършенстват
технологиите за производство и разселване на ефективните яйцеяди по
пръстенотворката, боровата процесионка, както и на паразитоиди по малката
тополова стъкленка и малкия тополов сечко, по какавидите на ръждивата
борова листна оса.
Един кратък поглед върху историята на лесозащитата в нашата страна
показва, че съчетаването на лесобиологичните мероприятия за изграждане и
развитие на високопродуктивни гори, устойчиви на екстремни природни
явления, включително каламитети и епифитотии, с биологичната борба, е било
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с предимство при лесозащитата. Тези интегрирани мерки: създаването на
условия за гнездене на насекомоядни птици; изграждането на нектароносни
ниви, разселването на полезни насекоми, добри организирани профилактични и
изтребителни мерки, използване с предимство на биологични продукти и
биометоди в лесозащитата, са добре познати практики в българското лесовъдство. Под друга форма днес се практикуват като елементи на сертификацията на
горските ресурс.
За целите на внедряването в горското стопанство на нашата страна на
класическата лесозащита и интегрирана борба с вредителите по горите през
1960 г. са създадени и лесозащитните станции в София, Пловдив и Варна.
Успоредно с това е разработена и внедрена Програма за интегрирана борба,
въведена в горите с постановление на Министерския съвет на Република
България. За кратко време ЛЗС се налагат като връзка между науката и
практиката в областта на растителната защита в горите.
Още в началото на развитието на организираната система за лесозащита
в България се поставят основите на екологичния подход в нея (Цанков, Найденов, 2011). По-късно Златанов (1980, 1982, 1984), Златанов, Найденов (1984),
Найденов (1983; 1984), Цанков и др. (1984) поставят акцента върху
биологичната защита на горите от болести и насекомни вредители като
елемент на екологизацията на горското стопанство и ограничаване вредното
въздействие на химичните средства за растителна защита върху горските
екосистеми.
Златанов (1980; 1982), Златанов, Найденов, (1984; 1983), разглеждат
екологичния подход в лесозащитата като гаранция за развитие на устойчиви на
болести и насекомни вредители горски култури и насаждения.
В нашата страна с доказан ефект е и отглеждането и разселването на
полезна ентомофауна в нашите гори (Цанков, Найденов, 2011). За период от
около 20 – 25 години, т.е от 1960-1985 със знанието и упорития труд на
специалистите от научните институти, от опитните и лесозащитните станции в
нашата страна почти изцяло е възстановено биологичното равновесие в горите.
Върху няколко стотин хиляди декари горски насаждения и култури са разселени
хищници и паразити по вредните насекоми, масово е разселена горската
мравка, създадени са условния за гнездене на насекомоядни птици и др.
Анализите на получените резултати от проведените третирания в
продължение на повече от тридесет години от появата и приложението на
биологичните средства за лесозащита показват, че няма описани случаи на
резистентност на вредните насекоми както към тази група продукти, така и към
хормоналните.
Хормонални продукти
Като допълнение на интегрираната борба приложението на хормоналните продукти и тези на биологична основа осигурява ефективност на
третиранията между 85-98% и запазване на полезната ентомофауна.
Изследванията показват, че тези продукти са безвредни за човека и
топлокръвните, щадят биоразнообразието в природата. В същото време
предпазването на пчелите от пряко попадане и придаване на миризмата на
продуктите ги прави практически безопасни за пчеларството. Като продукти с
естествен произход те нямат остатъчни вещества и са позволени при
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биоземеделието. Всичко това очертава биологичната борба като елемент на
екологизацията на горското стопанство и начин без реална алтернатива за
опазването на горските екосистеми от насекомни вредители и болести.
Нека не забравяме, че в същото време е налице и психологическа
бариера за масовото приложение на биологичните средства и хормоналните
продукти за растителната защита: биологичните и хормоналните средства за
растителна защита имат по-бавно действие спрямо това на синтетичните
пиретроидите и другите химични пестициди; от друга страна, работата с
биологичните и хормонални растителнозащитни продукти изисква по-добра
подготовка и умение да се подбере подходяща техника и време за извеждане
на борбата съобразно температурата на въздуха, наличието или отсъствието
на вятър и че те имат сравнително по-висока цена, но тя се компенсира от поголемия социално-екологичен ефект; тези продукти запазват полезните
насекоми и други организми, безвредни са за пчелите; не се установява
наличие на остатъчни вещества от приложението им, застрашаващи
биоравновесието в природата и др.
Не трябва да се забравя, че те изискват специални условия за
съхранение и имат по-малък срок на годност.
При каламитетно проявление на вредните насекоми и масово
проявление на заболяванията по горскодървесни видове е задължително
изграждането на система за интегрирана лесозащита. Характерна особеност
при каламитетното развитие на насекомите е продължителността на
излюпването и живота на ларвите. По наши наблюдения този период от
развитието на вредителите, например при гъботворката има продължителност
35-45 дни. В този случай основните третирания се извършват с хормоналните
растително защитни продукти: Димилин, Форестър, Мимик или близки до тях
формулации. Друго задължително изискване е третиранията да започнат първа
–втора ларвена възраст, защото е известно, че насекомите се хранят до
първото линеене след третирането, когато умират от дехидрация. В случая
биопродуктите са икономически неизгодни, защото продължителността на
въздействието им върху насекомите е по-кратка – 15-20 дни (Naidenov Ya., and
al., 2006), и се налага повторно третиране.
Без съмнение, биологичната борба няма алтернатива в горско
стопанското производство и е в основата на устойчивото стопанисване на
горите.
В обобщение може да се подчертае, че екологизацията на горското
стопанство като цяло и лесозащитата в частност е израз на стремежа на
специалистите лесовъди да приведат управлението на горите в съответствие с
естествените закони и закономерности на възникването и развитието на
горските екосистеми.
Целта на съвременното лесовъдство трябва да бъде изграждането на
нови горски екосистеми, които максимално да се доближават до естествените.
Само тогава те ще са екологично устойчиви и високопродуктивни и ще
изграждат здрава жизнена среда.
Изхождайки от биоекологията и енергетиката на горските екосистеми,
трябва да посочим, че освен чисто производствена, биологичната лесозащита и
интензивните горски екосистеми имат и важна социално-екологична и оздравителна роля.
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Масовото внедряване на биологичните методи за лесозащита води до
повишаване социално-екологичните функции на интензивните горски култури –
поглъщат повече въглероден диоксид на единица площ, отделят повече
кислород и фитонциди и формират по-добра жизнена среда на човека. Оттук
следва и изводът, че в бъдещата лесозащита и изобщо в растителната защита
ще преобладават биометодите и биопродуктите.
В периода 1994-2000 г. авторски колектив, включващ научни работници
от ИГ при БАН и ЛЗС - София, продължава изпитването и внедряването в
практиката на класическите биопродукти на базата на Bacillus thuringiensis
(Форей 48В, Форей 96В, Къстъм ларво, Батик, Кондор, Д-стоп), както и
регистрацията и практическото приложение на ново поколение биологични
продукти – Трейсър 480 СК, произведен на базата на Spinosad saharomycetes.,
който намери широко приложение в лесозащитата у нас, включително и срещу
ръждивата бороволистна оса, и реално е единственият продукт за биоборба с
нея. По същото време е изпитан и регистриран продуктът „Нимазал― NeemAzal
Т/S/ – извлек от тропическото дърво НИМ (Azadirachta indica A.Juss (Meliaceae))
Инсектицидното действие на сока на това дърво е известно в Индия от дълбока
древност и се използва широко в народната практика на борба с вредителите
по растенията (Найденов, Я., Стоянов, Н., Георгиева, Ант. 2010).
Биопродукти за растителна защита за
борба с гъбогворкага (Lymantriu dispar
L.)
На базата на В. thuringiensis
- Батик в доза 150 мл + 50 мл
Акарзин/дка
- Дипел ВП в доза 200 г/дка
- Дииел 2 X в доза 100 г/дка
- Дипел 8 Л в доза 150 мл/дка
- Кондор в доза 150 мл/дка
- Къстьм Ларво БТ в доза 25 мл + 105
мл Акар- зин + 170 мл водаУдка = 300
мл/дка
- Форей 48 Б в дози:
- 300 мл/дка при ларви I и II възраст
- 400 мл/дка при ларви над II възраст
- Д-Стоп в доза 150 мл/дка
На базата на базата на Spinosad
saharomycetes
Трейсър 480 СК в доза 5 мл + 50 мл
Акарзин + 245 мл вода/дка = 300 мл/дка.

Биопродукти за растителна защита за
борба с боровата процесионка
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.)
На базата на Бацилус турингиензис:
- Батик в доза 150 мл + 50 мл
Акарзин/дка = 200 мл/дка;
- Дипел 8 Л в доза 120 мл/дка;
- Къстъм Ларво БТ в доза 20 мл + 60 мл
Акар- зин + 220 мл вода/дка = 300 мл/дка;
- Форей 48 в доза 120 мл/дка;
- Дипел ВП в доза 200 г/дка в 3-7 л/дка
вода;
- Дипел 2 X в доза 100 г/дка;
- Дипел 8 Л в доза 120 мл/дка;
- Форей 48 В в доза 120 мл/дка;
- Форей 96 В:
- 300 мл/дка при ларви I и II възраст;
- 400 мл/дка при ларви над II възраст.
На базата на базата на Spinosad
saharomycetes
Трейсър 480 СК в доза 5 мл + 50 мл
Акарзин + 245 мл вода/дка;

Биопродукти за растителна защита за борба с ръждивата борова листна оса
(Neodiprion sertifer Geoffr.)
На базата на базата на Spinosad saharomycetes:
Трейсър 480 СК в доза 3 мл + 50 мл Акарзин + 247 мл вода/дка.

Използването на ентомопатогенните гъби за борба с вредителите по
горите е важен елемент от биологичната и интегрираната лесозащита. За целта
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приложение са намерили редица гъбни видове, като Boveria basiana,
Enthomophaga maimaiga и други. На базата на ентомопатогенните гъби няма
голяма гама растителнозащитни продукти, защото тяхното действие зависи от
много фактори.
За борба с гъботворката, в САЩ с успех се прилага видът Enthomophaga
maimaiga, чийто произход е от Япония. Както е известно, гъботворката е
пренесена от Европа в Америка с научна цел – създаване на кръстоска между
нея и коприненатна буба. Като силно инвазивен вид, случайно попаднал в
природата на САЩ, той бързо става основният насекомен вредител в тази
страна. Търсейки начин за справяне с каламитета, видът е бил интродукциран в
Америка в периода 1910-1911 (Speare, Colley, 1912), а през 1985-1986 година
отново е интродукциран в страната (Hajek et al., 1995). Първата епизитотия от
него е установена през 1989 година (Smitley et al., 1995). У нас видът е
интродукциран за първи път през 1996 година в района на ДГС Своге, а в
периода 1996-2011 година в районите на Ботевград, Карлово, Кирково,
Черноморието. През 2005 година са установени и първите видими ефекти от
гъбата върху популацията на гъботворката. Не може да не се отбележи, че
разселването на Enthomophaga maimaiga във вероядните огнища на
гъботворката е нов, перспективен метод за биологична борба при най-важния в
широколистните гори листогризещ вредител. Този метод за борба не бива да
се абсолютизира и не може да се счита за панацея, поради факта, че
активността на ентомо патогенните гъби зависи от конкретните климатични
условия и, както отбелязват Георгиев Г. и други (2011), при засушавания
ентомопатогенният ефект от гъбата е значително занижен. Типичен пример в
това отношение е ефектът от гъбата в района на ДГС Видин. През сушавата
2013 година той бе силно занижен, и обратно, през 2014 година, когато
климатичните условия бяха изключително благоприятни за гъбата: влажно и
топло време и изключително неблагоприятни за гъсениците на гъботворката.
Съгласно отчетите на Лесозащитните станции София Пловдив, Варна и
този на ИАГ за периеода 1998-2016 делът на биологичната и интегрираната
лесозащита срещу основните масови насекомни вредители по листната маса
на дървесните видови по горите у нас е почти 95% от третираните площи. По
този показател сме на водещо място в Европа. Това не е случайно, а плод на
дългогодишна целенасочена научноизследователска и внедрителска дейност
на няколко поколения научни работници от БАН, ЛТУ, Института по защита на
растенията, Института по зоология към БАН, експертите от Лесозащитните
станции: София, Пловдив и Варна.
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Model for Solving the Problem with Depopulation in
Rural Areas
Wolfgang Luepcke1, Dimitar Yakimov1, Krasimira Anastasova2,
Pavlin Pelov, Klaus-Kristian Werner, Plamen Lakov, Zhenia Kioseva
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University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
2
Municipality of Dolni Chiflik

Abstract: In Bulgaria and other EU countries there is a depopulation of
villages. A large part of the rural population is retired and has problems in
maintaining fruit and vegetable gardens and private yards. But these gardens and the
private farm are an important part of the livelihood of the rural population, and in
order to increase their income, which in most cases consists only of a pension, they
offer some of their production for sale in the cities. On the basis of extensive
preliminary studies and analyzes for the implementation of the created model, the
municipality of Dolni Chiflik - Varna region was chosen.
Keywords: model, depopulation, rural municipalities.
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Модел за решаване на проблема с
обезлюдяването на селските общини
Волфганг Люпке1, Димитър Якимов1, Красимира Анастасова2,
Павлин Пелов, Клаус-Кристиан Вернер, Пламен Лаков,
Женя Кьосева
1

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
2
Община Долни чифлик

Резюме: В България и в други страни на ЕС се наблюдава обезлюдяване
на селата. Голяма част от селското население е на пенсионна възраст и има
проблеми при поддържането на овощните и зеленчуковите грaдини и личните
дворове. Но тези градини и личното стопанство са важна част от поминъка на
селското население. За да увеличат приходите си, които при възрастните хора
в повечето от случаите се състоят само от пенсията, те предлагат част от
продукцията си за продан – пътувайки до най-близкия по-голям град.
Нашата инициатива, в центъра на която стои сдружението „СЕЛИНИ―
/СЕЛска ИНИциатива/, има за цел подобряването на житейските, битовите и
трудови условия и осигуряване на поминък на селското население и да
осигурява работа и доходи за селското население. Във връзка с това по идея
на доцентите д-р Люпке и д-р Якимов преподаватели и студенти на Висшето
училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - Пловдив с
филиалите Велико Търново и Русе, участници във варненски курсове по
мениджмънт на Външно-търговската индустриална камера към посолството на
Федерална република Германия в Република България, участници на курс по
немски на КТ „Подкрепа― – Варна, администрацията на община Долни чифлик,
област Варна, различни институции, организации и частни лица от България и
чужбина са разработили проект за противодействие срещу обезлюдяването на
селата. Въз основа на обширни предварителни проучвания и анализи за
прилагането на създадения модел бе избрана община Долни чифлик, област
Варна.
Ключови думи: модел, обезлюдяване, селски общини.
Въведение
Община Долни чифлик е една от дванадесетте в област Варна. Обхваща
освен общинския център гр. Долни Чифлик и 16 села с общо население 20 193
души на територия от 162 426 декара – от тях 143 354 декара обработваема
земя. Детайлираната информация, която е послужила за разработването на
модела, е отразена в таблиците 1 - 3.
От тях се вижда, че тази община репрезентира добре ситуацията,
характерна за много общини на България – застаряващо население, закрити
предприятия, голям брой необитавани къщи и съответно изоставени овощни и
зеленчукови градини. Но все още има около 10 процента деца на училищна
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възраст и около 3 процента деца в детски градини. За тях трябва час по-скоро
да се осигури перспектива, защото иначе и те, когато ще завършат училището,
ще напуснат родните си места – тенденция, която взема все по-голям размер.
Причината е разбираема, защото е всеобщо известно, че много села са
обречени на обезлюдяване и скоро ще бъдат забравени. Всъщност те и сега
вече са забравени и никой не обръща сериозно внимание на този факт и така
все повече плодородна земя пустее, вместо да служи за екологично
производство на плодове и зеленчуци, които представляват нарастващ интерес
с оглед на здравословния живот. Именно в това се състои и шансът не само за
оцеляването, но и за перспектива на селата и той трябва да бъде бързо и
целенасочено използван.
Таблица 1. Характеристика на община Долни Чифлик
Република България, Брой области в България: 28, Брой общини в България: 265
Област Варна - брой общини: 12
Община Долни чифлик - брой села: 16, Брой населени места към тях: 17
Обща площ на общината: 162426.345 декара, Обработваема земя: 143 354,317 декара
от това
брой
брой
брой
от тях
Населено място площ - общо обработваема
обитавани необитавани
жители
пенсионери
площ
къщи
къщи
гр. Долни чифлик 16825.582
13415.443
7476
1172
1883
281
с. Старо Оряхово 19185.122
17342.78
2793
477
679
119
с. Детелина
772
94
177
28
с. Ново Оряхово
5342.34
1934.457
161
68
80
55
с. Рудник
895.986
25.444
386
163
211
88
с. Юнец
3581.327
2629.036
23
18
116
42
с. Кривини
3026.633
2715.076
70
56
57
55
с. Солник
8898.174
8142.766
211
129
114
77
. 58
с. Бърдарево
7904.069
7524.651
35
48
28
с. Голица
20258.759
19042.952
573
221
234
129
с. Булаир
9498.313
9081.723
201
30
46
10
с. Нова Шипка
7798.141
7219.609
220
88
110
47
с.Гроздьово
19188.633
17479.878
2479
495
708
143
с. Горен чифлик
17017.222
12667.332
1471
283
441
169
с. Пчелник
11858.564
10773.234
1694
297
513
144
с. Венелин
17147.48
12996.909
929
94
253
75
с. Шкорпиловци
5666.995
4265.196
676
111
222
122
общо:
138082.636 147256.486
20193
3831
5892
1612

Таблица 2. Сравнение между брой на учебните заведения, брой деца и
обезпечност с хранителни ресурси
Населено място
гр. Долни чифлик
с. Старо Оряхово
с. Гроздьово
с. Пчелник
с. Горен чифлик
с. Венелин
с. Голица
с. Шкорпиловци
общо:

брой
2
1
1
1
1
1
1
1
9

Училища
стол
да/кетъринг
да/кетъринг
да/кетъринг
да/кетъринг
да/кетъринг
да/кетъринг
не
не

брой деца
864
397
275
155
125
87
21
19
1943
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брой
1
1
1
1
0
1
0
0
5

Детски градини
брой деца
239
120
94
75
0
39
0
0
567

стол
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Таблица 3. Икономическо-социално състояние на община Долни чифлик (бр.
компании, достъпност до болнични грижи и др.)
Населено място
гр. Долни чифлик
с. Старо Оряхово
с. Детелина
с. Ново Оряхово
с. Рудник
с. Юнец
с. Кривини
с. Солник
с, Бърдарево
с. Голица
с. Була и р
с. Нова Шипка
с. Гроздьово
с. Горен чифлик
с. Пчелник
с. Венелин
с. Шкорпиловци
КК "Шкорпиловци"
общо:

Предприятия
брой
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Хотели/ Почивни
Старчески
Болници
станции
домове
брой брой места брой брой места
0
0
7
336
0
0
0
0
4
286
0
0
0
0
1
20
0
0
0
0
1
30
0
0
0
0
2
220
0
0
0
0
1
32
2
18
0
0
1
150
1
7
0
0
3
350
1
6
0
0
0
0
1
10
0
0
1
100
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
190
2
95
0
0
2
90
0
0
0
0
1
20
0
0
0
0
3
130
2
50
0
0
6
234
16
516
0
0
26
2034
35
1866
0
0
36
4222
26
2618
0
0
Ресторанти

Модел за решаване на проблема с обезлюдяването на селските
общини
„За да я има земята утре - трябва да я пазим днес― е заглавието на
юлското издание 2016 г. на месечния общински вестник на община Долни
Чифлик и това показва, че местните жители не са се предали и искат да живеят
в чиста околна среда, където и техните деца ще имат възможност за
професионална реализация и здравословен начин на живот. Този факт също е
допринесъл към избора на тази община за прилагането на модела за решаване
на проблема с обезлюдяването на селските общини.
Моделът включва следните мероприятия и дейности:
1. Закупуване на необходимото техническо оборудване
- Градински плугове и фрези за обработване на градинските площи;
- Пръскачки за листно торене;
- Резачки за дърва;
- Транспортни средства, които остават собственост на сдружението.
2. Разработване на програми за производството и дистрибуция на
плодове и зеленчуци въз основа на планирано използване на наличните площи
и капацитети на селските домакинства.
3. Сключване на договори за подпомагане на селските домакинства при
обработването на градините, доставка на посадъчен материал, семена и
биоторове, прибиране и пласмент на реколтата и др.
4. Сключване на договори за изкупуване на животинската продукция от
селските домакинства.
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5. Сключване на договори за доставка на плодове и зеленчуци най-вече с
ресторанти, хотели, почивни станции, детски и ученически кухни /кетеринг/ и
магазини в региона.
6. Създаване на фонд за финансиране, който освен средствата на
сдружението от членски внос /1 лев на декар/ ще включва и средства от
дарения, а тези средства ще бъдат ползвани от членовете на сдружението по
специален регламент, който включва покриване на разходи, подпомагане,
обезщетяване и инвестиране.
7. Ангажиране на младежи за дейностите на сдружението чрез
използване на ресурси от фондове на ЕС и от национални фондове.
Моделът предвижда и редица други инициативи като:
- партньорства със села от други региони на страната и гостувания на
разменни начала;
- онлайн търговия с произвежданите стоки;
- амбулантно производство на пастьоризирани плодови сокове в
тетрапак;
- амбулантно производство на сирене и кашкавал;
- производство на цветя, билки, етерични масла, подправки и др.;
- производство на хумус с помощта на калифорнийски червейчета;
- възстановяване/ремонт на изоставени къщи и отдаване под наем на
хотелски начала;
- селски туризъм и възстановяване на местни традиции и селски
празници;
- провеждане на няколкодневно „училище на зелено― за градски деца и
редица други дейности и мероприятия, които допринасят за по-добри трудови и
житейски условия в селските региони и осигуряват работни места и
допълнителни приходи.
За разработването на модела са послужили различни литературни
източници и практически познания на самите автори в отделните сфери на
земеделската дейност на личните стопанства и селските домакинства,
включващи зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, пчеларство,
отглеждане на кокошки, пуйки, патици, гъски, пъдпъдъци, зайци, овце, кози и
свине и възможности за реализиране на получената продукция в региона с
оглед на бърз и рационален транспорт и във връзка с ангажирането на работна
ръка и осигуряване на поминък. Ценна информация е получена и от
специализирани вестници като „Агровестник―, вестник „Хобифермер― и от
немското илюстровано списание ―Landliebe‖.
Заключение
След успешното изпробване на модела се предвижда неговото широко
прилагане в национален мащаб като се използват всякакви възможности и
начини за неговото усъвършенстване с оглед намиране на оптимално
адаптирани варианти за всяка селска община. Във връзка с осъществяването
на модела ще бъде създаден документален филм, ще бъде разработена
презентация и издадена брошура. Очаква се силна подкрепа на модела, бързо
положително ехо и ангажирано включване на всички институции, които имат
отношение към решаването на този важен и неотложен проблем.
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Evaluation of Agriculture Sector and Agricultural
Policy in Turkey
Gökhan Unakitan
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Abstract: The agricultural sector has undertaken very important tasks in the
economic and social development of countries, and will continue to undertake these
tasks in the future. There have been significant changes in the agricultural sector in
the last 50 years. With the rapid growth of industrialization in developing countries
and the services sector in developed countries, the share of the agricultural sector in
global economy has declined considerably. Increasing urbanization rates have also
led to a decline in agricultural land. In this study, it was aimed to investigate changes
in Turkish agriculture, changes in the share of agriculture in Gross National Product
and foreign trade, changes in agricultural production areas and fluctuations in
important crop and animal products. It is seen that there is premium payment and
field based support to direct producers in Turkey. These type policies are affected
short run but it‘s damaged to sector in the long run. Instead of short-term premium
support policies, the long-term effect policies should be adopted to strengthen the
agricultural sector.
Keywords: gross national product, agricultural land, sufficiency ratio,
agricultural supports.
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Introduction
Agriculture is the period of vegetative and animal production in order to meet
the nutritional needs of the people with the passive life transition of human beings
from the hunter-gatherer lifestyle. The agriculture produces a variety of nutrients,
diversifies nutrients by processing these substances, and meets the needs of the
people as well as the health and development of the societies. Community health
and socio-economic development is possible with adequate and balanced nutrition.
First of all, it is necessary for people to have access to the quantity and type of
nutrients they desire to be fed adequately and balanced, and then to have a home to
purchase these items.
The agricultural sector has undertaken very important tasks in the economic
and social development of countries, and will continue to undertake these tasks in
the future. For this reason, the agriculture sector is closely related to the economic,
social and environmental dimensions of the whole society (Doğan et al, 2015).
There have been significant changes in the agricultural sector in the last 50
years. With the rapid growth of industrialization in developing countries and the
services sector in developed countries, the share of the agricultural sector in global
economy has declined considerably. Increasing urbanization rates have also led to a
decline in agricultural land (AĢarkaya, 2015). On the other hand, many countries
have tried to increase their productivity with technological and genetic methods in
order to meet the increasing demand. In this period, the share of developed
economies in global agricultural production declined, while the share of developing
countries increased. Developed countries are often oriented towards the production
of high added value products and not based on work power (Ozertan, 2013). There
have also been many changes in Turkish agriculture over the years. While some of
these changes positively affected the agriculture sector, some of them had negative
effects.
In this study, it was aimed to investigate changes in Turkish agriculture,
changes in the share of agriculture in Gross National Product and foreign trade,
changes in agricultural production areas and fluctuations in important crop and
animal products. Besides, the agricultural policies will be examined and a solution
proposal for the development of the agricultural sector will be brought up.
Material and Method
Data used in the study obtained from Turkey Statistical Institute, Ministry of
Agriculture and Livestock.
Structure of the Agriculture Sector in Turkey
The agricultural sector should not be perceived only in terms of food or
agricultural production. Since agricultural activities are sources of livelihoods for
billions of people living in rural areas of the world, these activities have not only
economic and environmental but also social dimensions. The contribution of the
agricultural sector to the country's economy can be listed as economic contribution,
poverty reduction, food security, environmental sustainability and raw materials for
other sectors.
While Turkey was referred to as an agricultural country, the role of agriculture
continues to diminish day by day due to the transition to the full competition economy
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in 1980. When the share of the agricultural sector in economy over the last 50 years
is examined, it is seen that as the level of development in the economies increases,
the share of services and manufacturing sectors and the urbanization rate increase
and accordingly the share of agriculture decreases considerably. While the Turkish
economy had a 277 million dollar GNP in 1998, it became an 863 million dollar in
2016 (Figure 1). However, the agriculture sector was not growing at the same rate
and the share of agriculture in GNP declined from 12.5% to 6.2%. In 1970s, the
contribution of agriculture to the GNP was around 30% (Tuik, 2017).
In 2016, the services sector is the highest contribution to the GNP of Turkey
with 21.17%. It is followed by the industrial sector with 19.72% and the manufacturing
sector with 16.67%. (Figure 2).

Gross National Product (million USD)
1000
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300
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100
0
1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Agriculture

Total

Figure 1. Gross National Product
The value of agricultural production is estimated to be 83 million dollars by
2015. The share of live animals within the value of agricultural production is the first
order with 29%. The share of animal products is 22%, the share of cereals and other
herbal products is 20%.
When the share of agriculture sector in foreign trade is analysed, it is seen that
the share of agriculture sector in total exports is 3.79% in Turkey (Tuik, 2017). We
are leader in world production of hazelnut, cherries and figs export has not increased
the share of exports in agriculture sector. Considering imports, 3.55% of total imports
consist of agricultural products. These include sunflower seeds, other vegetable
crude oils, wheat, corn, soybean. According to the sectors of Turkey, foreign trade
shares are given in Table 1.
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Figure 3. Agricultural Production Value
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Table 1. Agricultural Products in Foreign Trade (million USD)
Agriculture and
Forestry
Mining
Manufacturing
Others
Total

Export

%

Import

%

Difference

5397

3,79

7042

3,55

-1645

2677
133600
859
142533

1,88
93,73
0,60
100,00

19009
167242
5324
198617

9,57
84,20
2,68
100,00

-16332
-33642
-4465
-56084

Source: Turkish Statistics Institute, Agricultural Production Database, 2017.
While the rural population in Turkey has been over 70% in 50‘s, the ratio of
rural population to total population has decreased to 25% in recent years. The young
people have rapidly been seen as a record for other sectors in last years. The reason
for this is that it is difficult to compete with world prices and increases in input costs in
agricultural production. In 2017, the total population of Turkey is 80 million and 20
million people live in the rural area and earn their income from agricultural sector.
However, as mentioned above, the share of agriculture in GNP is gradually
decreasing, and accordingly the rural population is becoming increasingly
impoverished. For this reason, shifting young people from rural to other sectors is an
inevitable result. It should be noted that in 50‘s the population of Turkey was around
21 million and the rural population was around 16 million.

Share of Rural Population
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

0,00

Figure 4. Share of Rural Population
Agricultural production in Turkey is ongoing at 38 million hectares. Over the
years, there have been contractions in agricultural lands. In recent years, 15 million
hectares have been cultivated, while fallow lands have changed around 4 million
hectares. Besides, the meadow and pasture land has 14.6 million hectares, the fruit
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trees are 3.3 million hectares and the vegetable lands are 800 thousand hectares.
There are 2.3 million farms and the average size of farms in Turkey is 6.5 hectares in
Turkey (Tuik, 2017d). The most important factor in the reduction of agricultural land is
to meet the housing needs of the rapidly increasing population. In recent years, many
settlements have been transformed into metropolitan municipal administrations and
agricultural land has been transferred to building land status.

Agricultural Land (thousand hectares)
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Figure 5. Agricultural Land
When the changes in important crops are examined, it is seen that sown areas
of some crops are decreasing. It is observed that wheat, barley, cotton and sugar
beet sown areas are decreasing whereas corn and sunflower sown areas are
increasing. Wheat sown areas decreased from 9.3 to 7.6 million hectares between
2001 and 2016. The sunflower sown areas increased from 510 to 720 thousand
hectares in the same period. The changes in sown areas of other crops are given
detailed in Table 2.
Despite the decreasing of the wheat sown area, the production quantities
fluctuated depending on years, but production of over 20 million tons was achieved.
Barley production fluctuated between 6 million tonnes and 9.5 million tonnes over the
years. In maize and sunflower, a significant increase in production has been
achieved due to the increase in sown areas. However, the production deficiency in
sunflower and vegetable oils is still ongoing. Cotton production was stable compared
to the years, while sugar beet production increased from 12.6 million tons to 19.5
million tons (Table 3).
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Table 2. Sown area of some crops (1000 hektar)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Wheat
9350
9300
9100
9300
9250
8490
8098
8090
8100
8103
8096
7530
7773
7919
7867
7672

Barley
3640
3600
3400
3600
3650
3650
3428
2950
3010
3040
2869
2749
2721
2787
2784
2740

Maize
550
500
560
545
600
536
518
595
592
594
589
623
660
659
688
680

Sunflower
510
550
545
550
566
585
555
580
584
641
656
605
610
657
685
720

Cotton (raw) Sugar beets
685
359
721
372
637
315
640
315
547
336
591
326
530
300
495
322
420
324
481
329
542
297
488
281
451
291
468
289
434
274
416
322

Source: Turkish Statistics Institute, Agricultural Production Database, 2017.
Table 3. Production of some crops (1000 tonnes)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Wheat
19000
19500
19000
21000
21500
20010
17234
17782
20600
19674
21800
20100
22050
19000
22600
20600

Barley
7500
8300
8100
9000
9500
9551
7307
5923
7300
7250
7600
7100
7900
6300
8000
6700

Maize
2200
2100
2800
3000
4200
3811
3535
4274
4250
4310
4200
4600
5900
5950
6400
6400

Sunflower
650
850
800
900
975
1118
854
992
1057
1320
1335
1370
1523
1638
1681
1671

Cotton (raw) Sugar beets
2358
12633
2542
16523
2346
12623
2455
13517
2240
15181
2550
14452
2275
12415
1820
15488
1725
17275
2150
17942
2580
16126
2320
14920
2250
16489
2350
16743
2050
16023
2100
19465

Source: Turkish Statistics Institute, Agricultural Production Database, 2017.
The number of livestock is observed an increase in the last 15 years. The
number of cattle increased from 10 million to 14 million between 2001 and 2016. The
number of sheep increased from 26 million to 31 and the number of goats increased
from 7 million to 10 million in the same period. In this period, new arrangements were
made to release live animal imports. Although the total number of animals has
increased from 44 million to 55 million heads, the red meat prices are still very high
and the government is trying to reduce red meat price via imports of live animals in
certain periods. In this period, the population of Turkey increased from 65 to 80

 590 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

million. The reason for the increase in the number of animals is the import of live
animals, which is made to meet the increasing population's need for red meat.
Table 4. Number of livestock (1000 head)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Cattle
10548
9803
9788
10069
10526
10871
11037
10860
10724
11370
12386
13915
14415
14223
13994
14080

Sheep
26972
25174
25432
25201
25304
25617
25462
23975
21750
23090
25032
27425
29284
31140
31508
30984

Goats
7022
6780
6772
6610
6517
6643
6286
5594
5128
6293
7278
8357
9226
10345
10416
10345

Total
44542
41757
41991
41880
42348
43132
42785
40428
37602
40753
44696
49697
52925
55708
55918
55409

Source: Turkish Statistics Institute, Agricultural Production Database, 2017.
When the changes in animal products are examined, it is seen that all
products except mohair recorded an increase. Red meat production was 435
thousand tons to 1 million 170 thousand tons between 2001 and 2016. Milk
production increased from 9.5 million tonnes to 18.5 million tonnes in the same
period, while chicken meat production increased from 600 thousand tonnes to 1.9
million tonnes. The changes in other products are given in Table 5.
Table 5. Production of Animal Products

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Meat (Tons)

Milk (Tons)

Chicken
meat
(Tons)

435778
420595
366962
447154
409423
438530
575622
482458
412621
780718
776915
915844
996125
1008272
1149262
1173042

9495550
8408568
10611011
10679406
11107897
11952099
12329789
12243040
12542186
13543674
15056211
17401262
18223712
18630859
18654682
18489161

614745
696187
872419
876774
936697
917659
1068454
1087682
1293315
1444059
1613309
1723919
1758363
1894669
1909276
1879018

Hen eggs
(Thousand)

Honey
(Tons)

10575046
11554910
12666782
11055557
12052455
11733572
12724959
13190696
13832726
11840396
12954686
14910774
16496751
17145389
16727510
18097605

60190
74554
69540
73929
82336
83842
73935
81364
82003
81115
94245
89162
94694
103525
107665
105727

Silk
worm
cocoon
(Tons)
47
100
169
143
157
127
125
125
136
126
151
134
121
80
66
103

Wool
(Tons)

Hair
(Tons)

Mohair
(Tons)

40909
38244
46456
45972
46176
46776
46752
44166
40270
42823
46586
51180
54784
58403
59196
62525

2684
2589
2741
2715
2654
2728
2536
2238
2002
2607
3062
3570
4902
5460
5569
5445

400
318
333
304
302
274
237
194
174
200
194
200
260
280
325
341

Source: Turkish Statistics Institute, Agricultural Production Database, 2017.
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Although Turkey has the climate and soil conditions suitable for the production
of many agricultural products, it can not provide self-sufficiency in some crops. At the
beginning of insufficient crops are oil seeds.
Figure 6 gives the self-sufficiency ratios of cereals, pulses and oil seeds. In
cereals, the sufficiency level of domestic production was 110.2% in the 2015-2016
periods (TUIK, 201a). Self-sufficiency have been provided in wheat, barley and
maize, but insufficiency are still continues such as sugar beet, sunflower, red lentils,
soybean. Almost all of the fruit vegetables were provided self-sufficiency (Tuik,
2017b, Tuik, 2017c).

Sufficiency Ratio
Wheat

113,6

Barley

106,5

Maize

105,0

Cotton seed

102,0

Potato

100,8

Chickpea

98,1

Sugarbeet

94,4

Dry bean

82,0

Red lentil

81,6

Sunflower

78,9

Rapeseed
Soybean

26,9
6,9

Figure 6. Sufficiency ratio of the cereals
Agricultural Policies in Turkey
Agricultural supports in Turkey are divided into five main groups as field based
supports, biological and bio-technical fight supports, domestic certified seedling /
seed production and utilization support, premium payment support, animal husbandry
support.
Field based support includes area based income support for hazelnut
producers, good agricultural practices support, organic farming support, organic
animal husbandry support, fuel oil, fertilizer and soil analysis support.
Other agricultural supports include protection of agricultural lands for
environmental purposes, domestic seed production and use support, domestic
seedlings / seedlings production and use support.
Within the scope of premium payment support, basin based supports are
supported for certain products by paying a difference for each region.
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Within the context of livestock support, there are a lot of animal husbandry
support methods, such as sheep-goat support, vaccine support, breeding cattle
support, calf support, feed plant support, shepherd support, silk beetle, beekeeping,
aquaculture support, fishing boat support, animal gene resources support.
The ratio of agricultural supports to GNP decreases from 6.1% to 2.42%
between 1991 and 2016 in Turkey. When the OECD average is examined, it drops
below 2% to 1% in the same period.
Conclusion
In Turkey, the agriculture sector has lost its share in GNP over the years and
the contribution of agriculture to GNP has decreased by 6.2%. This is mainly due to
the fact that the services sector and the manufacturing industry are improving day by
day, as it is all over the world.
The agricultural sector is a social sector in developing countries like Turkey.
Currently, 25% of our population is employed in the agricultural sector. Therefore the
agricultural sector is supported. 2.4% of GNP is transferred to agricultural supports. It
is hard to explain that a sector contributing 6.2% to the GNP is supporting 2.4% of
the GNP. However, as mentioned above, 25% of the population is employed in this
sector and the existence of structural problems in the agriculture sector suggests that
agricultural support should continue. It should not be forgotten that agricultural
products are strategic products.
In the study, the structure of the Turkish agricultural sector has been revealed,
the average size of farms, contraction in agricultural lands, developments in
vegetable and animal products, and finally self-sufficiency rates in important crops.
As can be seen, agricultural enterprises are small-scale family businesses. For this
reason, the capital structures of the enterprises are insufficient and financial
problems arise. Due to the fact that the enterprises are small scale, planned
production patterns can not be revealed and foreign dependence is emerged in major
strategic products.
Another reason for the contraction in agricultural production is the rapid shift of
the agricultural population to other sectors. The young generation living in rural areas
prefers service and industry sectors not interested in agriculture. In this case a
serious immigration problem arises.
When the agricultural policies applied in Turkey are examined, it is seen that
there is premium payment and field based support to direct producers. These type
policies are affected short run but it‘s damaged to sector in the long run. The main
aim in politics is to create an organized, competitive and sustainable agricultural
sector. The agricultural policies implemented in Turkey are aimed to increase
production and to protect economic balances. Increasing production is good for
ensuring self-sufficiency, but it is not enough regarding long-term sustainability of
agriculture.
Firstly, it is necessary to shift the agricultural population to other sectors in a
planned way and to carry out reverse migration (from the city to village) in order to be
able to include unused arable land in the required regions. Due to the decrease in
population, the average size of farms will increase and more efficient use of inputs
will be ensured. It is important not to forget the foreign dependence of agricultural
inputs. The fact that, farms have small scale and multi-part land revealed significant
resource waste in the current structure.
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Instead of short-term premium support policies, the long-term effect policies
should be adopted to strengthen the agricultural sector.
Accordingly, land consolidation studies should be accelerated. The producer‘s
ability to handle its own product must be increased and the added value to be
achieved must be in favor of the producer. Co-operative should be widespread and
producers should be able to sell their products themselves. Also, infrastructure work
for irrigable agriculture should be accelerated. Regulations on meadows and
pastureland should improve livestock which we have high potential.
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Wine Branding: Why is it Important for Boutique
Wine Sector Growth in Turkey?
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Tekirdag, Turkey
Abstract: Turkey has a very long history of vineyard cultivation and wine
production. There are a lot of wine producers in Turkey. Some of them are
established companies and most of them are boutique vineyards. There is a big
opportunity for boutique wine companies to provide innovative branding. Wine
Industry, focusing on brands are fragmented in-half. To introduce them to the
emotional-mind, to how consumers really make purchasing decisions. A brand is the
most valuable piece of real estate in the world located in someone‘s brain.
Consequently, Turkish boutique wine sector continually has to assess the changing
nature world wine markets and respond to emerging new opportunities and threats
also. So, it is believed that this study will contribute to explore wine branding‘s
important for the boutique wine in Turkey.
Keywords: Boutique wine, branding, marketing strategies, vineyards
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Introduction
Thanks to its favorable climatic conditions and good soil, a wide variety of
grapes can be grown in Turkey. According to the latest Food and Agriculture
Organization (FAO) data, Turkey ranks the sixth in world grape production after Italy,
France, the USA, Spain and China. Although vineyards are spread over the country,
production is mainly concentrated in the Aegean, Mediterranean, and Central
Anatolian regions.
Possessing a rich variety of grapes, Turkey offers a potential of growing
around 1,250 varieties. Although Turkey has traditionally specialized in producing
table grapes and raisins, there are 34 kinds of wine grapes, 22 of which are valuable
native varieties. Most of the Turkish wines are made from native wine grape varieties.
Turkish wine producers also use native grapes in combination with European
varieties to create high quality wines with a new taste for the world wine market. The
producers in the sector continually increase their wine production capacity and invest
in modern technologies. Besides the large wine producing companies, there are also
nearly 300 small producers located in Central Anatolia, Thrace region of Marmara
and Aegean region. Total wine capacity of the sector is about 120 million liters. Wine
producing companies are mostly located in the Marmara-Thrace regions, the Aegean
and Central Anatolian regions, especially in Tekirdag, NevĢehir, Izmir and Denizli
provinces, although vineyards are spread over the whole country. Wine varieties are
widely diversified and improved in quality. The market for wine expands in Turkey as
more varieties and better-quality wines become available.
As a result of the increase in the quality of wine, many Turkish brands have
been awarded gold medals in international competitions. There are also many wine
producers of established companies and mostly boutique vineyards. Doluca is an old
company and has been around for three generations, beginning its journey with a
small bottling plant in Galata, Istanbul around 1926, and now presenting over 40
different wines. Kavaklıdere was founded in 1929 in Ankara as a family company with
over 645 hectares of vineyards in seven different areas in Anatolia. Decades of
control over alcohol sales came to an end in 2003 when the state monopoly ‗Tekel‘
was privatised, and since then, investments in wine production sector have
multiplied. The biggest boutique brands are Melen, Umurbey, Arcadia, Suvla,
Barbare and Urla among many others.
Boutique Wine Sector Marketing and Growth Strategy in Turkey
Boutique wine companies have a big opportunity to provide new brandings for
wine sector. Wine Industry, focusing on brands that have been fragmented in-half. To
introduce them to the emotional-mind, to how consumers really make purchasing
decisions. Wineries have all relied on selling a lifestyle brand of luxury, then they
focused on green marketing or discounting to satisfy the emotional brain of
consumers. These strategies were certainly successful during the ‘90‘s and 00‘s. But
while consumer needs continue to evolve, wineries stood still. The luxury & green
messages have become generic and cliche like.
The market strategies of boutique vineyards have focused on product quality,
and many of them are local actors. There are several ways to look at growth and
marketing strategy (Zou and Stan, 1998).
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Wine industry marketing strategies often differ from other industries because
of the romantic and emotional ties that consumers have with wine and the wineries
they visit (Beery and Trela, 2015).
There are three keys to create an effective and successful brand for boutique
winery marketing:
 Produce a quality product. Simple as this sounds, it is the most important
part of a successful marketing campaign.
 Create an engaging story about your winery. Because wine consumers
are often passionate about wineries they have visited and enjoyed, they want to
know more about the people and the vineyards that create the wines they love. That
is why it is so important to create an exciting and compelling story to share with fans
of the winery or brand. Your story should answer the following questions:
 What is this winery passionate about?
 Why was this winery founded?
 What people were involved in the creation of this winery and its wine?
 Who is the winemaker and what makes him or her special?
 What makes this winery different from other wineries?
 Have an ongoing Internet presence, especially through social media
outlets such as wine blogs, Facebook, and Twitter. According to the Wine Market
Council‘s annual consumer survey, the majority of wine drinkers get their wine
information through the Internet; 65% of consumers who drink wine at least once a
week (Vino California 2012). Obviously, an Internet presence is vital to marketing
wineries.
How to Get Started in Boutique Wine Sector to Establish Brand Position?
Firstly, do a standard SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
and Threats) on your winery to establish brand position compared to your
competition. Prioritize each of these items.
Next, think about story platforms that might work and with whom specifically
your stories will resonate.
Think of people and stories as interchangeable, in the sense that your target
customers‘ needs. Your stories and brand should be related personally to them and
fulfil their needs.
Look around for examples of stories from other wineries for inspiration. It has
been found that ninety percent of boutique winery haven‘t completed a branding or
re-branding exercise. Almost all of boutique winery are marketing the same way —
logos, websites, photos of vineyards and bottles, email newsletters, social media,
festivals and events. Without a clear brand strategy and message, how are you really
different than the other 90 percent of ―small family, boutique, premium producers‖ in
the marketplace?
Branding Exercises in Boutique Wine Sector
Branding exercises are important. Absence of a clear sense of your winery‘s
identity, position and target customer is equivalent to start a meeting or conversation
without introduction. Without doing the difficult brand identity work (essence,
philosophy, position, point of difference, brand promise and proof, and the stories to
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support these), you are communicating without point of reference and your
messaging may not resonate; in fact, may not connect with anyone at all.
A brand is the most valuable piece of real estate in the world, which is located
in someone‘s brain. In contrast to this, how the wine sector has been ―branding‖ its
products, and the only conclusion it has been that instead of investing in this piece of
real estate in consumers‘ brains, it has only built great walls between its brands and
consumers. Coca Cola, Nike and Facebook are all examples of brands that have a
place in consumers‘ brains. No wine brand has this powerful privilege yet.
Brand Management has 7 steps in boutique wine sector. Once you have
completed all of these steps you will know your target market, competitors, and
company goals; your points of differentiation from your competitors; what your brand
means to your customers; your marketing strategies, with an action plan with dates,
responsibilities, and budget.
The steps are (www.winemarketingpros.com/category/winery-marketing/):
1. Understand your customers
2. Analyze your competitors and look at your company goals, personalities,
and stories
3. Choose your niche and Create your brand
4. Review the marketing mix or 5 Ps
5. Create your marketing plan
6. Review
Understand your consumers
A well-designed database makes it much easier to find, analyse and use
customer information to improve the service you offer. The three main ways to
understand your customers so you can deliver top-class customer service, improve
loyalty and get great recommendations.
For example, to understand your consumers: There are the 6 types of wine
buyers: Enthusiasts, Image Seekers, Savvy Shoppers, Traditionalists, Satisfied
Sippers and Overwhelmed. What kind of customers do you have from these groups?
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1. Overwhelmed
 By number of choices
 Like to drink wine, but don‘t know what to buy
 May select by wine label design
 Want easy to understand info in retail
 Open to advice, but frustrated if no one is in the wine section to help
 If confused, won‘t buy anything
2. Image Seekers
 Status symbol
 Are just discovering wine
 Have basic wine knowledge
 Like to be the first to try new wine
 Open to innovative packaging
 Prefer Merlot
 Check restaurant wine lists online and research scores
 Millennials and Males
3. Enthusiast
 Entertain at home with friends
 Consider themselves knowledgeable about wine
 Like to browse wine sections at stores
 Live in cosmopolitan centers, affluent suburban spreads or country setting
 Influenced by wine ratings and scores
 47% buy wine in 1.5L as ―everyday wine‖ to supplement their ―weekend
wine‖
4. Everyday Loyal
 Like wine from established wineries
 Prefer to entertain at home
 Wine makes occasion more formal
 When I find a brand I like, I stick with it
 Wine is part of my regular routine
5. Price Driven
 I believe you can buy good wine without spending a lot
 Price is top consideration
 Shop in a variety of stores to find the best deals
 Use coupons & know what‘s on sale ahead of time
 Typically buy a glass of the house wine when dining out, due to the value
6. Engaged Newcomers
 Don‘t know much about wine, just like to drink it
 Young = Millennials
 Wine is part of socializing
 Interested in learning more about wine
Analyze your competitors and look at your company goals, personalities,
and stories
For example; Thrace wine region accounts for 13.6% of all the wine produced
in Turkey, and has the most elegant and balanced wines in the country
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(http://www.blackseatourism.org). Each region with boutique wine producers have
their own distinct terroir and have fantastic diversity in vineyards.
The wineries for each region on Thrace are as follows:
Tekirdag: Chateau Nuzun, Barel Vineyards, Barbare Vineyards, Umurbey
Vineyards
Sarköy: Melen Vineyards, Gulor Vineyards, Chateau Kalpak
Gelibolu: Gali Vineyards, Suvla Vineyards,
Kirklareli: Chamlija Vineyards, Arcadia Vineyards, Vino Dessera Vineyards
 Vino Dessera: Vino Dessera is a family owned winery in Kirklareli and
started as a dowry project. They started planting in 2000 with Merlot, Cabernet
Sauvignon and continued with Barbera, Sangiovese, Narince, Muscat, Shiraz, and
Cabernet Franc. (https://www.winerist.com/wineries/thrace/ vino-dessera).
 Arcadia Vineyards: Arcadia Vineyards is a very special place located in
Kirklareli. They have been in operation since 2000, when they persuaded a French
specialist to get involved. Today, Arcadia produces a range of white, rose and red
wines, in small quantities, with the emphasis on nuance and vitality. Varieties planted
include Sauvignon Gris, an ancient and low-yielding clone of Sauvignon Blanc.
Arcadia is the first winery in Turkey to cultivate this variety.
(http://www.arcadiavineyards.com).
 Camlija: All the vineyards (currently 85 hectares under vine) are located in
Kirklareli Province. The Bulgarian name of Kirklareli was Lozengrad, which means
"The city of Vines". (http://www.chamlijawine.com/vineyardeng.html).
 Chateau Nuzun: They have only red and rose wines from Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Zinfandel and Öküzgözü grapes. Their 2009
wine has become a legend due to a hail storm which effected all over the vineyard;
and they had to make only one wine from all remaining grapes
(www.chateaunuzun.com).
 Barel Vineyards: Barel is a small boutique winery located 10km from
Tekirdag city. Barel was established in 2010 and they produce their wines from
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc and Chardonnay using modern
techniques. (www.barelvineyards.com).
 Umurbey Winery: They have opened a wine bar in Tekirdag city center on
the main road in front of the seashore, where they sell Umurbey wines. They have
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc and Semillon
grapes (www.umurbeyvineyards.com).
 Barbare Vineyards: Barbare Vineyards is situated on a small hill between
the villages of Barbaros and Yazir in the Thrace region, which is near to the Sea of
Marmara. Barbare Vineyards focus on organic, biodynamic and sustainable
viticulture and produce Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache and
Mourvedre grapes. The first production was realized in 2007, and in April 2011
Barbare wines were introduced to consumers. (https://sarapatolyesi.net;
www.barbarewines.com).
 Melen: Melen winery in Hosköy is located on the sea side. Since the main
form of transport in this area used to be by sea, the wines would be put in large
barrels
and
on
the
beach
lifted
aboard
ships
(http://www.melenwinery.com/saraphanemiz-en.asp).

 600 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

 Gulor: The first boutique wine producer in Turkey, which introduced the
international grapes to the country. Güuor was founded in 1993 and owns 20 hectars
of vineyard located at Sarköy, Tekirdag (http://www.winesofturkey.org/gulor).
 Chateau Kalpak: The winery is in Sarköy, Tekirdag. They established the
main vineyard of the chateau in 2006 with varieties imported from France. A state of
the art gravity-fed winery was built in 2010 within the vineyard for the production of
the ―chateau wine‖ (http://www.thewinehousewarwick.com/ch ateau-kalpak.html).
 Gali Winery: Gali Vineyards has a unique location, surrounded by the
Aegean and Marmara seas, the Dardanelles, and the Gulf of Saros. Both the winery
and wine cellar are constructed with local stones, and the architecture allows for a
―gravitaire‖ way of winemaking without using pumps. The name Gali means precious,
valuable, beyond its limits. Seventy-eight percent of the vineyards are of three
selected clones of Merlot, and the remaining 22% are Cabernet Franc and Cabernet
Sauvignon varieties(https://www.winerist.com/blog).
 Suvla: Vineyards of Suvla, named ―Bozokbağ‖ are 80 hectars and are
located in Eceabat, by the Canakkale Strait (Dardanelles) on the historical
Penninsula of Gallipoli. Vineyards have a wide variety of vines. Reds are Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Grenache Noir, Petite Verdot. The whites
are Chardonnay, Sauvignon Blanc, Rosanne and Marsanne. Vineyards are under the
certification of ‗Good Agriculture Practice – GAP‘ (http://www.wines
ofturkey.org/suvla-winery).
 Arda Winery: Arda Winery is the first boutique winery in Edirne, a historic
town in the center of Thrace. The winery was built using stone and fired brick is
surrounded
by
Cabernet
Sauvignon
and
Merlot
grapes.
(https://www.vivino.com/wine-news/onthe-historical-thrace-wine-route-6- wineries-tovisit).
Choose your niche and Create your brand
A key part of professional brand management is deciding on your niche or
your particular group of customers. Once you‘ve done this you want other potential
customers in your niche seeing people like them (or people they aspire to be)
drinking your premium wine. If it‘s more an older sophisticated drinker then think
about what sort of place that is versus a young single merchant banker. Any images
of people you use also need to reflect this sort of person.
For example; I primary will be focused on the Luxury Enthusiast custome
segment as well as Enthusiasts, Luxury Image Seekers and Image Seekers.
Review the marketing mix or 4 Ps
Customers‘ image of a brand is prompted by some key drivers, descriptions of
which have been moulded into words that start with ―P‖. They could be considered a
good check of your brand activity and drive your marketing activities. They are known
as the ―marketing mix‖. You can also look at using these to describe how you will
deliver your brand to your customers in a shorthand brand plan.
These drivers are: Product, Price, Place and Perception.
Product
Boutique wine producers can differentiate their products with regional branding
and add value to their products. The most important external cues for American
consumers are the brand, the country and the region. (Atkins ve Johnson 2010).
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While the brand is very important for consumers in Brazil and China, it is not very
important in Germany (Goodman and etc. 2008). Brands affect consumers' price and
image perceptions (Heslop, Cray, and Armenakyan, (2010)). Label style, brand and
flavor determine the taste of consumers. (Mueller and Szolnoki 2010).
If you haven‘t got the product right all your branding effort will be in vain.
However we‘re not just talking about the intensity of flavour, complexity, balance,
texture and length of flavour. We‘re talking about the bottle, the label, the closure,
and cases. Different customers groups will prefer different levels of quality and
premium cues.
Price
The simplest indicator of quality to a consumer – if not always the most
accurate! Given your cost base you need to be priced in the premium category, the
choice is just how premium. In an occasion where a customer wants to impress
others a middling priced bottle on the wine list may not cut it.
Place
―The right people at the right place drinking the right product‖ and ―On Premise
builds brands‖ are two key phrases you‘ll hear from professional alcohol beverage
industry brand managers (McGechan B., 2017). For premium brands it‘s absolutely
key to their brand development.
For mainstream popular brands other drivers are arguably more important
including high profile advertising and the general visibility around a region including
billboards and signage. But that‘s more for a large mainstream brand to be worried
about than a premium Pinot Noir brand. Indeed, advertising can signal to consumers
that you‘re not an exclusive and special brand but just another mainstream brand for
the masses.
This sort of occasion could well be one where the consumer is showing how
discerning they are. Regardless a bottle of your premium wine on the table will be
associated with an experience important to your customers and will hopefully prompt
them to purchase your wine brand again.
Distributors are key in assisting you with this. They should have a good
understanding of precincts (clusters of bars and restaurants) and whether they are,
for example, flashier or more foody. When you go through your target market ask
them to identify what establishments have what sort of people. If they fit your target
market then add them to your distributor listing objectives.
Perception (Promotion)
Following, the perception strategies of butique wineries are of vital importance.
Currently, consumers are only being informed about boutique wines only through
tourism agents and/or some brochures delivered at the wineries. It is obvious that
such an effort is not sufficient. Several boutique wines even lack national awareness
and are only known to local citizens. Boutique wine businesses can‘t afford
advertising in Turkey. However direct marketing, internet sales, events, donations,
PR and cellar door sales are affordable and effective. There are some great
examples of wine, food, and music events where people can have a great time and
associate that with your brand. It‘s then up to you to use direct marketing, your
website, point of sale stands, trade hosting and cellar door promotion to let your
target market know.
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Create your marketing plan
A marketing plan is a plan that outlines your full marketing strategy for the
coming year. It will include who you are marketing to, how you will market to them,
and the strategies you will use to connect with customers and attract sales. The goal
of the marketing plan is to outline how you will present your products and services to
your target market.
A Marketing Plan have four parts (https://www.wikihow.com)
1. Conducting a Situation Analysis
2. Researching Your Strengths and Weaknesses
3. Brainstorming Your Marketing Plan
4. Writing Your Marketing Plan
Review
As brand management is reviewed in stages that your brand is defined by a
customer's overall perception of your business. A brand building process can
transform your business from a small player into a successful competitor. So, you‘ll
discover that your customers will develop a deeper level of trust for your brand, and
be more likely to purchase what you are selling.
Conclusion
Turkey had a continual increase in varieties of wine during the last decade,
showing particularly strong growth since 1990s. Many markets are becoming global
in scope, and national boundaries are giving way to global pressures. The domestic
market is expected to rise to higher levels, at a 5% annual rate in the near future,
primarily relating to quality wines; in the long run, however a remarkable change
should not be expected. Boutique Wine firms at wine marketing programs to meet the
specific needs of these regional and global targets also have to be established. None
of boutique wine brands produced in the village possess an adequate level of brand
image, nor awareness nationwide. The distribution of the wines is at best,
problematic. Finally, and most importantly, the promotion and its accompanying
communications strategies are still at their infancy.
As a result of the fact that, the rise in exports proves to be the only way out.
Wine firms must have business marketing research done. Business marketing
research (market potential and sales forecasting, competitor intelligence etc)
provides the data necessary to evaluate performance and to plan wine marketing
strategies.
There is a ban on advertising for alcoholic beverages in Turkey. A strong
brand purpose fast-tracks brand equity growth, which is what influences a consumer
to purchase a specific brand and even to pay more for it. This is a crucial point for the
boutique wine sector to understand. A strong purposeful brand is a prerequisite for
value growth!
Finally, an incisive and positive contribution can be made by the state through
a more effective and integrated policy on boutique vineyards. Besides, the wine
branding is opportinity for the Turkey boutique wine sector growth. Consequently,
Turkish wine sector continually has to assess the changing nature world wine
markets and respond to emerging new opportunities and threats also.
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The Applied Agricultural Policies for Canola in
Thrace Region
Sema Konyali, Burçin Başaran
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Economics, Tekirdağ,Turkey
Abstract: Canola, compared to other oilseeds such as sunflower, peanut, and
soybean, takes place on the third place among the most planted oilseeds throughout
the world.
Canola, due to containing 38-50% oil, 16-24% protein, being rich in oleic and
linoleic acid amount, and its boiling point being high, is an essential oil crop plant. It is
used for biodiesel production as well. In addition, its yellow flowers are important for
beekeeping. Canola is the major plant to be planted for the development of livestock
and beekeeping industry as well as to close the oil deficit in our country.
Canola, due to its wide temperature range and also because of having winter
and summer forms, is an oil crop plant with a potential to be planted in wide areas in
our country. In recent years, canola production, plantation and yield have increased
gradually in Turkey. Canola (rapeseed) was produced in 2016 in an area of 354.530
decares as 125.000 tonnes. Canola yield per decare was 353 kg.
In Turkey, 67% of canola production is made in Thrace region. Canola planting
in the region in 2016 was carried out in 256.255 decare field with a production of
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84.075 tonnes. Canola yield was determined to be above average in Turkey with 356
kg/da.
Canola is an oil crop plant; however, in terms of vegetable oils, our country is
in the position of being an explicit importer. Oil crop plant production meets only 40%
of consumption. In this respect, every year billions of dollars are spent for
importation. As of 2015, 3.5 billions of dollars were spent on oilseeds. However, this
deficit can be closed through canola production. In this regard, in Thrace region
where production of this plant is widespread, a special importance should be given to
the production of canola, which is an alternative plant for the closure of oil deficit. It is
necessary to reduce vegetable oil importation by increasing subsidies given for
canola production in the region within the budget of basin-oriented subsidy. Thus,
contribution will be provided to agriculture and economy of the both the region and
the country. Therefore, it is necessary that canola be supported in our country and
region, and agricultural policies be determined considering these matters.
In this research, the current situation and policies for canola production were
evaluated, problems were analyzed, and solutions were offered regarding these
problems.
Keywords: Canola Production, Vegetable Oil, Agricultural Policies, Thrace
Region

Canola production, plantation and yield in Turkey
Although canola production has a recent past in Turkey, it is among the oldest
oil crop plants in the world. Canola production was carried out in Turkey in Thrace
and Marmara regions until 1980. However, due to varieties known as rapeseed used
at that time containing erucic acid (unsaturated fatty acid in rapeseed oil), plantation
areas and production decreased gradually as for 1980. Later, with breeding practices
led by Canada, varieties of canola containing no erucic acid were introduced, and
canola plant was reproduced. In recent years, there has been an upsurge in canola
production fields and also production in Turkey.
Changes in canola production in Turkey and the changes in production in 5year periods for the last 26 years, covering the period of 1990-2016 are given in
Table 1.1. Canola yield in Turkey was found out to be above the world average.
Table 1.1. Canola Production, Seed Area and Yield in Turkey
Years
1990
1995
2000
2005
2006
2010
2015
2016

Production
(thousand tonnes)
2.1
0.2
2.0
106.5
110.0
120.0
125.0

Area
(decare)
20.170
70
820
7.000
53.898
312.496
350.817
354.530

Resource: Anonymous, 2017
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(kg/da)
104
129
228
171
234
341
342
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Vegetable oil production in turkey and foreign trade
In Turkey, when oilseed is mentioned, the first to come to mind are sunflower
and cottonseed. These two products account for the 83.2% of seed production in
Turkey. There has been significant increase in the production of soybean, rapeseed
and safflower. The land provided for oilseed production in Turkey accounts for only
4% of total arable lands. Therefore, the amount of oilseeds yielded from local
production not meeting the needs of the country, every year thousands of tonnes of
oilseeds and raw oil are imported every year (Arıoğlu, 2016).
According to the data of 2014, vegetable raw oil production and its distribution
according to their types in Turkey are given in Table 2.1.
Table 2.1 Vegetable Raw Oil Production in Turkey (million tonnes) and their
Distribution by Types of Product (%)
Product
Types

(with native
seeds)
Production
(1000 tonnes)

Soybean
Rapeseed
Sunflower
Cottonseed
Olives
Cornoil
Safflower
Flax/Camelina
Palm
Total

27
41
492
156
180
30
25
951

Proportional
Value (%)

(Import)
(Seed+Oil)
Production
(1000 tonnes)

Proportional
Value (%)

13.30
18.72
31.46
100
100
34.09
67.57
29.6

176
178
1,072
58
12
47
719
2,262

86.70
81.26
68.54
65.91
32.43
100
100
70.4

Total Raw
Oil
Production
(1000
tonnes)
203
219
1,564
156
180
88
37
47
719
3,213

Resource: Uğur, 2015
In 2014, vegetable oil production in Turkey amounted to 3,213 thousand
tonnes. The 951 tonnes (29.6%) was provided through local production, and the
2,262 thousand tonnes (70.4%) was provided through imported seeds (700 thousand
tonnes) as well as through raw oil import (1,562 thousand tonnes).
Due to the insufficient production of oilseeds, the need of oil is met mainly
through oilseed and raw oil import. In 2016, the amount only paid in foreign currency
for oilseeds (USD 1,401 thousand) and for raw oil (USD 1,590 thousand) was USD
2,991 in total.
When oilseed importation of Turkey was analysed, it was seen that 2 million
175 thousand tonnes of soybean seeds, 382 thousand tonnes of sunflower seeds
and 293 thousand tonnes of rapeseed are imported as of 2016. Importation data for
oilseeds according to years are given in Table 2.2.
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Table 2.2 Importation of Oilseeds in Turkey (1000 tonnes)
OILSEED IMPORT IN TURKEY (1000 TONNES)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Soybean

1,230

1,239

974

1,756

1,298

1,195

1,074

2,008

2,255

2,175

Rapeseed

245

216

158

307

122

150

137

437

249

239

Sunflower Seed

613

474

586

662

911

754

711

557

340

382

Cotton Seed

7

20

5

20

0

0

20

2

0

0

TOTAL

2,095

1,949

1,723

2,735

2,331

2,099

1,942

3,004

2,844

2,796

Resource: Anonymous, 2017
When raw oil importation in Turkey was analysed, it was found out that 702
thousand tonnes of sunflower oil, 695 thousand tonnes of palm oil, and 44 thousand
tonnes of corn oil have been imported as of 2016. Data of raw oil importation
according to years are given in Table 2.3.
Table 2.3 Importation of Raw Oil in Turkey (thousand tonnes)
RAW OIL IMPORT IN TURKEY (1000 TONNES)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sunflower Raw Oil

163

412

324

225

470

743

626

812

777

702

Corn Raw Oil

113

83

83

54

41

31

33

25

28

44

Soybean Raw Oil

51

20

10

10

2

1

6

6

1

0

Pal Raw Oil

456

535

497

510

530

436

592

604

685

695

TOTAL

783

1,050

914

799

1,043

1,211

1,257

1,447

1,491

1,441

Resource: Anonymous, 2017
Import values of raw oil are high in Turkey. These results reveal that required
subsidy is not given to the oil sector, and the necessary importance to the plantation
of oil crop plants is not given in Turkey, known as a country for its agricultural
production. Canola is a significant alternative plant for the closure of our oil deficit.
Agricultural policies in canola production in Turkey
There is a supply deficit in oilseeds, therefore necessary importance is given
to oilseed subsidy. On the other hand, there is a constant change in subsidy policies
and an unstable structure has been emerging. It is an unfavourable situation for
Turkey, to be in the position of explicit importer in terms of current account deficit.
The country loses thereby its foreign exchanges, and this leads to the economy as
well as the agricultural sector and farmers of the country suffer. Domestic production
has to be increased through medium- and long-term policies in order to change this
situation.
In the resolutions related to agricultural subsidies in 2016, field based diesel
and fertilizer subsidies were determined not according to the product categories
anymore, but as a uniform price to be 11 TL. Moreover, while certified seed
production subsidy was given mainly to canola (1.20 TL / Kg) in 2016, certified seed
use subsidy was given least to canola (4 TL / da). (Anonymous, 2016).
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The payment of subsidies for the support of canola product started in 2000.
Payment of subsidies is implemented as the difference between the price to be paid
to the producer and the price in the same period in international stock market
(Anonymous, 2006). Similar to other products, the amount of subsidy paid for canola
has not changed in some years. The subsidy paid to the producers for canola
between 2011 and 2015 was fixed, and was determined as 50 kurus/kg (Table 3.1)
Table 3.1 Subsidies According to Years (kurus/kg)
2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cotton

7

26

29

29

27

42

42

42

46

50

55

65

75

Sunflower

7.5

17.5

20

20

18.9

21

23

23

24

24

30

30

40

Soybean

9

20

22

22

20.7

27.5

35

50

50

50

50

50

60

Canola

7

20

22

22

20.7

23

27.5

40

40

40

40

40

50

Safflower

-

-

22

22

20.7

25

30

40

40

45

45

45

55

G.Corn

-

5

4

2

3.6

4

4

4

4

4

4

4

2

Resource: Anonymous, 2017
Subsidies given for oilseeds, in which there is a deficit in foreign trade, should
be given increasingly every year and in a timely manner. Thus, importation should be
decreased by incentivizing production and exportation. It is essential that the
objectives are achieved in order to avail the desired purpose. Otherwise, if the
subsidies paid to the producers for those products begin to be inadequate, the
producers may start to shift towards alternative products and the subsidy system may
deviate from its original purpose. However, the aim of subsidy policies is to support
the producer, to direct the production of agricultural products, and to maintain the
balance within the country.
Production, plantation and yield of canola in Thrace region
Canola production is carried out in all regions except Southeast, Northeast,
Middle East Anatolia and Eastern Black Sea regions. According to the TSI data of
2016, West Marmara region takes the first place with its 297,485 da of production
field and with a production of 104,699 tonnes among the areas carrying out canola
production. Within the region, Tekirdağ, Kırklareli and Edirne have a particular
importance with a total production area of 236,255 and 87,075 tonnes of production
(Anonymous, 2017). Canola production started first in Tekirdağ in 1997, followed by
Kırklareli in 2002, and Edirne in 2007.
Canola seed area, production and yield amounts of Thrace region (Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli) are given by years in Table 4.1.
According to the data of 2016, canola was planted in an area of 240,000 da,
was produced as 84,075 tonnes, and yield per decare was about 356 kg in Thrace
region.
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Table 4.1 Canola Seed Area (da), Production (tonnes) and Yield (kd/da) in Thrace
Region
TEKĠRDAĞ

EDĠRNE

KIRKLARELĠ

TOTAL

Years

Area

Production

Yield

Area

Production

Yield

Area

Production

Yield

Area

Production

Yield

2000

700

162

231

-

-

-

-

-

-

700

162

231

2005

3.050

927

304

-

-

-

250

70

280

3,300

499

292

2010

137,750

53,080

385

43,701

13,890

318

33,550

11,113

331

215,001

78,083

363

2011

133,500

49,290

369

34,755

11,209

323

17,701

6,241

353

185,856

66,740

348

2012

185,630

71,888

387

21,593

7,262

336

17,400

6,405

368

224,623

85,555

381

2013

184,527

62,095

337

20,920

7,221

345

24,426

8,241

340

229,873

77,557

338

2014

192,969

69,378

360

20,246

6,422

317

22,749

7,320

322

235,964

83,120

352

2015

220,520

73,891

338

17,058

5,760

338

22,848

8,303

363

260,426

87,954

341

2016

189,216

67,536

357

22,124

7,459

337

24,915

9,080

364

236,255

84,075

356

Resource: Anonymous, 2017
Canola yield per decare in Thrace region is above the average of Turkey (353
kg). Because Tekirdağ province has a wide plantation area and production in canola,
it has a great share in planting area, production and yield in the region. Tekirdağ
constitutes approximately 65% of the region's production. Rapid increases in
production have also occurred due to large increases in yield and increase in the
amount of subsidy compared to the past.
Input and premium support given in Thrace region
In 2015, the decision of the Council of Ministers concerning the Agricultural
Supports was made to pay field based subsidies for fuel oil, fertilizer and soil analysis
to the farmers who are registered in the Farmer Registration System (FRS). In 2015,
the government provided fertilizer, diesel and soil analysis support as well as
premium support to farmers. The amount of subsidy announced by the Council of
Ministers for the year 2015 crops is given in Table 5.1.
Table 5.1. Agricultural Input and Premium Support
Premium Support (Krs/Kg)
Fertilizer Subsidy (TL/da)
Diesel Subsidy (TL/da)
Soil
Analysis
Subsidy
(TL/Da)

Wheat
5
6,6
4,6

Sunflower
30
8,25
7,9

Canola
40
8,25
7,9

Paddy Rice
10
6,6
4,6

2,5

2,5

2,5

2,5

Resource: Anonymous, 2016
For the producers within FRS in 2014, a subsidy of 2.5 TL per decare was
paid for soil analysis, diesel and fertilizer. In 2015, the amount of subsidy paid for
canola per decare was 7.9 TL for diesel, and 8.25 TL for fertilizers (Table 5.1)
In the Resolution Related to the Determination of Agricultural Basins in
Turkey, it was determined to give deficiency payments for the produced and sold
products at the end of season production in 30 agricultural basins for the year 2015.
Accordingly, deficiency payment per kilogramme was determined to be 40 kurus for
canola (Table 5.1).
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The characteristics of the basins and needs of plants were compared, and the
most appropriate plants to be grown in the basins were determined. The basins of
Tekirdağ, Kırklareli and Edirne provinces were defined as Meriç basin. In Meriç
basin, 10 products including canola were included into the deficiency payment, and
subsidy has been paid to the producers for this basin. The premium support paid for
canola is more than the amount paid for wheat, sunflower and paddy which are
intensively planted in the region. This situation increased the demand for canola, and
thus increased its planting and production.
Canola should be supported in the country and in the region because of being
an alternative product to decrease the vegetable oil deficiency, its use as animal feed
and its importance as raw material in biodiesel production. The region is one of the
regions with a significant amount of yield, and also it is possible to consider canola as
an alternative plant to wheat, or sunflower that are intensively planted in this region.
Conclusion and recommendations
Canola is an oil plant with the potential to be planted in large areas in our
country due to the climate requirements being within a wide range and also due to
the presence of its summer-winter forms.
In Turkey, canola is mostly grown in Western Marmara Region. The most
production in provinces is carried out in Tekirdağ. In Turkey, canola is above the
world average with an amount of 353 kg / da. This is a pleasing situation because
these high yields obtained from oilseeds are not only compatible with the cultivation
of our country's soils and climate, but also through the cultivation of conscious
agriculture and highly skilled certified seeds by our farmers.
Production of oilseed plants in Turkey is unable to meet our oil needs and we
import 4.3 billion tonnes of raw oil and oilseeds every year. In order to meet the
increasing oil requirement due to population growth, it is also necessary to increase
the oil production. Canola may play a significant role in the closure of this deficit.
Canola, along with its use as vegetable oil, is also utilized as animal feed as
well as biofuel. Oilseed crop plants constitute the major source for biodiesel industry,
which has gained growing popularity in recent years. Canola oil is a significant raw
material for biodiesel production. The European Union (EU), the world‘s leading
biodiesel producer, also commonly uses rapeseed and other oilseed crop plants as
raw material.
Canola plant is subsidised by the government in Turkey. However, the amount
of subsidy is not increased enough. The subsidy that will be provided in sufficient
amount will increase both the production and the income of the producers. As a
result, the oil deficit in our country will decrease accordingly. For this reason, in order
to meet the needs of vegetable oil in our country through local production, it is
necessary to extend the planting fields of oilseed crop plants in areas that have
available conditions in climate and soil conditions. In addition, in order to increase the
yield and quality of widely planted sunflower and canola plants, it is essential to
implement the appropriate growing techniques.
The climate and soil conditions of Thrace region are suitable for canola
growth; therefore, has a great advantage for both the region and Turkey. While the
average canola yield in Turkey is 330-350 kg/da, it varies around 360-380 kg/da in
Thrace region. If canola is produced in places where high yields can be achieved, it
will be possible to increase the production of oil seeds in the country. Since the
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region meets most of the needs of Turkey, subsidies given to this region will improve
the national and regional agriculture and economy.
Canola production started in 1998 in Tekirdağ province with Leader Farmer
Project (LFP). Canola, which was produced in 1998 in an area of 287 decares,
revealed a rapid development and reached 189,216 decares today. Directors and
working staff of Leader Farmer Project have made a great effort to increase canola
production, to encourage canola plantation, and to increase the subsidies given to
farmers who carry out contract production in order to close oil deficit.
Wheat/sunflower or wheat/wheat rotation is mainly applied in Thrace region.
This leads to the decrease in the levels of organic matter, soil exhaustion, and
increase in plant diseases and pests in agricultural lands. Therefore, the number of
alternative products to be entered into crop rotation with wheat should be identified
and increased by finding alternatives to wheat. In particular, in addition to wheat and
sunflower, the increase in plantation of other products (oilseed crop plants, forage
crops, sugar beet, paddy rice, etc.) would provide benefits to the region in terms of
product patterns.
The agricultural policies implemented in Turkey are effective for Thrace region
as well. In order to solve the problem of vegetable oil deficit that has been going on
for many years, a price policy promoting production in oilseed plants should be
followed and a purchase guarantee for the producer should be given. The subsidies
should be determined according to its objectives, and the amount of premium
supports should be declared before planting and paid immediately after harvest.
Therefore, it is necessary to support canola both in our country and the region, and
the policies to be implemented to be long-term, consistent and sustainable.
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Abstract: Meat and meat products currently represent an important sources of
protein in the human diet, and the consumers are becoming more aware of the
relationships between diet and health and this has increased consumer interest
therein. Capacity usage and the problems of red meat firms in Turkey are presented
in this study through a survey carried out with 54 firms. It can be said that a large part
of the red meat industry is largely owned by European Union standards in terms of
the production technologies they use and the physical conditions they have in
Turkey. The main problem faced by the red meat industry is the inadequacy of raw
materials and the inability to provide them regularly. This problem causes firms to
work with lower capacity. The firms with capacities below 19 tons are small-scale
firms and profitability comes first in the strategies they follow. These types of firms
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focus on production, they are primarily focused on producing affordable and quality
products. Firms whose daily capacity is between 20 tons/day and 50 tons/day are
grouped as medium-sized firms. A great majority of these firms are carcass meat
producing firms. There are also high-capacity firms concentrated on a single product
but producing on a national scale. These mid-sized firms offer products to the
domestic market as well as they do contract manufacturing for the other large-scale
firms. In these firms, market demand is again the first criterion to be considered in
production. The large scale firms (producing over 51 tons per day) are working on
increasing their market share close to all, on growth and profitability strategy. At the
most important strategies of these firms are image, personnel-focused practices and
quality issues. The most important reason for the implementation of these strategies
is that these firms are nationally operating and branded firms.
Key words: Red meat, industry, capacity usage, problems, Turkey.
Introduction
Meat as a component of a mixed and healthy diet contains important and
essential micronutrients. The adequate intake ensures a normal function of the
immune system, the mucous membranes and the general metabolism of substrates.
At least a sufficient intake ensures that during time periods of higher need e.g.,
diseases, pregnancy, this need is adequately covered. Especially in risk groups
(elderly, pregnant women, growing children) meat should be consequently
recommended (Biesalski, 2005).
Countries are developing different policies and strategies to meet the rising
demand for animal protein in parallel with the rapid growth of the world population.
Meat consuming level is an indicator of development of countries. Parallel to
developing countries‘ social and economic advancements, meat consuming structure
changes and consuming level rises (Arisoy and Bayramoglu, 2015).
In Turkey, where population and economic growth are increasing, consumers
are increasingly aware of the increasing demand for animal protein, depending on
the increase in income level. Consumer requirements for food which is safe,
healthier, of consistent eating quality, diverse and convenient is increasing. In
response, the food industry, supported by the research community, continues to drive
new opportunities to address the needs of the consumer. In addition to consumer
related issues, increased globalization, reduced commodity prices, World Trade
negotiations, increased animal welfare concerns, the need for traceability and
environmental legislation have increased pressure at various points across the food
chain. The primary producer in particular, has been most affected with considerable
reductions in profit margins (Scollan et al, 2006).
Livestock sector; Besides contributing to the nutrition of the population, has
undertaken important economic functions such as raw material supply to various
branches of production, value increases provided by the development of
employment, logistics sector and retailing, realization of rural development and
foundation of development finance.
Meat production is the meat obtained from all animals of indigenous and
foreign origin, slaughtered within the national boundaries. Meat production is usually
reported as dressed carcass weight, which is the weight of the carcass after removal
of parts such as the skin, the head, the feet at the joints, the large blood vessels, the
genitourinary organs, the tail and slaughter fats other than kidney fats. Meat
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production includes meat produced not only by public and private slaughterhouses
but also by unregulated slaughtering. Data on the former can be obtained from
administrative records of the slaughterhouses while data on the latter must be
approximated (Yavuz and Zulauf, 2004).
Turkey has diversity in terms of climate characteristics and geographical
structure. This diversity also affects animal husbandry activities. Intensive dairy
farming is used in western, southern and hinterland regions. Especially in eastern
provinces, livestock breeding is done intensively. This region is the livestock supply
center of Turkey.
Meat and meat products in Turkey have an important place in the food
industry. The ratio of red meat and meat products industry in Turkish food industry is
10.4% between the years of 2006 and 2008. Red meat and meat products industry
covers the whole process starting from slaughtering the animals in slaughterhouses
to packing of the meat. Slaughterhouse and combines which belong to municipality
and private sector, the Meat and Fish Organization combines and private sector
facilities that produce meat products are the main enterprises in the industry (Tosun
and Demirbas, 2012).
The aim of this research is to analysis of business structures on capacity
usage in determining encountered problems of red meat industry in Turkey.
Materials and Methods
The original material of the study is the data from a survey conducted with the
firms that processed red meat in Turkey. Secondary data are obtained by scanning
domestic publications and foreign literature directly and indirectly related to the
subject.
The numbers of the firms surveyed and their numbers and the production
explanations are given in Table 1. Information about the firms where the surveys are
conducted are obtained from the Chambers of the Turkish Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey.
These firms are the ones registered with the Chambers of Industry and
Commerce and prepared the capacity report. Sampling method is not used with the
firms that processed red meat in Turkey and survey studies are conducted with 54
firms. Marketing strategies followed by red meat processing firms are analyzed both
on a province basis and on a regional basis.
Analysis of Business Structures on Capacity Usage
When the firms grouped according to capacities; daily capacity of 0-19 tons
are small-scale firms, firms with 20-50 ton / day capacity are medium-scale and
producing over 51 tons per day are large-scale firms. The summary information of
these firms is given in Table 2.
Strategies followed by the firms show significant changes according to their
scale. The firms with capacities below 19 tons are small-scale firms and profitability
comes first in the strategies they follow. Because these types of firms focus on
production, they are primarily focused on producing affordable and quality products.
Some of these firms are small firms that are involved in the production of single
products (Delicatessen products such as salami and sausage), as well as firms that
only produce carcass meat. Small firms producing delicatessen products usually sell
to markets in provinces and districts, while carcass meat producers sell their
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products to businesses and institutions that buy wholesale meat. These firms, which
have not consumer products, are mostly sales-focused firms.
Table 1. Surveyed Firms on Provinces, Regions and Production Plans
Regions and
Proviences

Carcass Meat

Delicatessen
Carcass and
Products
Delicatessen
Eastern and Southeastern Anatolia Region

Erzurum

1

-

1

2

Diyarbakir

2

-

-

2

Gaziantep

1

-

-

1

Malatya

1

-

-

1

Van

-

-

1

1

Total

The Central Anatolia Region
Ankara

4

2

6

Cankiri

-

-

1

1

Eskisehir

1

1

1

3

Kayseri

1

2

1

4

KirĢehir

1

-

-

1

Konya

1

-

-

1

Sivas

-

1

1

2

The Black Sea Region
Amasya

-

-

1

1

Corum

1

-

-

1

Aegean Region
Afyon

1

8

9

Izmir

-

-

2

2

Kutahya

-

1

-

1

Usak

-

-

1

1

The Mediterranean Region
Adana

1

-

-

1

Icel

1

-

-

1

Antalya

-

1

1

2

Marmara Region
Balikesir

1

1

Bilecik

1

-

-

1

Bursa

1

-

-

1

Istanbul

1

5

-

6

TOTAL

21

22

11

54
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Table 2. Business Structures on Capacity Usage
Firms on Capacity Usage (ton/day)
Average Capacity Usage
Quantities
Average Number of Personnel

0-19

20-50

51 and over

5,83

40,25

86,56

10,15

169,36
National and
international

Marketing Research

Not done

38,5
Regional and
national
Production and
customer focused
Important
Affordable and
quality
Sales and
marketing
management
Sometimes

New Product Development

Low Level

Medium level

High level

Promotional Activity

Low Level

Medium level

High level

Marketing Plan

Not done

Sometimes

Regularly

Distribution
Business Strategy
Brand Image
Products
Sales Strategy

Regional
Production
Focused
Not important
Economic
Sales-Focused

Consumer-focused
Important
High quality
Fully focused on
marketing
management
Regularly

The criteria to be considered in production in these firms; demand level and
price efficiency in the market. Stock status and storage capacity follow the order of
importance.
These smaller-sized firms generally prefer cost-based pricing. They meet their
financing needs from their own capital.
Promotional activities are minute amount in a large part of the firms. Firms
usually focus on personal selling. The reason for this is that the buyer is the butchers
and grocery stores. Firms with consumer products advertise in regional newspapers
and magazines.
It has been determined that the marketing infrastructure of the firms is
insufficient and that they do not conduct Research and Development activities and
marketing researches. Trademarks used by firms are usually the same as the name
of the firm and there is only one brand. Brand development studies are also not seen.
All of the firms have ISO 9001 quality assurance system certificates. HACCP
applications are not applied in these small-scale firms. These firms are generally
production-focused. These firms produce the affordable products and the brand
image is important in the middle level for the firms. Because these firms are mainly
sales-oriented, marketing management is not given importance, marketing plan and
marketing research are not done. No new product development activities in these
firms are to be tried.
Firms whose daily capacity is between 20 tons/day and 50 tons/day are
grouped as medium-sized firms. A great majority of these firms are carcass meat
producing firms. There are also high-capacity firms concentrated on a single product
but producing on a national scale.
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These mid-sized firms offer products to the domestic market as well as they do
contract manufacturing for the other large-scale firms. In these firms, market demand
is again the first criterion to be considered in production. The second criterion is
emphasized by all medium-sized firms as price efficiency. The business capital
criterion is listed as the third criterion to be considered in production.
These firms use competitive pricing as well as cost-based pricing as their
pricing strategy. The most important reason for this is that some firms operate on
national basis. Especially the firms that produce carcass meat have to compete with
other companies for entering the tender. These firms are involved in regional
promotional activities. They mainly use promotional and personal sales methods in
brochure type. Another method used is in-store tasting panels.
Firms that produce consumer products generally prefer the advertising method
as a means of promoting. Some of these companies, which operate on a regional
basis, prefer local radios and televisions.
Medium-sized firms usually use a name as a brand and there are also firms
using two different names according to their product range. Most of the firms have
ISO 9001 quality assurance system certificate, but there are also firms that carry out
HACCP system.
Medium-sized firms are not only focused on production but also produce
customer-focused production. These firms are often attach importance to brand
image. A great majority of firms produce both affordable and quality products in the
region. The firms generally produce sales-intensive production. There are also firms
that engaged in marketing management-oriented production, marketing plan and new
product development activities. While firms often make regional distribution, they also
make nationally distribution firms.
Increasing market share and growth strategies are the leading strategies of
large scale firms which are producing over 51 tons per day. This is the reason why
large-scale firms want to spread to the market and want to make the company a
national brand. These firms are following many strategies. These firms are developed
as a structure and they market their products at national and international level.
Large-scale firms produce carcass meat products as well as delicatessen
products such as sausages, salami and dough products such as hamburgers, doner
and meat ball. For this reason, it has been found that these firms have all sorts of
advanced tools and equipment such as hamburger freezing, rotary tumbling as well
as standard equipment such as cutter, mixers, cooking and fermenting chambers,
automatic filling.
They pointed out that large scale firms are working on increasing their market
share close to all, on growth and profitability strategy. At the most important
strategies of these firms are image, personnel-focused practices and quality issues.
The most important reason for the implementation of these strategies is that these
firms are nationally operating and branded firms.
When the criteria considered in production in these firms are examined, it is
determined that there is market demand in the first place. The second and most
important criterion that firms take into account in production is inventory. Because
these firms usually produce delicatessen products and work on orders, they act in
accordance with the demand that they receive. Storing of delicatessen products in
storage for a long time also caused deterioration of product quality, so the stock
situation was emphasized as the second most important criterion for the firms. Since
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these firms are generally known to be large-scale and nationally recognized, they
have stated that they attach importance to hygiene and customer satisfaction in
addition to these two criteria.
As an enterprise pricing strategy, they have often stated that they apply
competitive pricing as well as cost-based pricing. They pointed out that a single
pricing strategy would be inadequate because of the fact that manufactured products
are oriented to consumers and that they market their products at national scale. In
particular, chain-based retailers are compelling to make price determinations below
their costs by taking advantage of the intense competition. In addition to this, some
firms have also stated that they apply demand-pricing strategy during certain periods.
Large-scale firms in carcass meat production do not pay much attention to
promotional activities, and large-scale firms that produce delicatessen products are
engaged in promotional activities such as television, magazine and newspaper
advertisements nationally.
The firms in carcass meat production do not engage in research and
development activities, and those who produce consumer products are engaged in
research and development activities.
Firms generally use the same brand names as their company names. These
brands are usually recognized on national basis. Because these firms are very old
and they are known by their company names, they do not prefer to use different
brands in their product range.
All of these large scale firms have ISO 9001 quality assurance certificate and
HACCP system is applied.
Direct sales also emerged as the most important distribution channel in these
firms. The direct selling method is usually performed by the dealers of the firms.
There are also firms that own distribution company. The second preferred distribution
channel after direct sales is to deliver the product to retailers through wholesalers.
These firms, working at the national level, are distributing their products in this way.
The majority of large-scale firms are customer-focused firms. The brand image
is very important for all the firms. Most of the firms produce quality products. The
majority of firms make marketing management intense production and marketing
plan and marketing research are conducted regularly. In the vast majority of these
firms, new product development activities are high and they do not only provide
regional distribution but also national and international distribution.
The Encountered Problems of Red Meat Industry
Inadequacy of raw materials and inability to obtain raw materials regularly are
at the top of the problems faced by the red meat industry that have been interviewed.
Firms, especially the increasing demand in the months following the slaughter of the
animals Feast of Sacrifice due to difficulties in finding raw materials. In addition, in
the period following the school year, consumer demand for delicatessen products
such as sausage, salami and sausage is increasing and the supply of raw materials
is causing problems for the enterprises to get ready for this turnover.
Turkey cattle breeding farms engaged in small family businesses have yet to
complete their organization and to be the low efficiency of carcass of animals raised
in these businesses, unable to provide adequate and regular raw materials sector.
The number of beef cattle breeds in Turkey is quite low. Meat production is
ensured by cutting off male and female animals in excess of necessity in milk-
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growing as well as compulsory cuts. In addition, the number of farms specializing in
beef cattle is very limited. The prices of beef cattle are very high and the limited
supply and feeding with expensive mixed feed is a serious problem.
Because most of the farmers in Turkey are small scale and animal production
is done with vegetable production, live animals are sold in the animal markets within
the enterprise or around the enterprise (Emeksiz et al, 2005).
The fact that the production volumes of agricultural enterprises in Turkey are
small and scattered and the reasons such as the need for cash in the enterprises
cause leading to a surplus of sales in places where the marketing organization is not
a feature. The marketing agencies that growers and animal collectors take to market
live animals are the local animal markets, animal fairgrounds and livestock stock
exchanges. These purchases are made by cattle breeders, merchants and cattle
dealers. In these terms, prices do not occur under real competition conditions (Gunes
and Albayrak, 1998). According to a research, the price paid by the consumer for the
red meat in the retail market was 37%, the wholesaler's share 38% and the retailer's
share 25% (Saner and Kaya, 2002).
Unqualified and weak rangelands in Turkey is preventing cattle breeding
based on rangeland. Planting of first or second forage crops on agricultural land is
extremely limited. Expensive commercial mixed food based breeding is quite
common.
One of the most important inputs for livestock breeding is feed. The fact that
the legal problems related to rangelands in Turkey have not yet been resolved has
caused these areas to be used in agricultural production or other forms, or to be used
out of purpose due to lack of care (Sayin et al, 1996).
In Turkey, the lack of rangelands, the low education level of producers, high
feed prices, price instability in the market, decrease the profitability level in the
existing enterprises and decrease the number of fattening enterprises.
Despite the large number of animals in Turkey, carcass weight and low yield
limit production. The lack of livestock and the difficulty in providing livestock are a
major problem in terms of supply. On the other hand, the number of sheep has also
declined over the years. Red meat production cannot be done regularly during the
year due to fluctuations in the supply of butchery animals. It has been determined
that these plants are not used for the same purpose due to the privatization of the
Meat and Fisheries Institution which is red meat market organizer in Turkey.
Domestic demand for red meat and processed red meat is increasing. Annual red
meat demand growth is estimated to be around 6-7% per year, while meat products
demand growth is 0.5%. Production-consumption balance is deteriorating as
production cannot meet demand increases (Gunes, 1998).
The other problem faced by the red meat industry is unlicensed butchering.
This is a negative impact on the firms‘ aspects of capacity utilization rates in the
industry. Unlicensed butchering cannot be avoided due to insufficient number of
personnel to carry out inspections of the Ministry of Agriculture, which causes unfair
competition in the sector.
Due to economic reasons in Turkey, the purchasing power is low and the
share of meat prices in disposable income is high, causing the consumption of meat
per capita to be low. Value added tax rates of meat prices vary according to the sales
pattern of meat. Value added tax rate is 1% when red meat is sold as a wholesale,
Value added tax rate is 8% if it is sold as retail and 18% if it is sold as a delicatessen
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product. The high rate of Value added tax causes consumers to have fewer requests
for delicatessen products. On June 1, 2007, a new decision was taken to make a
deduction of value added tax on certain food products. Value added tax rates of meat
products (sausage, salami, canned food, etc.) have been reduced to 8%. This red
meat can be regarded as a positive development for the industry. With this discount,
both informal production can be avoided, and consumers' demand for these products
can be increased due to cheaper prices.
In recent years, the decline in red meat prices for various reasons in the EU
has reduced the profitability in the sector (Sorensen and Ostergaard, 2003). The lack
of consumer awareness, depending on the purchasing power, also affects the sector
negatively. Consumer demands for cheap and unbranded products encourage
informal productions. The sale of an important food such as meat, cheaply and
without trademark, especially in the district markets, and the consumers
unconsciously purchasing these products cause a great health problem, causing the
registered enterprises in the sector to be negatively affected from the lack of
competition. Another factor affecting the sector is the competition of substitute goods
with the white meat sector. The fact that similar products can be substituted for red
meat products in the white meat sector as a part meat product and as a delicacy
product, and the cost and sales prices of these products are cheaper and affordable
products than the red meat, they affect the red meat reducing demand.
The fact that red meat contains saturated fat and cholesterol in recent years
and it causes cardiovascular diseases is a frequent occurrence of images of firms
producing on conditions which are not suitable for human health cause consumers to
change their eating habits and use their preferences for white meat. A research by
Verbeke and Ward found that such images reduce meat consumption. These
negative news and images on the media also affect the production and sales
volumes of these firms by affecting the modern enterprises which give importance to
health and hygiene in the negative direction (Verbeke and Ward, 2001).
In the red meat sector, the number of small and medium-sized enterprises is
high, along with large-scale enterprises with modern and production capacities. Small
firms are more affected by negatives in the sector. The fact that the measures that
encourage and support the growth of these small firms have not yet been taken by
the government, is affecting the red meat industry and especially the small firms
negatively.
Some of the firms interviewed indicated that the unions such as Meat
Producer‘s Union and Milk Producer‘s Union in the sector cannot work effectively and
that they cannot solve the problems of the firms in Turkey.
In particular, illegal animals entering the border, from the eastern and
southeastern part of the country, have been identified as another problem affecting
the sector.
Some companies that produce delicatessen products in the sector use soya or
poultry in their products in order to reduce the costs of them, causing unfair price
competition with other companies. In fact, since the use of soya and chicken is
expensive, these companies have even attempted to use mixtures obtained from
other parts of the chicken meat.
Firms operating in the red meat industry are unable to work at full capacity due
to the lack of regular and healthy raw material supply, competition is an intensive
industry and other negative conditions mentioned above. The low capacity utilization
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rates cause the profit margins in the sector to be low and the profitability levels of the
firms to decrease so that they cannot work efficiently.
Conclusions
Red meat contains high biological value protein and important micronutrients
that are needed for good health throughout life. It also contains a range of fats,
including essential omega-3 polyunsaturated fats (Williams, 2007). Meat continues to
be an important food group in the diet for many consumers, particularly in the
developed world. Many factors such as wealth, volume of livestock production and
socioeconomic status of consumers could explain the higher consumption pattern of
meat by Western populations. Red meat consumption contributes many vitamins and
minerals to the diet that are essential for health. It is a major source of protein,
providing about 20 g/100 g of beef or lamb consumed. In comparison to vegetarians,
omnivores have greater intakes of protein (McAfee et al., 2010).
Strategies followed by the firms show significant changes according to their
scale in Turkey. The firms with capacities below 19 tons are small-scale firms and
profitability comes first in the strategies they follow. Because these types of firms
focus on production, they are primarily focused on producing cheap and quality
products. Promotional activities are minute amount in a large part of these firms. It
has been determined that the marketing infrastructure of the firms is insufficient and
that they do not conduct Research and Development activities and marketing
researches. These firms are generally production-focused. These firms produce the
affordable products and the brand image is important in the middle level for the firms.
A great majority of medium-sized firms whose daily capacity is between 20
tons/day and 50 tons/day are carcass meat producing firms. There are also highcapacity firms concentrated on a single product but producing on a national scale.
Medium-sized firms are not only focused on production but also produce customerfocused production. These firms are often attach importance to brand image. A great
majority of firms produce both affordable and quality products in the region.
The Large-scale firms producing over 51 tons per day are following many
strategies. Large-scale firms produce carcass meat products as well as delicatessen
products such as sausages, salami and dough products such as hamburgers, doner
and meat ball. At the most important strategies of these firms are image, personnelfocused practices and quality issues. These firms are generally known to be largescale and nationally recognized, they have stated that they attach importance to
hygiene and customer satisfaction. The brand image is very important for all the
firms. Most of the firms produce quality products. The majority of firms make
marketing management intense production and marketing plan and marketing
research are conducted regularly. In the vast majority of these firms, new product
development activities are high and they do not only provide regional distribution but
also national and international distribution.
In Turkey, it can be said that a large part of the red meat industry in the
process of accession into the European Union is largely owned by European Union
standards in terms of the production technologies they use and the physical
conditions they have. The most of the firms have quality certificates such as ISO and
HACCP which are necessary for entering these tenders.
The main problem faced by the red meat industry is the inadequacy of raw
materials and the inability to provide them regularly. This is mainly because the
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breeding animals are derived from the offspring of dairy animals and only the
breeding farms are very few. This is why the firms work with low capacity. First of all,
it is necessary to develop policies that encourage establishment of large breeding
farms which will provide healthy and regular raw material supply to the industrial
sector.
According to the research studied by Artukoglu and Olgun, the producer
organization level is very low for animal breeding in Turkey. Farmers buy the inputs
at a high price level; however, they cannot sell their products at real values. The price
of the fodder is by 5.6% higher in private markets than the price level in cooperatives.
But another important point is that the cooperatives are not effective in covering the
input needs of their members. On the other hand, the Agricultural Credit
Cooperatives are incapable of credits services to the farmers. Besides cooperatives,
other agricultural institutions do not have a good communication with the producers.
As a matter of fact, the producers have problems such as decreasing productivity,
high veterinary fees, ineffective remedies, delayed remedy return payments, lack of
information about animal breeding (Artukoglu and Olgun, 2008).
Over the years, economic crises and sectoral policy changes (such as the red
meat importation decision) have created uneasiness in the livestock sector in Turkey.
Lowering the input costs of producers, such as feed and fattening materials, will
increase production and productivity in livestock farms (Aydin et al, 2011).
In order to solve the problems in the red meat sector in Turkey with a holistic
approach, horizontal and vertical integration should be established and developed
along the chain starting from live animal breeding to reaching the consumer of meat
and meat products. Companies in the meat and meat products industry in Turkey
should be provided with low interest business loans to improve their existing
technology levels. They should also be encouraged to receive quality assurance
system documentation and support and focus on AR-GE work (Tosun and DemirbaĢ,
2012).
There is a marketing structure in red meat industry in Turkey that varies
according to the region and the number of agents. Producer organizations are not
effective enough in this point. For this reason, the producers are not provided with
price and purchase guarantee in the existing system, and the industry is having
difficulties in regular raw material flow. The introduction of illegal meat and live
animals from country borders is still a serious problem for animal husbandry (TZOB,
2008).
Extending the contract producing model can increase the number of cattle
breeding farms. Expansion of the cultivation areas of feed plants and lowering of feed
prices require the feed to be supplied to producers at more affordable prices.
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Abstract: Viticulture is one of the important agricultural activities in Turkish
agriculture. Turkey is among the leading countries in the world with vineyard area
and grape production. Grape as a fruit has various usage areas such as grape
molasses, grape juice, wine etc. Also vine leaves can also have brined and
consumed. However, in recent years, vineyard areas have decreased significantly. It
is necessary that viticulture should be supported because it is a costly activity which
requires intensive labor but provides a high added value. The viticulture businesses
are generally small-scale enterprises. These businesses can continue their activity as
long as they earn money. In Tekirdağ viticulture and wine making is an agricultural
activity inherited from the Greeks who migrated in exchange. Wine grape production
is mostly carried out by small-scale enterprises. However, there are also large
businesses that produce wine with their own brand. In this study, agriculture policies
were evaluated in terms of sustainability of viticulture activity in Tekirdağ.
Key words: Viticulture, sustainability, Tekirdağ, agricultural policy.
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Introduction
Viticulture is an agricultural activity activity that has been carried out for a long
time in the favorable climate zone. It is one of the plants cultivated most due to its not
being selective in soil and climatic conditions, being perennial, haing easy methods
for propagation, and grape, which is its fruit, having a use for various pusposes
(Arslan, 2015, p.1).
Grape, along with its use mostly as fresh table grapes, it is also used in some
regions for the productions such as molasses, hardaliye grape juice, vinegar, or thick
syrup. In addition, brine is made with vine leaves, and turns into an activity that has
economic significance in viticulture. An agricultural activity is not considered as
sustainable unless it is economially viable.
Sustainability is a concept including environmental, social and economic
aspects. This concept protects productivity in agricultural activities, minimizes the
damage given to the environment while carrying out the activity, and raises the
quality of life of those engaged in agricultural activities and thus ensures the
continuity of production.
The support given to agricultural activities by various means such as
subvention, credit, projects underlies the reduction of economic sustainability of
agriculture (Apelasyon, 2017).
In this study, the supports given to viticulture in Tekirdağ in terms of
sustainability and legislative works were taken into account. For this purpose, data
obtained from Turkish Statistical Institute (TSI) and the Ministry of Food, Agriculture
and Livestock were used. Moreover, articles and reports issued in the past and
congress books were also used in the scope of the study.
Viticulture in Turkey
In Turkey, which ranks fourth in the world's vineyard area, viticulture is carried
out in all regions except for the high regions of East Anatolia region, and the
coastline of Black Sea with its annual precipitation of over 1000 mm (Arslan, 2015,
s.13).
Despite the decrease in areas of viticulture by years, with new varieties being
developed, and the increase in yield and quality, there has been an increase in
production.
Approximately, 55% of the grapes produced are produced as table grapes,
35% as dried grapes and 10% as wine grape. When data of grapes between 2011
and 2016 were analysed, it was found out that there was a decrease in vineyards.
The decrease between 2015 and 2016 was found out to be 1.09. There was also a
tendency of decrease in yield. The yield of 900 kg/da during the 2011/2012 season
became 790 kg / da during the 2015/2016 season. The decline was determined as
12.57% in production, and as 12.52% in consumption between 2015 and 2016. Only
import increased by 11.11% in the same period.
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Table 1. Grape Production Data in Turkey (thousand tonnes)

Area(1000 da)
Yield (kg/da)
Production
Consumption
Importation
Exportation

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

4.725
900
4.296
1.960
800
241

4.622
916
4.234
1.991
800
209

4.687
855
4.011
1.996
600
204

4.670
894
4.175
2.093
900
257

4.619
790
3.650
1.831
1.000
175

2015-2016
Change (%)
-1,09
-11,63
-12,57
-12,52
11,11
-31,90

The largest area of cultivation in Turkey is the Aegean region. The province
with the largest production in this region is Manisa. Denizli and Mersin are the other
great grpae producing provinces (Agricultural Economic and Policy Development
Institute, TEPGE, 2017). Grape foreign trade has been carried out as table grapes
and raisins. Although being among the most important viticulture countries in the
world, Turkey is known in the world markets with its raisins (seedless), yet table
grape is only a small part of the production of foreign trade. Although importation of
table grapes is low; it has been increasing over the years (Aslan, 2015, s.17).
Viticulture in Tekirdağ Province
After the War of Independence, Greek Cypriots, who went to Greece because
of the exchange, left a good viticulture potential especially in Tekirdağ. Wine culture
was also inherited alongside viticulture. At that time, experts from France were
brought in to check and report vineyards. A total of 17 vineyards and wine houses
were established in Turkey, centered in Tekirdag in 3 years while the experts were
staying. In 1930, the Viniculture Research Institute was established to improve the
region‘s vineyards. Today, this institute is still operating as Tekirdağ Viticulture
Research Institute.
The vineyards in Tekirdağ have a share of 1% in the vineyards of Turkey.
Within the agricultural land (3.714.330) that can be processed according to the
Tekirdağ Agricultural Report (2014), the share of vineyard area is 1% (37.420 da).
Fruit production is 3.7% of total gross production value in Tekirdağ and 29.08% of
fruit production is grape production, which is the highest share among the other fruits.
Viticulture activities are carried out in almost all the provinces. ġarköy (77.7%) and
SüleymanpaĢa (17.6%) are the leading provinces. Semillon, Merlot, Cinsaut, Gamay
and Yapıncak among the wine grape varieties, Alphonse, Cardinal, ÇavuĢ and Ġlker
among the table varieties.
According to the statistics of the Turkish Statistical Institute, table grape areas
in Tekirdağ decreased by 4.5% and wine grapes areas were decreased by 11%
between 2007 and 2016. The total grape production varies annually by 65%-70%
with wine grapes and 30%-35% with table grapes in the region.
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Table 2. Grape Production Data in Tekirdağ (2007-2016)
Years
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Area (da)
13.343
13.443
13.438
13.538
13.543
12.696
12.698
12.719
12.939
12.739

Table grape
Production (ton)
11.163
12.040
13.654
13.622
18.912
17.660
12.365
8.054
11.499
13.384

Area (da)
28.299
28.519
28.470
28.480
27.680
24.730
24.700
24.701
24.740
25.195

Wine grape
Production (ton)
28.789
29.849
31.333
27.299
27.669
24.719
18.934
15.243
24.318
25.176

Turkish Statical Database
Table 3. Distribution of Viticulture Enterprises According to Their Size
Size of Enterprises (Da)
<2
2,01-5,00
5,01-10,00
10,00 >
Toplam

Number of Enterprises
Number
Rate (%)
194
12,5
322
20,7
454
29,2
586
37,6
1556
100,0

Number of Parcel
Number
Rate (%)
256
4,6
601
10,8
1256
22,7
3428
61,9
5541
100.00

Kiracı, 2006.
In Tekirdağ 33.2% of the vineyard enterprises are between 2 and 5 decares.
These are small-scale enterprises. Small-scale enterprises are still in operation
because the viticulture activity is based on long years of history and there are a lot of
wine producers located in the region. However, high inputs costs, high labor demand
and low grape price is a risk for sustainability of these enterprises.
Evaluation of Agricultural Policies in Terms of the Sustainability of
Viticulture
The only law issued for the direct support and improvement of viticulture in
Turkey was enacted in 14.07.1970 as Law No 1311 on ―Modernization and
Development of Turkish Viticulture‖; however, it was abolished by Article 4 of Law
No. 4684 dated 20.06.2001. Supports given to viticulture are as follows:
Grape and Vineyard Facility Supports: Supports for vineyard facilities are
given in different times by Special Provincial Administrations, Social Assistance and
Solidarity Foundation of Provinces or Directorate of Provincial Food Agriculture and
Livestock in provinces.
These supports may also be in the form of provisions of saplings, wires, or
poles as well as in the form of demonstrational vineyard facility. Moreover, the
Ministry of Food, Agriculture and Livestock also provides certified sapling support for
vineyards every year with the communiqué issued annually.
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General Subsidies: Subsidies such as fertilizer, diesel and soil analysis are
among the subsidies used for annual grape production. The amount of subsidy for
fertilizer and diesel for 2017 is 11 TL/da (GTHB, 2017).
The most important step towards viticulture is the Viticulture Regulation which
entered into force in the Official Gazette on 30.12.2006. The aim of the regulation is
to determine the geographical areas suitable for viticulture, the identification and
planning of vineyards, and the productions obtained from grapevines and grapes,
taking precautions for growing and processing high quality and healthy products,
promoting to produce certified grapevines saplings and establishing modern
vineyards with these saplings, creating a database by the registration of producers,
processors, and traders. The Regulation also includes the establishment of a
Viticulture Committee within the Ministry, which will be formed by ministry
representatives, vice ministers, representatives of universities and producers'
organizations for vine production and harvesting, marketing and other issues
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2006/12 / 20061230-23.htm).
In Tekirdağ, producers benefit from the subsidies for viticulture. The Viticulture
Committee was established a year ago. However, no significant work has been done
yet.
Conclusions and Recommendations
Viticulture is one of the leading sub-sectors of agriculture and agriculture
based industry in our country with its field, production, employment and foreign trade
data. However, there is no special subsidy for viticulture. Subsidies given are the
same as the ones given to other products.
Support for the sustainability of viticulture is not sufficient for small-scale
businesses that make up the vast majority in our country. If economic sustainability is
not achieved, reductions in production areas and also production may occur. The
highest added value in grape is the production of wine. However, as a result of the
policies carried out, private consumption tax, prohibition of publicity and
advertisement, creating difficulties in sales, producers and establishments are stuck
in difficult situations. In Tekirdağ, mostly the varieties of wine grapes are grown, and
viniculture is mostly done by small businesses. There are over 40 craft wine
establishments in the province. Apart from state subsidies given by the government
for viticulture, the provincial administration also tries to develop viticulture through
projects. Educational activities and distribution of vine saplings are carried out within
the scope of the projects. However, as long as producers and businesses do not
bring in an income and the policies applied for wine are not rearranged, the progress
of viticulture in Tekirdağ province will become difficult. Vineyards will give place to
more income generating housing zones, and plantation of olives, cherries and other
fruits will become widespread.
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Abstract: Despite the increase in investment activity in the agricultural sector,
the technological level a number of important offices remained very low. As a result,
productivity is about 4 times lower than the total for our economy. It is also the most
important cause of low incomes in agriculture, which account for about 40% of the
national average. There is a disbalance in development, and this kind of funds. Most
of them related to the purchase of machinery and equipment associated with the
cultivation of Polish culture, and to a very small extent focused on the needs of
livestock and production of fruits and vegetables, whose potential has already been
several times advertised. For example, in ivatsevychy sector is dominated by
amortizare equipment and lack of technological communication, with the result that
85% of dairy animals are grown in conditions that do not meet modern technological
practices.
Key words: agricultural markets, small and medium enterprises.
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Introduction
Traditionally strong markets of Bulgaria, as these former republics of the
Soviet Union, and those in the Arab world, in fact, reached their lowest levels after a
period of change since 1989. The only conclusion that is quoted is competitive in the
global markets primary production from grains and oilseeds. To a large extent this
relates to herbs, medicinal plants, berries, mushrooms, honey and others. For the
rest of primary products from plants or animals, or processed food products, practical
markets were very constricted, because where there is quality, no volume, or Vice
versa. No modern packaging, design, advertising and so-called Regional, European
or international exhibitions in Bulgaria, as a rule, one of the least effective.
In the end, it turns out that speaking mainly of primary products from Bulgaria
prendina value. As a small country, it is true for Bulgaria outside of grains and
oilseeds is likely to nesovice markets so it. where taste, color, aroma and beneficial
qualities of food, cosmetic and other high value-added and functionality of new
products no one could compete because of their specificity and uniqueness. It is
usually products or products for which quotas to unlimited markets, not only within
the EU. The above products can be added to wine, desertnet grapes, dairy and meat
products from local breeds of animals and a number of fruits and vegetables grown
with the terms and requirements of organic farming, for which Bulgaria is one of the
countries with the best natural abilities. Added to this is the fact that the EU for the
planning period, focuses on green production and a single market associated with it.
For this purpose, experts from industry associations and chambers should be
the so-called business programs and strategies. A good example of this are trading
mechanisms that Bulgaria is, in principle, reached two years ago in the field of
agriculture and agricultural science with the Arab country of Qatar, but due to the
above reasons, still can not ignore the real performance of most of them.
Or the aggregate of the most significant problems in the Bulgarian agriculture
can be expressed as follows:
For the most part of foreign agricultural products already dominate in the
Russian market
 The contribution of agriculture to gross national income is about four times
less compared to 1988.
 Bulgarian agriculture - polarized – a small number of strong farmers and
tenants (approximately 5,500), which show the profitability of agriculture and a large
number of small farmers (about 250,000), and loss agriculture.
 Not enough purposefully and effectively develop organic agriculture
 Is no consolidation of producers, processors and marketing
 Weak financing of scientific research and development makes our
conventional and biotechnological breeding potentially uncompetitive
 Is no need and effective interaction between University and academic
science on the one hand and the other guarantors from
At the moment, one part of vegetable crops mainly corn, wheat, rapeseed and
sunflower which are used in the food are and bioenergy. This can cause serious
conflict and food insecurity, provided that a limited number of countries in the world
that produce and export primary production of most important crops:
Wheat – 88% of exports go to USA, Canada, France, Australia and Argentina
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Rice – 68% of exports of rice in Thailand, Vietnam, China and the United
States
Corn – 90% of exports, 78% came from the USA and 12% in Argentina. At the
end of this year, the US will be more than 220 processing plants corn in bioenergy. In
2030. about 40 – 45% of the US corn will be used for bioenergy.
Soy and 85% of exports of soybeans falls in Brazil, Argentina and the USA. In
2030год. about 20 – 25% of soybeans in Brazil and Argentina will be used to
produce biodiesel. It plans to produce in 2020. 307 million tons of soybeans, 105 will
be in Brazil. This is 10% of total exports Brazil /Wageningen update 2009/
Following the example of the most developed in the world agricultural
countries have introduced the following principles, which should be built the strategic
objectives of the agricultural sector in Bulgaria.
Agriculture on the basis of progress in knowledge, technology and innovation.
The role of biotechnology and information technology, genomics, nanotechnology
and information technology is of paramount importance.
 The role of a qualified human potential
 Create access policy the big and especially niche markets.
 Create cost-efficient primary production and products with high added
value and high competitiveness, suitable for niche markets
 Principles of VSP
 Liberalization of markets and related conflicts for example. GMO foods –
USA/Europe/
 The role of innovation and venture capital
 The role of intellectual property rights, geographical signs and licenses
 The quality and safety of food and feed and their control
 Consolidation at all levels
 Land
 Producers, processors and entrepreneurs
 Science, education and extension /extension service/
 Partnership with the international corporate business
 Sector unions – the creation of a single chamber of agriculture
 Climate change, Conflict of food and bioenergy
 Demographic changes
 Reduction of water sources and soil fertility
Support for the development of organic production
The production of quality food is becoming increasingly important for
consumers. From this point of view the importance of organic production, as
expected, is constantly growing. This, in turn, requires certain commitments from the
state:
- Organic production, to associate with the solution of the problems of small
farmers and entrepreneurs, particularly in hilly and mountainous areas and those
associated with the environment (Nature, biodiversity and more.)
- Full use of funds in support of the CAP. To improve the disbursement of
funds for agro-environmental measure of the RDP; to facilitate and simplify the
procedures for submission of applications for grants;
- To seek new financing opportunities for organic farmers in some measure.;
- Tax and credit incentives
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- Training and rigorous scientific services
- Is to raise awareness and interest, and for the accelerated development
growth of organic food market in Bulgaria through practical steps to support organic
agriculture all stakeholders in the stream;
- Agrarian policy to be complemented by targeted measures for specific local
agro-ecological conditions, environmental, and social effects of organic farming;
Is to find a suitable and effective mechanism for providing accessible
information and advice available to manufacturers as a factor in reaching a critical
mass of producers in BR; to develop and propose new and effective technology for
organic production; improves the quality after switching to the binding wrap.
Improving the competitiveness of farms and enterprises agriculture,
forestry and food processing sectors
Investments for modernization of production processes in industry are crucial
for its competitiveness and, consequently, its viability in the longer term. While the
modernization of the agricultural sector is heavily unbalanced – while progress in the
production of grain and industrial crops is significant, in telecom product and livestock
process behind. Among the completed projects more than those farms specializing in
the cultivation of grain and technical crops, investments in which have a short
payback period. On the contrary, in industries with guaranteed budgets (for the
implementation of the nitrates Directive, the achievement of standards of milk quality,
organic production) where investments for a much longer period and, as a rule, the
acquired assets have lower liquidity, successful projects are much less Obvious, a
more balanced distribution of investments between support for individual sectors.
The competitiveness of agriculture and forestry will largely depend on the
modernization and development of production infrastructure. This applies to both t.N.
improve land – hydro melioration, erosion control, improving soil fertility, roads etc.,
and for the construction of facilities for storing and stocking of products. Investment
support for restoration of irrigation systems and construction of warehouses,
refrigerators, roads and effective communications can be seen as a priority in the
development of the Bulgarian farm in the period 2014 – 2020.
Ensure fair and stable incomes for agricultural producers
The development of vital agriculture in the EU and Bulgaria will continue to
demand measures to guarantee income from agricultural activity in several
directions:
- Income support through direct, not related to the production, payments. At
the same time, Bulgaria was interested in changes in the organization of these
payments in the following areas:
- Relative to the alignment level of support in individual member countries.
The current differences are unwarranted, hamper rational resources within the Union
and lead to the loss of well-being;
- Uniform distribution of financial assistance between individual industries
and groups of farms in economy. Under the existing direct payments intensive
production of livestock and telecom product, as well as a small area of farms, hurt.
- Bulgaria is interested to expand the opportunities for support sectors with
specific problems, and also to change the structure of production in regions with
unfavorable socio-economic conditions;
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- Promote cooperation, including. and through the creation of groups of
producers, with the aim of implementing economies of scale and more effective
presence in the market;
- Support for the creation of a risk management system in agriculture, which
will include new insurance schemes, the creation of mutual funds and so on.
measures.
- To stimulate the creation of high-quality performance of personnel in animal
husbandry: if the duration of work more than 1 year on the farm - additional charge
from the SFA farmer or directly to the employee.
Technological innovation, modern infrastructure and rapid development
and implementation of inovacije in agricultural practice
Despite the increase in investment activity in the agricultural sector, the
technological level a number of important offices remained very low. As a result,
productivity is about 4 times lower than the total for our economy. It is also the most
important cause of low incomes in agriculture, which account for about 40% of the
national average.
There is a disbalance in development, and this kind of funds. Most of them
related to the purchase of machinery and equipment associated with the cultivation of
Polish culture, and to a very small extent focused on the needs of livestock and
production of fruits and vegetables, whose potential has already been several times
advertised. For example, in ivatsevychy sector is dominated by amortizare equipment
and lack of technological communication, with the result that 85% of dairy animals
are grown in conditions that do not meet modern technological practices.
With particular importance for the successful development of our rural
economy is rational and efficient use of water for irrigation of agricultural land. This
comes from the fact that water for irrigation is becoming more and more scarce. This
involves the expansion and modernization hydromeliorative structure, which is an
important condition for maintaining a sustainable, competitive and environmentally
friendly agriculture. This further raises the need to develop a common strategic
framework for water resources management at the national level, especially when
viewed in the context of the widening gap of climate change on a global scale.
Stimulate knowledge transfer and innovation in agriculture
Knowledge transfer and innovation in agricultural production is becoming the
most powerful answer, and priorities of agricultural policies in the long term.
It is implied that you should pay special attention to the improvement of
opportunities for modernization and innovation transfer in small and medium farms
and enterprises, since they do not have sufficient own resources to purchase modern
job, or if they are, it is questionable if they can use it effectively. To a considerable
extent this disadvantage can be compensated with the offices of technology transfer
that have been created in recent years, various agricultural universities, particularly
those where equipment is at a high technological level. A good example is created in
2010 a Joint centre for genomic Sofiiski University "SV.Clement of Ohrid, who
already serves as a bridge between science and small and medium business in
agriculture and food industry.
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Here the main issue relates to the new structural organization of education,
scientific research activities will be able to maintain domestic agriculture, and how will
this be done practically.
Solution should be useful through the following important events
Higher educational and qualification preparation of the employed in agriculture
Labor productivity in Bulgarian agriculture was at the level of 1/3 of the EU
average. The reasons for this were complex, but among them was the level of
knowledge and qualification of people employed in the industry. The effect of
innovation and modernization of the agricultural sector cannot be achieved if the
majority of employees have low education and inadequate vocational qualifications.
To some extent the importance of training and qualifications for development
of the economy be underestimated. As the need to create a system of continuous
professional training. At the same time, it was accepted that investments in human
development have the highest impact.
The state of training of people employed in agriculture requires increasing the
effect of the education system.This means:
 Improve the educational process in the secondary professional and special
schools;
 Linking training with higher education with the needs of the economy;
 Leadership training courses line be CAREFUL on the achievement of
specific results (finding a job (activity));
 Use the RDP capabilities to achieve sustainable results in improving
vocational training employed in agriculture;
 Necessary, they must be constantly informed about the opportunities
offered by science to:
- the creation of new varieties and breeds of animals, characterized by a
higher adaptability to climate change;
- modern practices for irrigation, biodiversity conservation and those for
precision farming;
- the state of the markets;
- the introduction of a number of new standards and requirements of the
European community;
- economic and technological qualifications in lending, banking, alternative
sources of biofuels, organic farming, etc.;
Changes in the country after 1989 radically changed the requirements for the
professional training of farmers. In place of the economy of state socialism with a
rigid hierarchical system of responsibilities in the same organization occurred
pluralistic structure of the holdings operating under conditions of private ownership of
land and market communication. In the new conditions of modern agricultural
production requires, especially from leaders, comprehensive knowledge of the
technology of production, Economics and farm management, agricultural equipment
and ip. Knowledge which constantly must be updated and supplemented for the
development of agricultural science in the areas of productivity, adaptation to climate
change and ip. All of the above demonstrates the need for strong and effective
functioning of extension system and Advisory services. The national service for
advices in agriculture (T) - institution in the system, travel, photo, which are imputed
to these functions. But at this stage this service there is no potential to reach a huge
working knowledge and able to meet the needs of access to information on many
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agricultural producers. To a considerable degree of overlap between the T with the
SAA and Agricultural universities In this regard is an obvious need for this activity,
coordinate and integrate capabilities and efforts of regional and municipal
departments, RICE, vocational schools, UNIVERSITIES and research institutes, as
well as in the public sector and local social capital in the process of knowledge
transfer and innovation in agricultural practices. The development of information and
communication technologies open new opportunities for the dissemination of
knowledge and best practices. Latest open unlimited possibilities for this activity to be
coordinated remotely via a so-called virtual centres.
Overall, the development of a system of knowledge dissemination and
Advisory services requires:
 Strengthen;
 Integration potential for the dissemination of knowledge and Advisory
services to the Executive agencies, the SAA and services on WATER at regional and
municipal level, as well as in the public sector and local social capital;
 Capacity building at the municipal level;
 The launch of the National rural network;
 A significant expansion of rural access to broadband Internet access.
Improve market access
Informants downward trend of agriculture's share in the cost of the final
product becomes clearer. There are objective circumstances – changes in the
structure of power, etc., but without a doubt, this development undermines the
position of the additional producers, especially for smallholders. It can cause more
arguments, but it should be clear that the interests they and society require
purposeful measures at political level to increase the ratio of access of agricultural
producers. Given that the market problems have different sizes for each and small
farmers, and for individual industries, they can be combined into several groups:
The integration of the markets
The development of transport infrastructure and reduced transport costs are
important for farmers. Of particular importance is the growth in port capacity. In the
same direction of impact on progress in the development of communication and
information access, especially broadband Internet access.
The development of market infrastructure
The functioning of a developed system of commodity exchanges, markets and
markets, the latter are equipped with refrigerators and equipment for primary
processing of products is key, especially for smaller producers. Present experience in
this respect is not especially asyncfile, which makes it even more necessary public
support for projects in this area.
Cooperation manufacturers
It is necessary to encourage no taxes manufacturers and cooperation between
actors in the value chain, we offer agricultural products and food products. Integrated
production and shorter chain to the market would lead to avoid re-sellers and will
provide a higher added value, and, consequently, higher farmers ' incomes.
Effective competitive environment
The high concentration of production in the food and processing sector and
trade and public known experience in some areas put the question, for the effective

 638 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

and full application of the Law on protection of competition. Tolerable cartella
agreements would be disastrous for agriculture. The question arises whether this law
is able to prevent the emergence of dominant economic structures and the
introduction of a questionable contractual relationships.
Another group of measures affect the creation and support pluralistic structure
in the purchase and sale of agricultural products. Unimpeded entry and exit of firms
from this sector is particularly important, as well as the functioning of different size,
organization and functions of economic agents.
Thirdly, more transparency in pricing would be beneficial to producers and
consumers. Special attention should limiting cases of "asymmetric pricing", which,
while increasing the device prices are rising and consumers, the ultimate price, while
at lower device prices to keep consumer reach. And fourth, you should avoid
practicing zaslujavam labeling.
Development of local markets and regional products
Large chain grocery deliveries, whose share in trade is growing, require the
production of large quantities of standard and uniform products. Under these
conditions, product variety and the specific quality characteristics go by the wayside.
At the same time, consumer preferences for quality products that also are part of the
regional identity and the diversity of conditions in the country, give chance less but
requires more labour input of farms. These households should receive support for the
development of sales channels, and for more direct access to consumers. In
addition, recommendations for a geographic area of origin and production methods
should give the status of "regional" products.
So as large corporate grocery chains is an irrefutable fact, then it is necessary
that the state conducts a continuous dialogue in which to seek vzaimnosti economic
benefits, in terms of price, quality and volume, not to be left small and medium
producers and processors in side the role of ―observers‖.
The development of local markets should take a more significant place in the
agriculture Ministry. Arguments in favor of this understanding are of a different
nature: meet the interests of consumers, maintains established for many years, the
culture of production and consumption, contributes to the preservation of local
identity and ip. From Chapter T. structural and regional policy that is effective,
market-oriented measure, which can support small farms, and from these areas,
natural constraints for agricultural activities. In the context of globalization success in
local markets, and the products can resist the process of unification of production
and consumption. Ultimately, this contribution to the preservation pluralistic agrarian
structure and diversity of agricultural products and the viability and cultural heritage in
rural areas.
Improved access to markets in the globalization process, allows large farms,
the profitability increase through the implementation of economies of scale. A chance
for small farms to produce quality products with higher added value. So far, the CAP
and the agricultural policy of Bulgaria was aimed primarily at protecting the interests
of large companies. The public interest requires a more balanced policy, which will
allow a successful business and small companies. Strengthen and support local
markets and regional products with specific qualitative characteristics of the policy,
with a particularly strong potential in this area.
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Conclusion
Progress in the field of competitiveness and the increasing share of products
with high added value, is crucial to the viability of the Bulgarian agriculture and food
industry in the world sector. The integration of agriculture and food processing sector
is a realistic response to the trend of reducing the share of extractive industries in the
amount of created value within the food chain. This question is especially topical for
Russia, which during a long historical period has a positive balance of import and
export of agricultural products. At the same time, the balance of imports and exports
of food products, beverages and tobacco products in recent years has been
negative. During these years, Bulgaria lost its traditional markets for such commodity
groups, as it is not kompensiruet an influx of new. Simultaneously, increased imports
of food, drinks and cigarettes, primarily from EU countries. This development has its
explanation, but in all cases, evidence adylbekova the process of loss of
competitiveness.
In terms of dominant positions of TNCs (TRANS-national companies) in the
field of food supply, when 15 commercial networks controlled 77% of the food market
in the EU (CAP Reform in 2013, the Opinion elsewhere or unknown, 2011), small
and naukrani Bulgarian processing companies meet strong difficulties to stabilize and
expand access not only external, but already in the domestic market.
Competitiveness in the food sector along with other factors, will depend on
product development and growth in the share of products with higher added value
that can be achieved by:
1. Fuller integration between the processors and raw material suppliers as a
condition for the production of quality and specific characteristics of food products,
incl. through the implementation of complex investment projects, covering the
processes from raw material production to final implementation;
2. The integration of Bulgarian producers with large companies for production,
trade and delivery of food products;
3. Maintaining production of products that meet the taste preferences and
habits of consumers in the domestic market, and so-called ethnic markets abroad;
4. Check for quality food products with specific national and regional features,
including. and those with protected geographical designation of origin with traditional
specific character and much more. would approval to market specific brands of
boutique food products with high commercial value.
5. Support for the development of organic farming. This includes both the
increasing use and introduction of new technologies, support certification of products;
detection and market development and introduction of complex methods, combining
production, travel and more. services;
6. Development and implementation of the monopoly of foreign strategy for
the food product.
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Perspectives for Future Development of Poultry
Meat Sector in Turkey
Ali Karabayir
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Animal
Science, Canakkale, Turkey
Abstract: In general, when human nutrition is taken into consideration, the
daily diet should comprise 80-85 g protein, 40-45% of which should be of animal
origin. Since poultry, especially chicken production is cheaper than cattle production,
the market prices are much lower, and thus poultry consumption nowadays is
continuously rising in Turkey, to meet the daily protein requirements. Nevertheless,
chicken consumption is preferred also due to the fact that chicken meat has lower
caloric value, because it has a low fat content. According to Turkish Statistical
Institution, the population of Turkey is 77,7 million, while in 2050 it is expected to rise
to 93,5 million. In parallel with population increase, poultry production in Turkey
increased from 217.259 tons in 1990 to 2.088.800 tons in 2014. The main poultry
types mostly produced in Turkey are broiler, turkey, village chicken and quails, with
broiler production comprising 93% of the total poultry production. Nowadays, Turkish
poultry is also exported to mainly European Union countries and in small amounts to
Japan, Philippines, Pakistan and China. Based on the continuous market demand for
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poultry, it is expected that in 2030, 4,26 million tons poultry meat will be produced in
Turkey. For the sustainable poultry production in Turkey, new market targets should
be searched.
Keywords: poultry, meat, broiler.
Contact:
Ali Karabayir
Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture
Department of Animal Science, 17100, Canakkale, Turkey
E-mail: alikarabayir@comu.edu.tr
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Opportunities for Project Financing in Rural Regions
Aleksandrina Gancheva
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria

Abstract: The paper presents Rural development program 2014-2020 of the
Reublic of Bulgaria focusing on the funding that will receive projects related to
activities of the sectors: agriculture and food processing, forestry, processing
industry, rural tourism, public sector - municipalities, regional public administration
bodies activities - infrastructure /roads, lighting, water cycles/, sports and social
infrastructure /stadiums, halls, playgrounds, etc./, religious institutions, etc.
Keywords: European funding, European projects, operational programs,
strategic plan.
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Възможности за финансиране на проекти в
селските райони
Александрина Ганчева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Докладът представя Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. с фокус на финансирането, което ще получат проекти,
свързани с дейности от секторите: земеделие и ХВП, горска промишленост,
преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор – общини,
областни управи за провеждане на публични дейности – инфраструктура
/пътища, осветление, водни цикли/, спортна и социална инфраструктура
/стадиони, зали, детски площадки и др./, религиозни институции и др.
Ключови думи: европейско финансиране, европейски проекти,
оперативни програми, стратегически план.
Въведение
В сравнение с останалите държави членки на ЕС България е неразвита и
има множество проблемни области, които се нуждаят от подкрепа:
- най-нисък БВП на глава от населението в Северозападен регион;
- висок коефициент на слабоактивни и безработни лица;
- ниска и ненарастваща производителност на труда;
- занижени образователни стандарти;
- нисък образователен статус на работната сила;
- риск от загуба на квалификация и умения поради дългосрочна
безработица;
- липса на професионална квалификация и умения у младите хора;
- несъответствие между изискванията на представителите на бизнеса
и професионалните умения на наетата работна ръка;
- амортизирана апаратура за обработка на земята, засаждане на
семена и прибиране на реколтата;
- ниска производителност в селското стопанство;
- лошо състояние на изградената транспортна структура в граничните
и планинските райони на страната;
- слабо развита инфраструктура за водоснабдяване и много други.
Една от целите, заложени в стратегията ,,Европа 2020‗‗, е създаването на
повече и по-добри работни места и социално приобщено общество.
Усвояването на средства от европейските фондове би спомогнало за
повишаване конкурентоспособността на българската икономика спрямо
останалите държави в ЕС, постигане на растеж чрез икономика на знанието.
Икономическото сътрудничество между държавите членки на ЕС би спомогнало
за постигане и на политическо такова.
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Финансиране на проекти в селските райони по ПРСР 2014-2020
Анализите и данните, предствени в Програма за развитие на селските
райони (ПРСР) 2014-2020 на Република България, показват, че към 2012 г.
предимно селските райони (определени по европейската типология на „градскиселски― райони на ниво област NUTS 3) заемат 54% от територията на
България и 37% от населението. Според националната дефиниция селските
райони се определят на ниво община (LAU 2) и включват територията на 231
общини, в които най-голямото населено място има население до 30 000 души.
По този начин дефинирани, селските райони заемат 81% от територията и 39%
от населението на България. В селските райони на България има гъста мрежа
от малки градове (1382 бр.), които предоставят основните услуги на
населението, от които 90 имат по-голямо функционално значение за
организиране на територията, тъй като осигуряват по-голям обхват на услугите
и/или обслужват населението на повече от една община.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
следва политиката на ЕС за развитие на селските райони и поставя три
основни цели:
1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на
селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на
природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната
промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване
към тях;
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо
нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро
качество на живот.
Програмата съдържа пет тематични приоритета и шестнадесет
приоритетни области на политиката за развитие на селските райони.
Програмирани са и интервенции, включващи стимулиране на иновациите и
трансфер на знания и информация.
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 предвижда
разнообразие от мерки:
 М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване
Подкрепата се предоставя за обучение в областта на земеделието и
горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското
стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и
придобиване на умения, които ще включват курсове за обучение, семинари,
демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства за
краткосрочен обмен на опит. Подпомагането по мярката не включва курсове за
инструктиране или обучение, които са част от стандартни програми или
системи за обучение за средни или висши училища.
 М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и
услуги по заместване в стопанство
Подкрепата се предоставя за подпомагане на земеделските стопани,
млади земеделски стопани съгласно определението в програмата и горските
стопани с оглед да се възползват от консултантски услуги за подобряване на
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икономическите и екологични показатели, както и климатичната съобразеност и
устойчивост на изменението на климата на техните стопанства.
 M04 — Инвестиции в материални активи
С подкрепата по мярката следва да се осигури допълняемост с
постигнатото в периода 2007 – 2013 г., като финансовата помощ се насочи към
материални и нематериални инвестиции в земеделските стопанства и
предприятията, преработващи и добавящи стойност към земеделски продукти.
 M06 — Развитие на стопанства и предприятия
Мярката съдържа три основни форми на подпомагане, насочени към
различни потенциални бенефициенти: помощ за стартиране на ново
предприятие, стартова помощ за развитието на малки стопанства и инвестиции
в неземеделски дейности.
 М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
За да се намалят съществуващите различия между селските и градските
райони и съгласно идентифицираните потребности в SWOT анализа, с
подпомагането по мярката ще се създаде, подобри или разшири малка по
мащаби инфраструктура в селските райони, включително и широколентова
инфраструктура, публична инфраструктура за отдих и туристическа
информация и подобряването и разширяването на основните услуги,
включително за отдих и спорт. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне
подобряване на транспортната свързаност и изграждане или обновяване на
техническа инфраструктура и достъп до широколентов интернет в селските
райони. По този начин мярката ще допринесе до ограничаването на
диспропорциите в териториалното разпределение на населението и
обезлюдяването на селските райони.
 М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на
жизнеспособността на горите
Мярката се състои от пет подмерки: Залесяване и поддръжка;
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития; Възстановяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития; Инвестиции, подобряващи
устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми; Инвестиции в
технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на
горски продукти.
 M09 — Създаване на групи и организации на производителите
Една от посоките на развитие на мярката е насочено към подобряване и
стабилно функциониране на веригата на предлагането на храни.
 M10 — Агроекология и климат
Мярката е продължение на приложените дейности по мярка
„Агроекологични плащания‖ от ПРСР (2007-2013). Тя предоставя възможност за
прилагане на широк спектър дейности с цел устойчиво ползване на
земеделските ресурси и опазване на околната среда.
 М11 — Биологично земеделие
В рамките на тази мярка ще се изпълняват две подмерки: Подмярка 11.1.
Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие; и
Подмярка 11.2. Плащания за поддържане на практики и методи за биологично
земеделие.
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 M12 — Плащания по „Натура 2000― и Рамковата директива за водите
Приносът на мярката ще бъде основно за опазването на биологичното
разнообразие в България чрез опазването на видовете и местообитанията в
естествената им среда (in situ).
 М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други
специфични ограничения
Мярката се състои от 3 подмерки: 13.1 Компенсационни плащания в
планински райони; 13.2 Компенсационни плащания за други райони, засегнати
от значителни природни ограничения; 13.3 Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от специфични ограничения.
 M14 — Хуманно отношение към животните
Помощта по мярката е насочена към животновъдни ферми, в които се
отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Чрез
предвидените дейности по мярката ще се осигури по-дълъг период на пасищно
отглеждане и повече свободно пространство в помещенията за отглежданите
животни, което ще окаже благоприятно влияние върху тяхното здраве и
благосъстояние, ще подобри жизнеността им и ще спомогне за повишаване на
качеството на произведената продукция.
 М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското
стопанство и опазване на горите
Дейностите по тази мярка ще допринесат за опазването на
биоразнообразието в горите. Мярката се състои от две подмерки: Плащания за
горски екологични ангажименти и услуги свързани с климата, и Подкрепа за
съхранение и производство на горски генетични ресурси.
 M16 — Сътрудничество
Подкрепата по мярката се предоставя за насърчаване на различни
видове хоризонтално и вертикално сътрудничество в селскостопанския сектор,
хранителната верига и горското стопанство.
 M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез
интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на
характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на
местните потребности и потенциал.
В програмен период 2014-2020 е планирана и Тематична подпрограма за
развитие на малки земеделски стопанства в Република България, чиято
стратегическа цел е подпомагане на преструктурирането, повишаване на
жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.
Приемът на заявления за кандидатстване за финансиране по мерките
става по индикативен график, който за съжаление в повечето случаи не се
спазва, извършват се много промени, остават много важни позиции за
уточняване и т.н., което води до забавяне с неблагоприятни последици за
развитието на селските райони.
Опитът дотук следва да бъде ползван и при формиране на бъдещите
позиции на страната по отношение на Общата селскостопанска политика на ЕС
и структурирането на програмите за развитие на селските райони.
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Заключение
Програмата за развитие на селските райони е разработена в
съответствие с идентифицираните потребности и включва адекватни
инструменти за насърчаване на устойчивото развитие на селските райони.
Въпреки направеното подробно планиране обаче, се срещат множестов
трудности при нейното изпълнение, което налага необходимостта от
предприемане на дейности за тяхното преодоляване и избягване на всякакви
забавяния, които застрашават успешното постигане на заложените цели и
продължаване на дейностите в новия програмен период.
Литература
1. Държавен фонд „Земеделие―: http://dfz.bg/.
2. Единен информационен портал: https://www.eufunds.bg/.
3. Министерство на земеделието, храните и горите:
http://mzh.government.bg/.
4. Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
5. Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства
в Република България 2014-2020.
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Exploring Social Innovation in the Social Farm
Organizations
Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Tindara Abbate,
Augusto D’Amico
Department of Economics, University of Messina, Messina, Italy
Abstract: Social farming represents an innovative approach to join healthcare
and social services with agricultural production activities. It can be considered as a
relevant example to foster social entrepreneurship and social innovation practices
oriented to local and sustainable development of rural areas. The paper aims to
explore the contribution of social farm to the definition and implementation of social
innovation practices. To address this issue, the paper presents and discusses a case
study of social farming drawn from the Italian context. The paper contribute to a
better understanding of social innovation in the social farming organizations and to a
deeper evidence-based understanding of the role of social entrepreneurs in the
development of practices focused on sustainable principles. The identification of best
practice examples will be to evaluate the possible implementation in other areas that
are particularly resistant to innovation.
Keywords: Social entrepreneurship; social innovation; social farm
organizations; Italian context.
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Introduction
Currently Social farming has a growing attention. The second pillar of the
CAP, Rural Development, recognizes the relevance of ―social inclusion, poverty
reduction and economic development in rural areas‖, within the sixth priority of
European Agricultural Fund for Rural Development. Social farming, which is as one
of the possible dimensions of multifunctional agriculture, represents an innovative
approach to join healthcare and social services with agricultural production activities.
Specifically, among its different forms social farming can be considered as a relevant
innovation to foster a more inclusive local and sustainable development of rural
areas. The paper aims to explore the contribution of social farm to the development
of social innovation practices. Moving from the basic idea that new approaches are
needed to tackle major social issues ―especially in the presence of the systematic
retreat of the governments from the provision of public goods in the face of new
political ideologies that stress citizens‘ self-sufficiency and give primacy to marketdriven models of welfare‖ (Nichols, 2006, p. 1), social economy, social
entrepreneurship and social innovation are becoming emergent themes that are
acquiring increasing interest from academics, policy makers and practitioners. They
represent diverse ways of thinking and addressing social issues often overlooked by
public/private organizations and chances to respond multiple social, economic and
environmental crises. Social entrepreneurship can be considered as a form of
entrepreneurship that aims mainly to generate innovative solutions to unsolved social
problems, improving people‘s lives by promoting social changes and contributing to
social cohesion, employment and reduction of inequalities. Social enterprises are
oriented to provide social value that is seen as the creation of benefits or reductions
of costs for society (Phills et al., 2008; Zahra et al., 2009). Social innovation is
becoming a new answer to social problems by ―identifying and delivering new
services that improve the quality of life of individuals and communities; identifying
and implementing new labour market integration processes, new competencies, new
jobs, and new forms of participation, as diverse elements that each contribute to
improving the position of individuals in the workforce‖ (OECD, 2000). Although their
increasing relevance, it is very scarce the empirical evidence focused on social
entrepreneurship and social innovation in the social farming organizations in order to
investigate their effective contribution to definition and implementation of efficacious
practices. To fill this gap, the paper presents and discusses a case study of social
farm drawn from the Italian context. The paper contribute to a better understanding of
social innovation in the social farm organizations and to a deeper evidence-based
understanding of the role of social entrepreneurs in the development of services and
practices focused on sustainable principles. Additionally, the identification of best
practice examples will be to evaluate the possible implementation in other areas that
are particularly resistant to innovation.
The paper is structured as follows. After the introduction, the second section
presents a theoretical background focused on social entrepreneurship and social
innovation concepts. Thirdly, it presents and analytically structures a case study. In
particular, the study uses the farming organization the Terra del Sole Farm to
examine the role, activities and contribution of this organization in terms of definition
and implementation of social innovation practices. Then, it discusses the results and
considers practices can be generalized and adapted by others.
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Theoretical background
Social Entrepreneurship
Social entrepreneurship has become an interest of increasing research (Dees,
2012; Defourny and Nyssens, 2008; Haugh, 2007; Hockerts, 2006; Short et al., 2009;
Zietlow, 2002). Zahra et al. (2008) consider four key factors that foster the
globalization of social entrepreneurship. Specifically, these factors are related to
global wealth disparity, movement of corporate social responsibility, market,
institutional and state failures; and technological advances and shared responsibility.
Jiao (2011) discusses two additional reasons why social entrepreneurship develops
in the society. Firstly, social entrepreneurship can help non-profit organization
operate in the innovative way, employ business professional operations and
marketing techniques to improve efficiency in products and services, and serve
community better. Secondly, the actual conditions foster for efficacious alliances
between corporate and non-profit organizations and for suitable cooperation among
different components in society to make steps toward a better life. Although the
increasing relevance of this new phenomenon, diverse definitions of social
entrepreneurship have been advanced by different domains (Christie and Honig,
2006; Nicholls, 2006; Certo and Miller, 2008; Thompson, 2008), focusing mainly on
its specific mission (Dees, 2001), its multiple dimensions (Mort et al., 2003) and its
complex operational processes or mechanisms (Chell, 2007; Robert and Woods,
2005).
Accordingly to Zahra et al. (2009, p. 522), social entrepreneurship
―encompasses the activities and processes undertaken to discover, define, and
exploit opportunities in order to enhance social wealth by creating new ventures or
managing existing organizations in an innovative manner‖. Peredo and McLean
(2006, p. 64) suggest a comprehensive definition: social entrepreneurship is
exercised where some person (or group) (1) aims at creating social value, either
exclusively or at least in some prominent way; (2) shows a capacity to recognize and
take advantage of opportunities to create that value (‗envision‘); (3) employs
innovation, ranging from outright invention to adapting someone else‘s novelty, in
creating and/or distributing social value; (4) is willing to accept an above average
degree of risk in creating and disseminating social value; and, (5) is unusually
resourceful in being relatively undaunted by scarce assets in pursuing their social
venture. In this sense, social entrepreneurship appears to be one of the most
deliberate, and potentially most effective, ways for social innovation to provide
innovative solutions to unsolved social problems. This means that social enterprises
are oriented to serve the community‘s interest (social, societal, and environmental
objectives) and, consequently, aimed at improving people‘s lives by promoting social
changes. In this perspective, as Phills et al. (2008) noted, the objective of social
entrepreneurs and social enterprises is mainly to create social value which entails the
creation of benefits or reductions of costs for society – through efforts that address
social needs and problems – in ways that go beyond the widely-held convictions of
private gains and general benefits from market activity.
The process of social entrepreneurship is mainly linked to many antecedents
such as the individual social entrepreneur, social and institutional environments (Jiao,
2011). From the individual level, the research has underlined ―the key role of social
entrepreneur, whose value will have impact on behavior‖ (Jiao, 2011, p. 134). From
the social and institutional environmental factors, the research have highlighted their
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relevant impact on the creation, development and implementation of social
entrepreneurship (Handy and Ranade, 2002; Zietlow, 2002; Mort et al., 2003;
Bornstein, 2004; Thompson and Doherty, 2006; Weerawardena and Mort, 2006).
Specifically, these factors include public awareness about social entrepreneurship,
governmental agencies‘ support, financial support from the foundation, and support
of other non-profit organizations.
As discussed above, the current literature on social entrepreneurship agrees
that social impact is the essential purpose for establishing a social venture in an
innovative manner (Zietlow, 2001; Alvord et al., 2004; Bornstein, 2004; Godfrey,
2005; Hibbert et al., 2005; Austin et al., 2006). Specifically, the social
entrepreneurship is considered as differing from other forms of entrepreneurship in
the relatively higher priority given to promoting social value and development versus
capturing economic value Mair and Martı´ (2006).
Social Innovation
Social innovations have been principally examined through the concept of
social entrepreneurship. This is because social innovation are intrinsically related to
the entrepreneurial re-combinatory activities and processes of individuals who are
strongly motivated to affect social changes. In fact, the social entrepreneurship
studies are replete with interesting examples of social innovations. In general, these
innovations transform the economic, social and political context for marginalized
groups in society (Alvord, Brown and Christine 2004). However, the social
innovations are quite diverse in nature (Datta, 2011). They involve a particular
segment of society (usually a marginalized group), and all or part of the benefits of
the innovation accrue to that same segment of the society (Tan et al., 2005). CaurlieGrice et al., (2012) highlight that social innovation has been used to described: 1)
societal transformation; 2) a model of organizational management; 3) social
entrepreneurship; 4) the development of new product, service and programmes; 5) a
model of governance, empowerment and capacity building. Social innovation can be
defined as ―innovative activities and services that are motivated by the goal of
meeting a social need and that are predominantly developed and diffused through
organisations whose primary purposes are social‖ (Mulgan, 2007, p. 8).
The OECD‘s LEED Programme (Local Economic and Employment
Development), which contains a Forum on Social Innovations, has developed its own
definition. The Forum defines social innovation as that which concerns: ―conceptual,
process or product change, organisational change and changes in financing, and can
deal with new relationships with stakeholders and territories. ‗Social innovation‘
seeks new answers to social problems by: identifying and delivering new services
that improve the quality of life of individuals and communities; identifying and
implementing new labour market integration processes, new competencies, new
jobs, and new forms of participation, as diverse elements that each contribute to
improving the position of individuals in the workforce‖. Although, the initiatives and
activities of social innovation are generally encouraged by non-profit organizations
and foundations, the European Commission (2012) affirms that social innovation can
and must take place in all four sectors or as combination of them: (1) the non-profit
sector; (2) the public sector (both in terms of policies and service models); (3) the
private sector; and, (4) the informal sector. Accordingly to the literature review,
Caurlier-Grice et al. (2012) underline some common features and core elements of
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social innovation. The core elements appear necessary to define a social innovation,
speaking to: novelty, where social innovation needs to be new in some way or
applied in a new way; practical application, where social innovation has to address
the implementation of a new idea financially sustainable in the medium- to long-term;
meets a social need, considered as something that cause socially suffering when not
met; effectiveness, implying that social innovation should be more effective by
providing outcomes from existing solutions; enhancement of society‘s capacity to act,
fostering new roles and relationships, developing assets and capabilities and/or
better use of assets and resources. The main common features of social innovation
are: cross-sectoral; grassroots and bottom-up; pro-sumption and co-production;
mutualism; better use of assets and resources; and development of capabilities; and
open and collaborative.
As noted by Murray et al. (2010), the process of social innovation is
characterized by six stages that take ideas from inception to impact (Table1). These
six stages are not always sequential and there are feedback loops between them.
They offer a suitable framework for thinking about the different support that
innovators and innovations need in order to grow.
With these definitional elements in mind, the paper examines a case study that
provides exploratory
insights into the main characteristics and activities through which a social farm
organization can successfully define and develop social innovation involving
well-defined segments of society (i.e., disadvantaged, marginalized or poor).
Table.1 The six stages of social innovation processes
Stages
Prompts, inspirations
and diagnoses
Proposals and ideas
Prototyping and pilots
Sustaining
Scaling and diffusion

Systematic change

Characteristics
It includes the factors which highlight the need for innovation (i.e.,
crisis, public spending cuts, poor performance, strategy), and
involves diagnosing the problem and framing the question in such a
way that the root causes of the problem will be faced. Framing the
right question is halfway to finding the right solution.
It contemplates the idea generation.
It is the stage where idea is tested in practice. The process of testing
ideas is necessary in the social economy because it‘s through
iteration, and trial and error, that coalitions gather and conflicts are
resolved.
It is the stage where idea becomes everyday in practice.
This stage includes a range of strategies for growing and spreading
an innovation – from organisational growth, through licensing and
franchising to federations and looser diffusion.
This stage involves the interaction of many elements: social
movements, business models, laws and regulations, data and
infrastructures, and entirely new ways of thinking and doing. It is
necessary to create new conditions to make the innovations
economically viable (i.e., new technologies, supply chains,
institutional forms, skills, and regulatory and fiscal frameworks).
Systemic innovation determines changes in the public sector, private
sector and household sector, generally over long periods of time.

Source: our elaboration from Murray et al. (2010).
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Research design
To achieve the objectives, we choose an exploratory, data-rich research
design (Yin, 2003; Eisenhardt and Graebner, 2007) aimed at providing useful
exploration, description and interpretation of the specific phenomenon under
investigation. The study used a single-case study approach because it permits to
investigate ―a contemporary phenomenon within its real-life context; when the
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which
multiple sources of evidence are used‖ (Yin, 1994, p. 13). Although the case-study
method does not aim to generalize study populations (statistical generalization), as
other methods do (i.e., experimental approaches), it intends to generalize theories
(analytical generalization; Yin, 2013).
In this paper, the Terra del Sole Farm was selected because it can be
considered a ‗typical‘ case (Miles and Huberman, 1994; Yin, 2003; Eisenhardt and
Graebner, 2007) of a social farm organization.
Social farming: a case study
The farm under discussion is the Solid Farm which is located in Sicily (Italy). It
is a socially recognized farm at a regional and national level, which deals with the
cultivation and breeding of cattle and that each year trains more than 30 disabled and
disadvantaged people in collaboration with local authorities. In a few years, the farm
has managed to take on dozens of people with disabilities, employing them in various
fields and with different tasks (countryside, warehouse, secretarial, administration,
transportation, call center, etc). The products are marketed, on the one hand through
home delivery and on the other through Organized Distribution and Large Distributed
Organization. The products obtained are sold and the profits are used to fund the
project. Every year, the Farm hosts two classes (first and second year of training) of
15/20 disabled and disadvantaged people working in the field of agricultural training
organized by local authorities. The farm has 150 hectares of land, but the initial dairy
farm has proved to be problematic with respect to the idea of a social agriculture. For
this reason, the farm has been focusing on horticultural crops, with a higher labor
intensity and a short production cycle. In addition, a conversion to the organic
production method was chosen. The main activity of the company is the training of
children with disabilities ranging from mental and physical impairment (Bryant, and
Garnham, 2014). Recently, the farm is trying to establish a stable catering and
animal-assisted therapy activity, providing a residential facility for users and a
museum village inside the farm to organize educational paths with schools
(Lanfranchi et al., 2015. Bernard et al., 2014). A brake on the potential of this farm is
not so much the economic aspect as the coexistence of the family business and of
the cooperative on the same corporate structure which normally produces positive
results, but sometimes is a source of confusion of roles and conflicts of interest in
economic management, as well as the conservative attitude of the families, which
hampers the users‘ acquisition of autonomy (Sulemana and James, 2014). However,
the entrepreneurial ability of this enterprise to interpret a difficult market like that of
organic production and solidarity should be highlighted. The Terra del Sole Farm has
registered a solid agricultural brand and has chosen to align its prices with those of
non-organic products (Peters and Gregory, 2014. Pruteanu et al., 2012). The main
social innovations of this farm are: use of new logistic and distribution models;
adoption of agricultural practices with particular attention to the exploitation of the
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wood-wood chain; innovative packaging development for shelf- life; new technologies
for water purification; efficient buildings that use clean energy and optimize biomass;
use of systems for simulation and assessment of environmental and economic
impacts.
Conclusion
Social agriculture and social innovation in agriculture are still at this moment in
Italy and in different EU countries an experimental and new field. For this reason,
coordination efforts between the agencies responsible for the elaboration and
emanation of legislation and the realities established on the territory are necessarily
required. From a proactive point of view, it is necessary to use the funding from rural
and regional development policies as well as those related to security and legality
(Ozer, O. and H. Akcay, 2013). Ultimately, the necessities are: a radical and
profound redefinition of social policies by implementing the shift from insurance
policies to welfare models that can represent the solution to the various and current
issues. The main problems are: unemployment or job placement of low-contracted
people, which would diminish the forms of welfarism that are burdened by society as
a whole. Traditional systems, in fact, are going through a phase of profound crisis.
From the analysis of the case study, it emerged that several factors are likely to
affect the success of the multifunctional agricultural enterprise. If the breadth of the
farm appears to be insignificant, the availability of premises for both production and
training, socialization or residential purposes is important. Production orientation is
also important. In fact, it is preferable that the activities carried out by the farm are at
a high level of labor demand and with different tasks. Moreover, if the production
cycle is short, the disabled person has the opportunity to better understand the
ultimate purpose of his work. Finally, it is not superfluous to recall the social nature of
these experiences not only for the goals they pursue, but also for the methods they
adopt. They are experiences that are nourished by internal and external relationships
with the subject that realizes them. There is therefore a need for an extension of both
funding possibilities and contractual arrangements. This would increase their
chances of affirmation, though only a strong relationship with the land would ensure
survival and success (Lanfranchi et al., 2017). The general perception is that social
agriculture has positive effects on the beneficiaries both in terms of individual wellbeing and in terms of socio-occupational integration. In addition, this is an
environmentally sustainable, low-impact production that brings a quid pluris in terms
of quality of life and social conscience and is therefore closely linked to an idea of
"ethical" production (Lanfranchi and Giannetto, 2014).
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Initial Standardization and Validization of
Methodology Measuring Organizational Culture in
the Field of Education
Ivaylo Staribratov, Lilia Babakova, Valia Petrova
Paisii Hilendarski Plovdiv University - Bulgaria
Abstract: This article discusses the notion of organizational culture as a set of
ideas about ways of acting, norms of behavior, values, expectations, ideas for the
future and the present that are consciously or unconsciously shared by members of
the organization. The analysis of organizational culture allows the school to be
interpreted as a social system and allows the manager to develop one that motivates
teachers and pupils for a higher quality learning process. The author's methodology
for diagnosing school culture is conceptualized and the first results of the
standardization are presented. Clustering shows the psycho-semantic structure of
the initially formed in-line relations. The peculiarities of the interrelations of the
psycho-thematic forms and structural parameters of the organizational culture in the
school are established and interpreted.
The peculiarities of the organizational culture of the school determine its
individuality and uniqueness, the specifics of the reaction of the pedagogical team
towards the external and internal events. The understanding of the nature and the
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nature of the organizational school culture agnoses the human potential of the
school, it allows to assess the appropriateness or inadequacy of certain management
actions, namely to plan the direction and dynamics of the strategic development of
the school's educational and organizational system.
Keywords: organizational culture, teachers, motivation, diagnostic, human
potential of the school

Начална стандартизация и валидизация на
методика, измерваща организационната култура
в областта на образованието
Ивайло Старибратов, Лилия Бабакова, Валя Петрова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски―
Резюме: В настоящата статия се разглежда понятието организационна
култура като съвкупност от представи за начините на действие, нормите на
поведение, ценности, очаквания, представи за бъдещето и настоящето, които
са съзнателно или несъзнателно споделяни от членовете на организацията.
Анализът на организационната култура позволява да се интерпретира
училището като социална система и дава възможност на ръководителя да
разработва такава, чрез която да мотивира учители и ученици за по- качествен
учебен процес. Концептуализирана е авторска методика за диагностика на
училищната култура и са представени първите резултати по стандртизацията.
Чрез клъстеризация е показана психосемантичната структура на първоначално
формиралите се вътрешноайтемни релации. Установени и интерпретирани са
особеностите на взаимовръзките на психосематичните форми и структурни
параметри на организационната култура в училище.
Особеностите на организационната култура на училището определят
неговата индивиуалност и неповторимост, спецификите на реакция на
педагогическия колектив спрямо външните и вътрешните събития. Разбирането
на същността и характера на организационната училищна култура агностицира
човешкия потенциал на училището, позволява да се оцени целесъобразността
или нецелесъобразността на определени управленски действия, по-точно да се
планира посоката и динамиката на стратегическото развитие на образователноорганизационната система на училището.
Ключови думи: организационни култура, преподаватели, мотивация,
диагностика, човешки потенциал на училището.
Организационната култура на училището се обуславя от външни фактори
като национални традиции, икономически условия, особености на културата на
заобикалящата среда. От друга страна, на формирането на позитивна и
конструктивна организационната култура на училището сериозно влияние
оказват вътрешни факторни като особености на личността на ръководителя,
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целите, задачите и стратегията за развитие на училището, общото ниво на
образование и квалификация на учителите. Освен това тя е свързана с
ефективността на работата в организацията и затова на практика е невъзможно
да се създаде добре функциониращо училище без подобаваща организационна
култура. Тя създава определена обществена репутация, която влияе на
оцеляването на училището във външния свят. Силната организационна култура
помага формирането на чувство на привързаност на учителите и учениците в
училище. Има много начини, чрез които може да се предаде или развие
училищната организационна култура: училищните празници, традиции и
ритуали.
Създадената в училище култура може да се изучи по различни начини и
методи, като напр. интервюта, косвени методи, фолклор, документация. Всички
тези методи обаче изискват време и постоянство и често имат субективен
характер. По-обективни и по-малко изискващи време се считат анкетирането и
тестирането.
В организационните проучвания има голям брой тестове и анкети, които
са предназначени да измерват и оценяват организационната култура като
споделена ценност от членовете на организацията. Въпреки това в тези
инструменти за измерване липсва теоретична основа (Denison, 2014; Marchand,
2013), т.е. основният компонент, от който те са изградени, са ценностите.
Разбира се, има и такива методики, които измерват организационната култура,
следвайки ясна теоретична основа. Но тези инструменти рядко намират
приложение в повечето изследвания след първоначалното им публикуване
(Denison, 2014; Jung, 2009). Предполага се, че не са показали надеждни и
валидни параметри. Много голяма част от методиките са широко използвани за
оценяване и профилиране на организационни култури в различни организации
(Cameron & Quinn, 2011), например в сектора на здравеопазването;
производствени компании; публични администрации и значително по-рядко в
училища и университети. Провеждани са изследвания на училищната
организационна култура в Китай и Малайзия, но поради липса на универсална
методика за тази сфера, авторите дават цяла батерия от методики.
В рамките на нашето проучване и изследване на организационната
училищна култура ние се сблъскахме с проблема на дефицита на подходящ
интструментриум. Методологията и различните методики на изучаване на
организационната култура водят до методически противоречия в измерването
на училищната организационна култура. В зависимост от методологическата
логика методическият инструментариум за изследване на училищната
организационна култура се базира или на формални прояви, които типизират в
конкретни тесни рамки мащабността на понятието „организационна култура―,
(т.е. налице е типологически подход) или в рамките на структурнофункционална
парадигма,
което
предполага
съответствие
на
психодиагностическия инструментариум на всеки структуриран блок на
организационната култура и нейните вътрешни взаимовръзки. Но на този етап
диагностичен инструментариум, позволяващ в рамките на структурнофункционалната парадигма да измери училищната организационна култура,
все още не е създаден.
Това породи необходимостта за създаване на нова и универсална
методика за измерване на организционната култура в училище в рамките на
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България. След като бяха проучени различни теории за организационната
култура в училище, а също и използваните от други изследователи методики за
измерването ú, бяха обособени няколко абстрактни семантични ядра:
сплотеност; иновации; резултативност; стабилност; работа в екип; комуникация
и удовлетвореност от заплащането.
В първото замислено от авторите семантично ядро, което условно бе
обозначено като култура на сплотеност, влизат елементи, чиято семантика е
ориентирана към лоялността, грижата и менторството спрямо членовете на
организацията. Тук влизат твърдения като „Ангажираността на учителите,
насочена към грижа за учениците―. Това семантично ядро наподобява скалата
на Камерън и Куин за семейна организационна култура.
Във второто замислено семантично ядро, което условно бе обозначено
като култура на образователни иновации, влизат твърдения, чиято семантика е
ориентирана към новаторството и творческата дейност. Такъв тип култура
предполага готовност у учителите да експериментират и рискуват с методите
на преподаване. В тази дименсия влизат твърдения като: „Училището е много
динамично и изпълнено с дух на новаторство място―, „Училището се стреми да
бъде лидер и новатор в образовтелната система―.
Третото замислено семантично ядро е свързано с резултативността в
сферата на образованието. Предполага се, че училището е ориентирано към
постижения и положителни образователни резултати, като основната грижа и
дейност на педагогическия колектив е ясното изпълнение на учебните и
педагогически задачи. Съдържа твърдения като „Ръководният екип в училище
определя успехите въз основа на конкуренцията и сравняване с успехите на
други подобни училища―.
Четвъртото семантично ядро е свързано с ролевата и бюрократична
организационна култура при замисъла на методиката за измерване на
организационната култура. Това предполага формализирана и структурирана
обстановка в училище и дейността на учителите, която бива управлявана от
ясни правила и инструкции. Тази скала включва твърдения като: „Училището е
структурирана и силно контролирана институция от държавната и общинска
администрация―, „Училището е силно повлияно от неизменността на
традициите―.
Петото семантично ядро на замислената от нас методика съдържа
твърдения, чиято семантична насоченост е върху работата в екип и
комуникацията в училище. Тук присъстват твърдения, като „Членовете на екипа
в училище са добри, екипни, кооперативни, подкрепящи и загрижени за общите
цели―.
Шестото семантично ядро в методиката, измерваща организационната
култура в училище, е насочено към удовлетвореността от заплащането като
съществен фактор за общата удовлетвореност от работата. Тук бяха
формулирани твърдения, като „Работата по проекти мотивира членовете на
екипа в училище единствено и само заради доброто финансово заплащане―,
„Възнагражденията са основният стимул за работа – „усилен труд за добро
заплащане―.
Целта на настоящото изследване е да тества психометричните свойства
и структура на авторска методика за измерване на организационната училищна
култура. Тя съдържа 48 твърдения, всяко от които измерва училищната култура
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в 7-мерна скала Ликертов тип. Една част от твърденията са заимствани от
„Инструмента за оценка на културата (Cameron & Quinn, 2011), но са
модифицирани и формулирани с терминология, чиято семантика е тясно
насочена в областта на училищната организационна култура.
Въз основа на целта бяха формулирани следните две задачи:
- Да се направи факторен анализ, за да се установи колко
ядра/дименсии се формират въз основа на първоначалната обработка на
първичните данни;
- Да се направи клъстърен анализ, с помощта на който да се установи
как семантично се групират твърденията за дадено ядро и в каква степен
новополучилите се разклонения съвпадат със замислените от авторите ядра.
Хипотеза: Допуска се, че след прецизно формулиране на твърденията,
статистическата обработка на първичните данни ще покаже надеждни и
валидни резултати, а групирането на айтемите наподобява авторовата
концепция за всяка една скала.
Респонденти: 135 учители от МГ „Акад. Кирил Попов― – Пловдив, ОУ
„Драган Манчов― – Пловдив, ПМГ – Смолян, и СУ „Емилиян Станев― – Велико
Търново.
Резултати: Статистическата обработка на резултатите показа, че за
всичките 48 твърдения надежността е висока (α = 0,942). Това даде основание
да се продължи с факторния анализ, за да се установи дали замислените от
авторите семантични ядра на методиката са били добре разбрани от
респондентите и съответно да се сравнят теоретичната структура на
методиката с емпиричната. Полученият коефициент на КМО се оказа доста
висок – 0,856, което е предпоставка да се продължи с факторизацията. Като
метод за извлечение бе избран анализът на основните компоненти, а като
метод на въртене – промакс с нормализация на Кайзер. Факторният анализ
показа, че се обособяват четири основни семантични ядра, а не шест. Първият
фактор показа дисперсия на айтемното разпределение от 30%, за първото
семантично ядро, 8,22% за второто, 4,9% за третото семантично ядро и 4,2% за
четвъртото. Факторните тегла на айтемите се оказаха високи, те варират в
диазапона 0,532 - 0,797.
Първият фактор, който се обособи, обхваща най-големият брой айтеми –
11. За да се установи сходството между отделните айтеми в него, бе използван
клъстърен анализ по метода на „близките съседи―. На фиг. 1 е представена
дендрограма с айтемната структура и разположение на айтемите.
Първият клъстер, който се обособи като семантично най-близък, включва
твърденията „Трудовата мотивация на екипа в училище се изгражда от
необходимостта за професионално развитие, желание за постижения и
съпричастност към успеха на институцията― и „Колективът в училището се
стреми да създаде една по-цялостна, модерна и хармонична организация с цел
гарантирана реализация и материална стабилност―. Това, което релационно
доближава тези два айтема и ги прави смислово най-проксимиращи, е крайният
резултат, който се цели да бъде постигнат в училище. За повечето респонденти
крайният и положителен резултат е свързан със силна мотивация и
себеотдайност от страна на колектива в своята работа. Предполага се, че
училището е ориентирано към постижения и положителни образователни
резултати, като основната и водеща дейност на педагогическия колектив е
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изпълнението на учебните задачи. Повечето респонденти разглеждат
репутацията и успехите на училището като обща, колективна цел.
Перспективата и стратегическото развитие на училището се свързва с
разрешаване на поставените задачи и тяхното постигане. Успехът се определя
от високия рейтинг, конкурентоспособността и стабилността в сферата на
образованието. В този смисъл Woods и Weasmer (2002) отбелязват, че
насърчаването на учителите да показват постижения и положителни резултати
в работата си с учениците служи като фактор на доверие, което оптимизира
удовлетворението от работата.

Фиг. 1. Структура на първо семантично ядро
Семантично най-близко към този клъстер позиционира твърдението
„Членовете на екипа в училището са добри, екипни, кооперативни, подкрепящи
и загрижени за общите цели―. Според повечето респонденти резултативността
и успехите на училището са пряко свързани с взаимоотношенията с колегите,
тъй като те се определят като качество на принадлежност, което учителите
поддържат с техния главен учител, ресорен зам.-директор, директор, колегите и
подчинените, или накратко тяхната работа в група. Knox отбелязва, че работата
в екип придобива смисъл, ако учителите се придържат към подобни стремежи и
цели (Knox, 2011). Wather установява, че положителната връзка с колегите е
необходимост, ако е създадено усещане за взаимни професионални
взаимоотношения в училищната организация (Wather, 2013). Приятелски
настроените работни отношения са свързани с благоприятни нива на
удовлетвореност от работата. Именно един благоприятен климат в училище е
фактор за наличие на удовлетвореност от работния процес, оптимизъм,
доверие и положителни емоционални състояния у педагозите.
Към този клъстер смислово подред се доближава твърдението
„Взаимовръзките между членовете на екипа в училище са ориентирани към
новаторство, стремеж към развитие и ангажираност―. Научни изследвания
показват, че развиването на чувство за общност чрез изграждането на
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взаимоотношения и осигуряването на висока успеваемост са основни фактори
за играждането на успешна училищна култура (Brown, 2004). Ефективността на
педагогическия колектив зависи от ценностно-ориентационното единство. Тук
влизат нагласите на членовете на колектива по отношение на учениците,
учебните цели, методите за въздействие на учениците, стиловете на
взаимоотношения с учениците. От психологическия климат, създаден от
учителите, зависи самооценката им, стремежът към себеотдайност в
педагогическата дейност.
Проксимално до този клъстер се намира твърдението „Екипът в училище
е като „семейство от приятели― – хората, работещи в него, умеят да се
забавляват заедно―. Учителите получават увереност чрез работа в екип, когато
си сътрудничат с колегите си. Чувството на доверие увеличава в тях чувството
за принадлежност, самооценка и удовлетворение от работата. За добрите
взаимовръзки сред учителите важен фактор се явява приятелски настроеният
колектив. Предполага се, че за формирането на сплотеност и екипност сред
учителите стоят училищни традиции и висока степен на ангажираност.
Успехите и резултативността се дължат на добре изградените междуличностни
взаимоотношения във връзката учител-учител, така и учител-ученик.
Колективните нагласи и установки на академичния състав относно изграденото
доверие е основно измерение на училищния живот. Културата на доверието в
училището е тази, в която учителите могат да доверяват на своите ученици;
колеги; родители и директора.
Следващото по близост твърдение е „Училището е много динамично и
изпълнено с дух на новаторство място―. Предполага се, че наличието на
сплотеност и екипност в педагогическия колектив е предиктор и условие за
изграждане и осъществяване на иновативни практики в училище. В условията
на иновационното развитие се променя и функционалната роля на
образованието: от генератор на навици, умения и знания, то се превръща в
непосредствен производител на знания и активен участник в процеса на
трансформиране на тези знания в нови продукти, технологии и услуги.
За да се превърне училището в „изпълнено с дух на новаторство място―,
е необходимо добро управление и анализ на възможните пречки, които да
възпрепятстват процеса на внедряване на динамични и иновативни практики.
Затова тук по близост се появава твърдението „Ръководният екип чрез
анализиране на недостаците в комуникацията между учителите търси и
подпомага решаването на проблемите в училище―. Често в образователната
сфера проблемите и препятствията в комуникацията между колегите и особено
когато това касае използването на иновативни и непознати до този момент
практики в образователната система, може да доведе до неразбирателства,
недоумения, противоречия и конфликтност. Качеството и ефективността на
даден проект в голяма степен зависят от непротиворечивостта на идеите и
изискванията за осъществяването и реализирането му. Наличието на вътрешни
неточности и погрешно разбрани детайли може да бъде причина за
пораждането на конфликти между учителите. Високите нива на конфликтност и
неразбирателства по даден иновационен проект може да доведе до
ретардационно осъществяване и внедряване на иновативните проекти на
практика. Но за да се избегне това, е необходимо наличие на ефективно
осъществяване на управление на иновационните процеси, което предполага
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високо професионално-културно ниво на ръководителите на образователните
учреждения; устойчивост при даването на преки и обратни връзки в диадата
„ръководител-колектив―; наличие на стандартизирани изисквания за
иновационна дейност и нейното управление на всички нива на
образователната система.
Анализирането на възможните препятствия в комуникацията между
учителите от страна на директорите предполага високо ниво на себеотдайност
за оптималното протичане на учебния процес. Близост до този клъстер се
появява твърдението „Директор, заместник-директор, главни учители с желание
правят жертви с цел пълноценна организация на учебния процес―. Всеки
колектив има свои специфики на професионална дейност, които се отличават
от други педагогически колективи. За педагогическия колектив такава
специфика се определя от нивото на педагогическата и организационна
култура, степента на организираност и сътрудничество, характера на
междуличностните взаимоотношения, разбирането за индивидуална и
колективна отговорност. Във връзка с това директорите и главните учители
постоянно се намират „под прицел― не само спрямо своите колеги учители, но и
спрямо достатъчно високата възрастова вариация на учениците, както и от
родителите. Основните принципни въпроси, касаещи педагогическия колектив,
са тема за обсъждане на различни нива на управления като педагогически
съвет, методически обединения и пр. Директорите на училища имат
възможност да делегират различни отговорности на членове от педагогическия
колектив. Това обаче може да бъде „нож с две остриета―. Затова на
училищното ръководство често се налага да „прави жертви―, като активно да
взаимодейства с учителите, училищната администрация, учениците и
родителите и да балансира техните гледни точки, да участва в процеса на
взимане на решения, съобразявайки се с всички заинтересовани страни,
внимателно да делегира отговорностите за взимането на решения,
непрекъснато да осъществява контрол за протичането на учебния процес и да
анализира възможните препятствия и др.
„Жертвите с цел пълноценна организация на учебния процес― се явяват
фундаментални предпоставки за нормалното функциониране на учебния
процес и дейност. При наличието на добра организация на макрониво /т.е. от
страна на директорите, главните учители /може да се очаква положителна
резултати на мезониво /т.е. методически обединения и самите учители/. Затова
следващото
по
семантично
сходство
е
твърдението
„Трудовите
взаимоотношения между колегите се изграждат на база пълноценна ефективна
самореализация в съвместната дейност на методическото обединение―.
Методическото обединение приема ролята на „иновационен генератор― с цел
създаване, усъвършенстване или внедряване на иновации в педагогическата
практика. А това са: единни педагогически и дидактически принципи на
обучение; критерии за успешна образователна дейност; разработване на
програми от факултативните учебни часове; единни критерии за оценяване и
други. В резултат на работата в методическото обединение не само се
изработва и прилага иновационният материал, но се предполага, че колективът
се сплотява, способен е да разреши най-значимите и актуални задачи на даден
етап, лесно се адаптира към курсовете за повишаване на квалификацията и
творчески възприема иновациите в образованието.
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Формалната структура на макро-, мезо- и микрониво се счита за
официалната структура на колектива. Тук влиянието на директора на
училището върху учителите е ясно и разбираемо. Такава структура е
обусловена от официално разделение на труда, правата и задълженията на
всеки от членовете на педагогическия колектив. Формалната структура се
характеризира с наличие на многомерни връзки и взаимоотношения. Такива
отношения обуславят управленската дейност на директора на училището. Този
вид отношения ясно се регламентира от инструкции. Но освен формална, в
училището съществува и неформална структура, която се характеризира с
личния избор на субекта за общуване, т.е. взаимоотношенията на всички
членове на колектива. Такива отношения възникват въз основа на
симпатия/антипатия,
доверие/недоверие,
уважение/неуважение.
Неформалната структура отразява вътрешното, невидимото състояние на
педагогическия колектив. Затова и тук се появява следващото по сходство
твърдение „Училището е като „втори роден дом―. В него колегите споделят
много за себе си―. Междуличностните отношения са приоритетни за членовете
на педагогическия колектив. Те имат устойчив характер, определят
емоционалния потенциал на учителите и се явяват определена защита от
влиянието и изисквания на ръководството на училището. Затова тук може да се
говори за хуманистичната училищна култура в образователната общност, в
която учителите взаимодействат и работят в сътрудничеството. Ученето и
поведението се разглеждат от психологическа гледна точка, т.е. девиантното
поведение на даден учител трябва да бъде разбрано от останалите. По този
начин училището се опитва да създаде атмосфера, която да отговори на
нуждите както на учители, така и на учениците; нормите и ценностите са
хуманистични.
И накрая най-отдалеченото твърдение от структурирания клъстер е
„Ръководният екип познава личния живот на колегите си и се стреми това да не
повлияе негативно върху работата в училището―. Ако се допусне, че училището
е „втори роден дом― за учителите, които споделят за себе си и своя личен
живот и се чувстват емоционално и социално благополучни и успешни, то това
може да бъде предпоставка и за негативни последици. Споделянето на
елементи от личния живот на учителите често може да бъде фактор за
пораждане на слухове, интриги и конфликти на колегиално ниво. Често
недостигът на информация довежда до зараждане на слухове за
личния/професионалния живот на педагозите, което може да породи конфликти
помежду им. Това може да бъде предиктор за борба за авторитет сред
учителите; съперничество; интриги; обиди и оскърбления; враждебност спрямо
даден преподавател; личностна омраза и др. Затова ролята на ръководството в
подобни случаи е да се стреми да установи и овладее „огнището на подобни
симптоми― в педагогическия колектив чрез задълбочен анализ на случващото и
конструктивен диалог със засегнатите страни.
Може да се обобщи, че при първото психосемантично ядро са налице
твърдения, чиито смисъл е насочен към спотеността и колективизма на
педагогическия състав с цел високи постижения и резултативност. Това дава
основанието условно да формулираме тази дименсия като „Култура на
екипност и взаимоотношенията – иновативност и новаторство―.
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Вторият фактор, който се обособи, съдържа само 5 айтема.
Дендрограмата на втори фактор /фиг. 2/ показва, че двете най-близки
разклонения помежду си са: „Училището не се фокусира върху развитието на
човешкия ресурс, липсва доверие и откритост― и „Връзките между
методическите обединения в училище не са в крак с модата, зависими са от
външни фактори и не са напълно обективни―. И двете твърдения имат
отрицателна конотация. Сходството им се състои в причинно-следствената им
структура. Когато в училището се наблюдава отсъствие на алтруизъм или
емпатия между учителите, се очаква, че това ще рефлектира и върху
сътрудничеството и взаимните дейности. За да бъдат връзките между
методическите обединения „в крак с модата―, е необходимо да се организират
заседания, на които членовете на методическото обединение да могат да
предлагат своя позиция по даден въпрос, да обсъждат актуални проблеми или
да правят обзор на научно-методическа литература, а това предполага високо
ниво на доверие и колегиални взаимоотношения. Когато на едно микрониво,
каквото в дадения случай се явява училището, липсват удовлетворителни
отношения, колегиалност и взаимно професионално общуване, не може да се
очаква, че на мезониво, каквито са методическите обединения, ще се
наблюдава наличие на пълноценно осигуряване на качествено образование,
ефективност на иновациите от колективното търсене, обмен на опит или
създаване на единни подходи, критерии, норми и изисквания за оценка на
резултатите на образователната дейност. Отсъствието на човешки ресурс в
училището би следвало да окаже негативно влияние върху методическата
помощ към педагозите.

Фиг. 2. Структура на второ семантично ядро
Липсата човешки ресурс и сплоени отношения в училището предполага
по-високи нива на индивидуализъм и по-ниски на колективизъм. Затова
следващото по сходство твърдение е „Взаимоотношенията между колегите в
училището са конкурентни и всеки гледа своя личен интерес. Хората в него си
помагат и подкрепят един друг само когато виждат изгода или когато са
инстуктирани от ръководителите си да правят това―. Един такъв
иднивидуалистичен подход на интеракция между учителите предполага
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социална защита на правата на педагозите в училицето, висока степен на
самостоятелност и самодостатъчност, самоусещане за независимост и
способност за противопоставяне на външни влияние /от страна на други
учители/. Оттук това може да доведе до други поведения и черти като егоизъм
и егоцентризъм и при по-висока активност да се трансформира в авторитарно и
дори агресивно поведение. Подобна ориентация би оказала влияние на
методите на осигурване на разнообразие и вариативност в училище,
съответстващи на принципа на плурализма на образователните концепции,
което в крайна сметка би се отразило и на образователната ориентация. Ето
защо подобна ориентация и нагласа от страна на учителите би довела до
своеобразна „капсулация― и затова следващото по сходство твърдение има
следната структура: „Главните учители и останалите учители в училище не
приемат лесно всеки новопостъпил член на колектива и трудно изграждат тесни
трудови взаимоотношения. Липсва отговорност и грижовност―. Подобна крайна
индивидуалистична нагласа, самостоятелност, автономност и самоценност от
страна на педагозите би се отразила негативно във взаимоотношенията им с
другите колеги. Игнорирането и липсата на възможности за социална
адаптация са основни фактори за възникването на т.нар. явление „мобинг―, т.е
враждебно поведение спрямо сътрудниците в училище. Мобингът в училище
може да се прояви в две разновидности: на хоризонтално ниво /сред
сътрудниците на едно ниво/ и вертикално ниво /учители, заемащи различни
нива в училищната йерархия/. Хоризонталният мобинг е най-често характерен
за новопостъпилите учители и се прилага от по-старшите. Той може да се
прояви в игнориране и пасивно поведение, предоставяне на неверна
информация на новопостъпилия, игнориране на въпроси и молби, интриги и пр.
Подобни действия се предприемат, когато новопостъпилият се възприема като
пряка конкуренция. Счита се, че такива пресиращи действия към
новопостъпилите учители се предприемат от по-старшите, които се страхуват
да не загубят своя авторитет или работно място.
Гореизброените твърдения предполагат липса на сплотеност и
колегиалност от страна на колектива, което може да бъде предпоставка за
ниски академични резултати и постижения и неефективна образователна
дейност. Затова последното твърдение в тази структура е „Духът в училище се
влияе значително от неуспеха да бъдат постигнати целите на колектива―.
Липсата на колективен дух се отразява негативно на успехите и прогреса на
училището на институция.
Семантиката на петте горепосочени твърдения е насочена към човешкия
ресурс като предпоставка за добрите резултати и ефективност на училището и
затова условно това ядро бе назовано като „Култура на човешкия ресурс –
професионализъм, цел и/или средство за високи резултати―.
На фигура 3 е представена дендрограмата на третия фактор, който
включва четири айтема. Тук двата проксимиращи айтема са: „Училището е
слабо ориентирано към образователните резултати и постижения на учениците
от класно-урочната система‖ и „Стилът на управление (директор и заместникдиректори) в училище страда от „лоша комуникация―. „Съществуват формални
взаимоотношения‖. И тук двете най-близки твърдения имат отрицателно
насочена семантика и конотация. И тук може да се предположи, че е налице
причинно-следствена връзка между двете твърдения. Слабата комуникация и
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взаимоотношения между училищните ръководители оказва влияние на
резултатите и постиженията както на учителите, така и на учениците.
Ефективността на процеса на управление на училищно учреждение се
определя от това кой и как конкретно ръководи. Ниската култура на управление
сериозно оказва влияние на всички процеси в училищната организация. Като
едно от най-важните условия за успешно изпълнение на стоящите пред
училището задачи е наличието на определени личностни и делови качества у
директорите, а също и избор на оптимален стил на управление. Когато обаче е
налице неудовлетвореност от работата, слаба комуникация, липса на даване и
взимане на обратна връзка от страна на училищното ръководство, то интересът
към работата се губи сред подчинените. „Лошата комуникация― между
училищните ръководители може да доведе до безсистемност в методите на
управление, нисък контрол спрямо учителите и другите подчинени,
противоречиви решения, използване на колегиалност за бягство от
отговорност, безсистемно стимулиране, безразличие към критика или
отсъствие на загриженост към персонала. Всички тези фактори са предпоставки
за хаос, обърканост, грешки поради незнание как да се изпълни дадена задача
сред училищните служители, повишена тревожност и стрес сред учителите, а
това няма как да не окаже частично влияние и на академичните резултати и
постижения на учениците.

Фиг. 3. Структура на трето семантично ядро
Като логично продължение на двете най-близки твърдения е третото:
„Координираността между лидерите (главни учители, председатели на
методически обединения, председатели на комисии) и ръководния екип
(директор и заместник-директори) не води до пълноценна и ползотворна
работа, налице е слаба резултативност на учениците―. И ако в предишните две
твърдения беше засегната ролята на ръководството като процес на
въздействие, осъществявано от училищните директори въз основа на власт, то
тук лидерството в лицето на главните учители, председатели на обединения и
комисии по-скоро е процес на психологическо влияние най-често на главния
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учител върху други учители при своята съвместна дейност, която се
осъществява на база възприятие, подражание, взаиморазбирателство, т.е.
основано е на принципите на свободно общуване и доброволно подчинение.
Така широкия смисъл на думата управленската дейност може да се
осъществява не само от директорите, но и от училищните лидери. Когато обаче
се наблюдават релационни проблеми в координираността между ръководен
екип и лидери, то от това следват ниски резултати и постижения както на
учителите в своето преподаване, така и на учениците.
Последното твърдение, което най-много се отдалечава от останалите
айтеми в дендрограмата, всъщност обобщава всички останали: „Училището не
предоставя възможност за пълноценна и ефективна самореализация‖.
Наличието на проблеми в комуникацията между директорите, слабата
координираност между лидери и ръководство, слабите образователни
резултати и постижения рефлектират върху професионалния растеж и
развитие от страна на всички участници в образователното учреждение, където
се наблюдават подобни симптоми.
Горепосочените твърдения се обединяват смислово около културата на
формализма и стагнацията, което ни дава основание да назовем условно това
ядро като „Култура на структурираност и формалност в училищните
взаимоотношенията―.
Последният четвърти фактор е съставен от три твърдения, които са
представени на фигура 4.

Фиг. 4. Структура на четвърто семантично ядро
Двете най-близки твърдения на дендрограмата са „Ръководният екип в
училище (директор и заместник-директори) се фокусира върху индивидуалните
качества и постижения на всеки един член от колектива― и „Ръководството в
училище се фокусира върху контрола от преценките и тяхната ефективност―.
Налице е изцяло положителна конотация в семантиката на твърденията, които
са свързани с ролята на ръководството като основен фактор за постиженията и
ефективността на образователното учреждение. Предполага се, че
ръководството, съобразявайки се личностните и индидивуални характеристики
на своите подчинени, ще оказва необходимото влияние и подход спрямо всеки
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работещ в училището с цел повишаване на резултативността. Показва, че
ръковоството се стреми да използва човешкия ресурс и индивидуални
характеристики на всеки член от педагогическия колектив, за да постигне
пълноценна резултативност и ефективност. Една култура на ефективност се
отнася до споделените „възприятия на учителите в определено училище, че
ръководството като цяло може да действа по начини, необходими, за да се
повлияе положително върху постиженията на учениците― (Goddard et al., 2000).
Културата на ефикасността набляга на академичните постижения и нормите,
които влияят върху действията, нагласите, решенията и в крайна сметка на
постиженията на училището. Предполага се, че това ще доведе до
положителни резултати в образователната система и може да се предположи,
че с подобен стил на управление „Училището ще се стреми да бъде лидер и
новатор в образователната система‖, т.е. ръководният екип и лидерите
изграждат ефективна и иновативна училищна култура, като дават възможност
на учителите да планират и да си сътрудничат, след което ги поощряват;
осигуряват на учителите положителни работни модели като курсове за
квалификации; семинари на външни обучения; конференции; вътрешноквалификационни семинари; учебни посещения и други подобни. Стремят се да
им предоставят положителен опит и преживявания; поощряват и подкрепят
професионализма и рефлективното преподаване и възнаграждават онези
учители, които си сътрудничат и дават, и взимат обратна връзка с цел
подобряване на социалното предоставяне; участват активно в професионалния
живот на учителите и при най-малко чувство на професионално
неудовлетворение се стремят да го минимизират.
Твърденията около последното формирало се ядро се обединяват около
ролята на училищното ръководство за изграждане на работеща
организационна култура, което ни дава основание да го назовем като „Култура
на ръководния екип – фактор за високи постижения и ефективност―.
Изводи: Първите резултати по процедурата по стандартизация и
валидизация на методиката за изследване на училищната организационна
култура показват високи нива на надеждност, а също и на конструктивна,
съдържателна и критериална валидност. Факторният анализ показа, че се
обособяват четири, а не шест семантични ядра, както беше при първоначалния
замисъл на авторите. Клъстърният анализ показа частично съвпадение и
съответствие на айтемите, замислени от авторите за всяко едно семантично
ядро. Обособилите се вътрешни взаимовръзки на психосемантически
съотнесените ядра и структурни параметри на училищната организационна
култура отразяват качеството на степента на съгласуваност.
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Abstract: The penetration of mankind into the noosphere (the era of
knowledge) determines the need for nations (such as the Bulgarian) facing a
demographic collapse to concentrate on the accumulation of intellectual potential that
they have been used to strengthen and develop the wellbeing of Bulgarian civil
society, as well as on its own in an integration and coalition aspect. And in order for
our country to develop dignifiedly and successfully in world intellectual competition
and to withstand external and internal adverse impacts, it is more than necessary to
achieve it through the national spiritual and scientific potential that it possesses and
will form in the future. This is possible through much larger investments in science
education and a dynamic education system that integrates the international approach
in higher education and the placement of Bulgarian higher education in the European
space.
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Резюме: Навлизането на човечеството в ноосферата (ерата на знанието)
обуславя необходимостта нациите (като българската), намиращи се пред
демографски срив, да концентрират вниманието си върху натрупването на
интелектуален потенциал, който им е потребен за укрепване и развиване на
благосъстоянието на българското гражданско общество, както и на собствено
място в интеграционен и коалиционен аспект. И за да може страната ни да се
развива достойно и успешно в световното интелектуално съревнование, и да
устои на външни и вътрешни неблагоприятни въздействия, повече от
наложително е това да се постигне чрез националния духовен и научен
потенциал, който тя притежава и ще формира в бъдеще. А това е възможно
посредством много по-големи инвестиции в научното образование и динамична
образователна система, интегрираща интернационалния подход във висшето
образование и отреждане на мястото на българското висше образование в
европейското пространство.
Ключови думи: образование, университет, интернационализация.
Увод
В динамичния образователен и глобален пазар на висшето образование
инвестирането в човешкия капитал в образователната система и науката,
стимулирането на иновациите, акумулирането на знанията в материалното и
духовното производство и в публичните блага прави повече от наложително за
България да се формира нова стратегия за обществено развитие, основана на
знанието. Още повече че основна същностна характеристика на съвременното
производство е наличието на компонент на знанието във всяко благо. И именно
ключовата роля за развитието на обществото ни по нелекия път за
реализиране на идеята за Европа на знанието се отрежда на висшето
образование като изключително богата и разнообразна научна и културна
придобивка. Създаването на Национална стратегия за научни изследвания в
страната ни би била в подкрепа на продължаването на традициите за развитие
на вековните ни национални ценности – наука и образование, дълбоко
вкоренени в националния ни дух и култура. Тя е тази, която допринася за
интегрирането на България към развитите европейски страни, където науката е
национална ценност, удовлетворяваща духовни потребности на обществото и
генерираща нарастването на благосъстоянието, сигурността и устойчивото му
развитие. Решението на тази извънредно тежка задача е невъзможно без
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наука. Мисията на науката в България в настоящия момент се състои в
решаването именно на тази задача, в основата на която е
интернационализацията на висшето образование чрез издигането на знанието
в култ за всяка учеща се система. Разбира се, решаването на тази нелека
задача изправя системата на висшето образование в страната ни пред низ от
предизвикателства, в отговор на които е предприемането на не една или две
промени в законодателен и изпълнителен аспект, и най-вече по отношение на
мениджмънта на качеството на обучение чрез въвеждането на ясни и точни
критерии за развитие на академичния състав и лоялна междуниверситетска
конкуренция. И всякакви псевдосъвети, изказани с декларативен тон, за броя на
висшите училища в страната ни и тяхната редукция (интересно защо ли
свеждането им до десет на брой), както и продължаването на хаоса на бързи и
неконтролирани „производства― на академични длъжности, често основани на
плагиатство, свързаност, лъженаука, далеч не са в подкрепа на мисията на
науката. В този контекст са провокирани и нашите научни търсения, насочени
към интернационализацията на висшето образование като основа на
интелигентния растеж и успешните универитети на бъдещето в европейското
пространство на висшето образование.
Интернационализацията на образованието – движещ мотив на
конкурентнто предимство на университетите
Изходна основа на нашите научни търсения е историята на
интернационализацията на висшето образование. Едни по-задълбочени
изследвания на интернационализацията на висшето образование показват, че
началото на същата се поставя още в епохата на Възраждането със
създаването на първите европейски университети и свързаната с това
мобилност на обучаеми и преподаватели в тези университети. В подкрепа на
това е представената ретроспекция на изследвания от нас проблем в
исторически аспект:
 Университетът в Болоня – Università di Bologna – най-старият
университет в света и най-старият съществуващ университет в Европа е
създаден през 1088 г. Мотото на университета е „Майка кърмилница на
науките―. Сред известните възпитаници на първия средновековен и оцелял до
днес център на академизма в Европа са – Данте Алигиери, папа Сикст IV,
Николай Коперник, Романо Проди, Умберто Еко;
 Парижкият университет – известен и като Сорбоната – La
Sorbonne, по името на един от колежите му, е създаден през 1150 г. През
вековете се е радвал на завидна репутация в широк кръг от области от
човешкото познание. В него са изучавали науки и изкуства и провеждали
научни изследвания личности като Франсоа Рабле, Дени Дидро, Анри
Поанкаре, Пиер и Мария Кюри, Жозеф Лиувил, Жак Моно и много други. С
Парижкия университет са свързани 47 нобелови лауреати, както и 7 Филдсови
медалисти1;
 Оксфордският университет – University of Oxford – най-старият
университет във Великобритания и вторият най-стар действащ в света е
1

Филдсовият медал е еквивалент на Нобеловите награди и най-значимото отличие, което
някой математик може да получи.
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основан през 1167г. в град Оксфорд, когато Хенри II забранява на народа си
да учи в University of Paris. Университетът е организиран на 2 нива – колежно и
факултетно. Студентите могат да ползват обучение, близко до индивидуалното
– упражнения се провеждат в присъствието на няколко (често 1-2) студенти и
един преподавател. С тази система се свързва в значителна степен успехът на
обучението и тя е уникална. Сред известните възпитаници са Джордано Бруно,
Адам Смит, Маграрет Тачър;
 Кеймбриджкият университет – The University of Cambridge – е
основан през 1209 г. от група учени, напуснали Оксфорд. За двата
университета е характерно многовековно благородно съперничество и често за
възпитаниците им се говори като за възпитаници на Оксбридж (те са дали на
Обединеното кралство 41 министър-председатели). Кеймбридж е един от
малкото университети, които все още поддържат факултети само за жени.
Възпитаници на Кеймбридж са носители на общо 91 Нобелови награди –
повече от всеки друг университет в света. Сред известните възпитаници са
Чарлз Дарвин, Стивън Хокинг, Исак Нютън, Лорд Байрон, Франсис Бейкън,
Оливър Кромуел.
На това основание интернационализацията в световното стопанство е
процес, който се засилва с развитието на основните форми на международни
икономически връзки – трансграничното движение на капитали, стоки, услуги,
работна сила и знание. Тя представлява порядък (ред) на устройство на света,
при който доминираща роля играе държавата с ясно определени граници, през
които може да се осъществява традиционна дейност по интернационализация
(мобилност на студенти и преподаватели, сътрудничество между ВУЗ,
съвместни изследователски проекти).
Проследявайки етимологията на понятието, интернационализацията
(англ. internationalization) – е процес на нарастване ролята на трансграничното
организиране на образователния процес. Тя се проявява във все поосезателното разгръщане на образователна дейност през държавните граници.
При нея се наблюдава сближаване и взаимно преплитане на образователните
процеси в отделните държави. Резултатът от интернационализацията е едно
разширение на организационото пространство за образование, в което
пространствената дистанцията вече не играе съществена роля.
Икономическото
развитие
през
последните
десетилетия
се
характеризира в почти всички сектори с т.нар. реструктуриране. Университетите
реагират на този процес и движещите сили и мотиви, които именно ги подтикват
към интернационални дейности, е желанието им за достойно участие на
интернационалния пазар на образование.
Съвременният етап на интернационализацията на висшето образование
следва тенденциите за глобализация в образованието, свързани с преход от
епизодични университетски контакти между отделни страни към научнопедагогическа кооперация и многостранно образователно и научно
сътрудничество.
Съществените мотиви на университетите са тясно свързани с техните
намерения за подобряване на конкурентноспособноста им чрез разширяване
на позициите им на един изключително динамичен пазар – този на знанието и
намаляването на основните им разходи при предоставянето на
образователните услуги.
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При създаването и развитието на дългосрочни предимства в конкурентна
среда за стабилизирането на университетите за един дълъг период от време
водещ е мотивът за оцеляване. Предлагането например на така наречените
„уникални‖ образователни услуги предоставя възможноста за успешно
установяване на университетите не само на националния, но и на
чуждестрания пазар.
Мотивът за растеж е в основата на интернационалната дейност като
възможност на университетите да инвестират повече в своето ново развитие,
като по този начин може да бъде засилена тяхната различимост и да бъдат
подобрени рейтинговите им позиции.
В стремежа към стабилност при дейността на университети в регионите
със силно изразени и все по-задълбочаващи се демографски проблеми водещо
е разпределението или редуцирането на риска. Мотивът за пазарни позиции се
базира на все повече нарастващия натиск от страна на националната
конкуренция и насищането на националния образователен пазар, което
подтиква университетите към ескпанзия2.
Съществуващите образователни и научни ресурси, както и непълното
използване на създаден уникален образователен и научен капацитет,
подтикват националните университети самостоятелно или съвместно да
навлизат на чуждестранни пазари, което може да доведе и до редуциране на
разходите.
Декларацията от Болоня създаде ново измерение за интеграция и
развитие в Европейската зона на висшето образование. Шестте основни цели,
заложени в Болонската декларация3, са рамката за продължаване на
образователното конвергиране и през новия програмен период на ЕС, а
именно:
 възприемане на система от лесноразпознаваеми и съпоставими
образователни степени;
 включване в системата на обучение, базирана върху трите цикъла на
бакалавърско, магистърско и докторантско обучение;
 усъвършенстване на системата за натрупване и трансфер на кредити;
 стимулиране на мобилността, основано на идеята за иновации,
сподялене на добрите практики в обучението, преподаването и обмена на
знания;
 стимулиране на европейското сътрудничество в областта на
осигуряване качеството на обучение чрез усвояване на иновационни практики;
 стимулиране на инициативи от общ интерес в европейското измерение
на кооперирането в обхвата на висшето образование.
Опитът сочи, че интеграцията в образователната сфера е успешна
винаги, когато създава ново, по-високо ниво на качеството. Посланието на
европейските образователни институции от сферата на висшето образование
след срещата им в Букурещ през 2012 г., проведена под надслов „Да
използваме потенциала си по най-добрия начин: консолидиране на
2-

разширение, разпространение на вид дейност извън първоначалните предели. Речник на
думите в българския език
3
Болонската декларация е документ, подписан от членовете на Европейския съюз, касаещ
хармонизиране на висшето образование в Съюза. Декларацията е подписана на 18 и 19 юни
1999 г. в Болоня (Италия).
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европейското пространство за висше образование‖, определя качеството като
базисно и съществено условие за доверие, релевантност, мобилност,
съпоставимост и привлекателност в европейската зона на висше образование.
В своите най-актуални документи Европейската комисия очертава
основните приоритети във връзка с интернационализацията на висшите
училища в Европа, а именно: широка промоция на международната мобилност
на студенти и преподаватели, предлагане на иновативни образователни
съдържания в учебните планове на специалностите, стремеж към високи
постижения в образованието и изследванията и не на последно място –
постигане на стратегически партньорства с висши училища, институции на
държавната администрация, частния и неправителствения сектор в световен
мащаб.
За да установи готовността на висшите училища в Европа за по-широки
перспективи на тяхната интернационализация, в края на 2012 г. Европейската
университетска асоциация проведе он-лайн проучване сред университети от
47-те страни в Европейското пространство за висше образование. В резултат
от изпратените въпросници до висшите училища, онлайн анкетата е върната
попълнена от 175 институции за висше образование от 38 страни, като
Русенският университет е единственият участник от България. Най-голям е
броят на участващите университети от Германия и Испания – по 16, и от
Италия и Турция – по 134.
Преобладаващата част от анкетираните (91%) считат, че Европейската
стратегия за интернационализация на висшето образование е в подкрепа на
генерирането на добавена стойност за университетските ръководства,
националните органи и цялата академична общност. Влиянието на тази
стратегия върху конкретните висши училища се индикира от участниците в
изследването в следните посоки: за развитие на институционални партньорства
с нови региони и страни (73%), за изпращане на повече студенти в чужбина
(72%), за увеличаване броя на приеманите чуждестранни студенти във висшето
училище (68%), за по-добрата осведоменост на преподавателския състав
относно възможностите, които предлага интернационализацията (67%), за
обявяването на повече курсове на английски език (67%), за развитието на
съвместни специалности с ваимнопризнати дипломи (61%), за по-добро
позициониране в международни рейтингови системи (49%) и т.н.
Интересен факт е, че сред европейските университети все още не е
достатъчно популярно привличането и назначаването на преподаватели от
чужбина, а това също е един от приоритетите в стратегията за
интернационализация.
Университетите заявяват в своите мисии, че ценят международното
сътрудничество и се стремят да повишат международната си репутация. За да
бъде такава заявка реално намерение, тя трябва да бъде подкрепена с
възможности да се осигурят продукти, услуги и процеси, които да са от взаимен
интерес и полза за евентуалните международни партньори. Ако един
университет няма ясна представа в каква степен неговата структура и дейности

4

доц. д-р Юлиана Попова, проф. дтн Христо Белоев, Научни трудове на Русенския
университет - 2013, том 52, серия 9.
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отговарят на международни стандарти, тенденции и търсене, трудно би могъл
да осъществи намеренията си и да бъде конкурентен в международен план.
Идентифицираните топ три приоритета в институционалните стратегии за
интернационализация на висшето образование, са както следва: привличане на
повече чуждестранни студенти (52% от университетите-участници), като
стратегическият фокус е върху привличането на студенти за магистърско
обучение; интернационализация на обучението чрез въвеждане на
международно значими компоненти в учебните планове и програми (41% от
университетите) и осигуряване на повече възможности за собствените студенти
за обучение в чужбина (40% от университетите).
Изследването е въз основа на анализ и оценка на съществуващата
теория и практика при формирането и управлението на процесите на
интернационализация като елемент на политиката и управлението на висшето
образование в Европа, за да се извлекат най-успешните стратегически модели,
които се прилагат в настоящия момент.
Теоретичната рамка разглежда интернационализацията като част от
политиката на висшето образование; регулациите, механизмите и институциите
на наднационално ниво, които дават възможност за развитие на
интернационализацията; стратегическото управление и организацията на
дейностите на наднационално, национално и институционално ниво.
Възможностите за финансиране отново са приоритетни относно
очакванията
от
изпълнението
на
Европейската
стратегия
за
интернационализация на висшето образование – очаква се осигуряване на
гъвкави възможности за финансиране, които да облекчат обмена и
сътрудничеството с международни и европейски партньори. Освен това
институционалните очаквания са свързани със стратегическото развитие на
университетите: подкрепа за стратегически алианси в Европа, подкрепа за
развитието на повече партньорства, както и помощ при разработването на
съвместни програми с европейски партньори.
Интернационализацията не е самостоятелна инициатива, а интегриран
елемент от политиката на ЕС в областта на висшето образование при следване
тенденциите на развитие на единното Европейско пространство за висше
образование. Стратегията за интернационализация е предпоставка за
преосмисляне и преструктуриране на международното портфолио на всеки
университет. Внедряването на международно измерение в дейността на
университетите повишава тяхната привлекателност и конкурентноспособност,
като обогатява академичната им мисия, разширява международното
сътрудничество и в крайна сметка води до по-високо качество на
образованието, изследванията и услугите.
Като пример и добра практика може да бъде посочена Стратегията за
модернизация и интернационализация на образователната и научна дейност
през периода 2014 - 2020 г. на Русенския университет, в която се поставя като
стратегическа цел, свързана с модернизация и интернационализация на
висшето образование: „Повишаване качеството и привлекателността на
предлаганото висше образование чрез усилване международното измерение
на учебните планове и програми във всички степени и форми на обучение,
трансфер на ноу хау и международни добри практики в методите за обучение и
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изследвания, насърчаване на творчеството, иновациите и предприемаческия
дух сред мобилните студенти и преподаватели‖.
„Интернационализацията на висшето образование е процес на
интегриране на международно междукултурно измерение в преподаването,
научноизследователската и развойната дейност и други услуги, предлагани от
институцията‖5.
Европейските
университети
подкрепят
перспективите
за
интернационализация на висшето образование, но също така категорично се
изтъква необходимостта от финансова подкрепа от страна на ЕС за постигане
на тази стратегическа цел, както и от нормативни промени на национално ниво,
за да се стимулира този процес.
Днес при увеличаващата се глобализация на икономиката, технологиите
и комуникациите съществува потенциална заплаха за оцеляване на
националната идентичност и култура. Възможността за хомогенизация на
културите е риск, често подчертаван от малките държави или развиващите се
страни, дори до степен на пълно отхвърляне на глобализацията като път към
денационализация. Глобализацията и интернационализацията се възприемат
като различни концепции, свързани с динамична връзка, при което и двете
излизат извън рамките на нациите и границите, като се цели обмен с общности,
различни от собствените и се търсят постижения в световен мащаб.
Глобализацията като движение на технологии, икономика, знание, хора,
ценности, идеи през границите влияе на всяка страна по различен начин,
размивайки националните граници за установяване на единствен
международно приложим и световно приемлив стандарт.
Интернационализацията е реакция в противоположна посока на
глобализацията, при което акцентът е върху трансфера на собствено
съдържание в международна среда чрез приемането на съвместното
сътрудничество.
Една част от изследователите разглеждат интернационализацията като
процес на подготовка на студентите за участие и реализация в
глобализиращото се общество. Друга група счита, че интернационализацията е
свързана главно с методите за привличане на чуждестранни студенти,
обикновено от по-слабо към по-силно развитите страни. Има и други позиции,
като тази на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), определящи интернационализацията като комплексен процес с
разнообразни задачи и многостранни ефекти6.
Интернационализацията се разглежда като динамичен процес, а не
просто като набор от изолирани дейности. Интегрирането също е ключов
момент, защото то гарантира постоянно и важно място на интернационализационния аспект в академичните програми, политиките и
процедурите на институцията, а не просто някаква допълнителна и лесно
изключваща се добавка. Междукултурният аспект е поставен наравно с
международния, за да се акцентира на факта, че интернационализацията
5

King, K. (2001). Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise. Conference on Higher
Education and its socio-political context. Tilburg.
6
Интернационализацията на висшето образование, Център за интернационализация на
висшето образование, Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване
Европейски парламент B-1047 Брюксел.
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включва и различни културни и етнически групи. Този аспект е и основа за
развитие на концепцията „интернационализация у дома―.
Горното определение е неутрално по отношение на мотивацията, т.е.
причините дадена институция да се интернационализира или дадена държава
да включи интернационализацията като елемент на образователната си
политика не са включени в дефиницията. Тоест отчитат се разликите в
обществените нагласи и сред институциите, в контекста и културите, в които те
съществуват. Най-общо мотивациите могат да бъдат политически,
икономически, академични и културно-социални.
Причините за интернационализация от политическа гледна точка се
отнасят повече на национално ниво, отколкото на институционално.
Исторически интернационалното образование се е възприемало като успешно
средство за международната политика, особено по отношение на националната
сигурност и мира между различни нации. Все повече обаче се увеличава
тенденцията за възприемане на образоването като износ на продукт, а не като
културно сътрудничество. С развитие на високо ниво на масовизация на
висшето образование се създава силен интерес от страна на големи и малки
държави да превърнат износа на образователни продукти и услуги в главна
част на тяхната външна политика.
Днес сме свидетели на тази промяна във външните политики,
превръщащи образованието от културни програми за обмен или
сътрудничество в експорт на стока.
За качеството в сферата на висшето образование има много дефиниции
и те са в някаква степен близки до тези за качество в общия смисъл на
създаване на продукти.
В няколко пункта качеството на обучението се дефинира като:
съответствие с изисквания, или цели; уместност за ползване; термин, отнасящ
се до определена философия, процес или практика, посветена на отговора на
нуждите и потребностите на учещия; ориентация към настоящите и бъдещите
изисквания/ потребности на клиента; способност да се удовлетворяват
потребностите (явни и скрити) на клиента; степента, до която присъщи
характеристики
удовлетворяват
определени
изисквания/потребности,
очаквания7.
Тази промяна към пазарна ориентация формулира икономическата
причина за интернационализация на висшето образование. Икономическите
причини придобиват все по-голямо значение. Като резултат на нарастващата
взаимозависимост между държавите и развитието на информационните
технологии държавите се съсредоточават върху своята конкурентоспособност в
икономически, образователно-научен и технологичен аспект. Като ефективни
стратегии за това се считат инвестирането в изследвания и иновации и
развитието на висококвалифицирана работна сила с нов тип компетенции,
които да дават възможност за функциониране в международната работна
среда.
И двете стратегии включват сектора на висшето образование. Така на
национално и регионално ниво обективно съществува все по-тясна взаимна
връзка между интернационализацията на висшето образование и
7

Spinelli, G., 2011-http://old.hrdc.bg/fce/001/0125/files/Sbornik_Bologna.pdf
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икономическото и технологично развитие на страната. Икономическият мотив е
важен и на институционално ниво. Много често той остава на ниво привличане
на средства (износ на програми срещу заплащане или привличане на
чуждестранни студенти в съществуващи от години програми), с което невинаги
допринася
за
интернационализацията.
Повишаване
качеството
на
образованието е основна цел на интернационализацията. В този смисъл е
важно да се намери баланс между привлечените средства и академичното
развитие.
Академичните причини за интернационализацията са пряко свързани с
ранната история и развитието на университетите. Движението на учените
между университетите, общите изследвания са били факт стотици години. Т.е.
тези връзки са естествени за учените. Днес като една от водещите причини за
интернационализацията се счита стремежът за международни академични
стандарти за преподаване и изследователска работа, като се подчертава
особено необходимостта от мерки срещу унификацията в образованието.
Границата
между
интернационализация
за
самата
нея
и
интернационализацията като средство за повишаване качеството на
образованието е все още тънка. Стремежът трябва да бъде чрез увеличаване
на международния аспект в преподаването, изследванията и услугите да се
придобива добавена стойност към качеството и нивото на образователната
система.
Всяка отделна институция би могла да избере различна мотивация, която
трябва да се дефинира експлицитно и ясно, да отговаря на реалните нужди на
образователния сектор в конкретната среда и да води до развитие
както на отделната институция като цяло, така и на съответната
образователна система. При формиране на кохерентна национална политика
би било добре да се има предвид и интересите, изразените и скрити мотиви на
различните социални групи, участващи или свързани с интернационализацията
от образователния, държавния или частния сектор. Ясно е, че различните
заинтересовани групи ще имат различно отношение към нивото на важност на
всяка от четирите категории на мотивация, което ще води до различни
очаквания и желание за резултати. При формиране на политика е от значение
предварително да се проучат заинтересованите групи, за да се разбере къде
общата мотивация може да доведе до сътрудничество и как различията да се
отчетат, без да се стигне до конфликт.
През последните години в дневния ред на Европейската комисия по
въпросите на висшето образование осезателно присъства темата за
модернизация и интернационализация. На нея са посветени редица програмни
и стратегически документи на Комисията, като Modernizing Europe‘s Higher
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Education Systems 20118, Rethinking Education – 20129 и European Higher
Education in the World -юли 201310.
В тези документи се заявява, че висшето образование е в основата на
Стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, тъй
като то играе решаваща роля за персоналното и общественото развитие и
подготвя висококвалифициран човешки капитал за икономиката на знанието
чрез своето влияние върху изследванията и иновациите.
Изследвайки в хронологичен аспект съвременното развитие на
интернационализацията, могат да се идентифицират няколко основни подхода,
които университетите използват, когато планират и осъществяват
общоинституционална стратегия за интернацонализация (Knight, 1994).
Подходът, основан на отделни дейности, е характерен за периода на 70и 80-те години. Той включва работа по привличане на чуждестранни студенти,
взаимна помощ при разработка на учебни планове, академична мобилност.
Това всъщност е цялото съдържание на термина „международно образование―
през този период.
Подходът, който се основава на придобитите компетентности, е
характерен за периода след 80-те години, когато нараства значението на
крайния резултат от образованието и има все по-голяма нужда от дефиниране
на международни или глобални компетенции. Той е по-тясно свързан с
отчитането на крайните резултати от дадено образование, където качеството е
свързано с придобити знания, умения, интереси, ценности и отношение към
света от страна на студентите. При този подход ударението се поставя върху
човешкия фактор в академичната общност – студентите, преподавателите и
служителите. Главна тема тук е как генерирането и предаването на знания да
формират определени компетенции у работещите в едно висше учебно
заведение, така че те да бъдат по-ерудирани в международен план и по-умели
в интеркултурните си взаимоотношения. В този смисъл развитието на
международни програми не се явява цел сама за себе си, а средство за
развитие на определени компетенции у студентите, служителите и
преподавателите. Все повече нараства интересът към идентификация и
измерване на компетенциите, резултат от интернационализацията11.
Подходът, който разчита на организационната култура като двигател на
развитието, включително и на интернационализацията, поставя ударението
върху създаване на климат и култура, която да поощрява и подкрепя
международните или междукултурните инициативи. Той се отнася към теориите
за организационното развитие, които се фокусират върху създаването на
8

High Level Group on the Modernization of Higher Education. Report to the European Commission on
Improving the quality of teaching and learning in Europe‘s higher education institutions. June 2013.
9
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите. Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за
постигане на по-добри социално-икономически резултати. Страсбург, 20.11.2012 СОМ/2012/ 669
final.
10
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European higher education in the
world. Brussels, 11.07.2013, COM /2013/ 499 final
11
Knight, J., de Wit, H. (1995). Strategies for Internationalisation of Higher Education: Historical and
Conceptual Perspectives. In. Strategies for Internationalisation of Higher Education. Amsterdam:
European Association for International Education (EAIE)
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подходяща организационна култура и климат в дадена организация за подкрепа
на определени принципи и цели. Така се променя организационната култура, че
да се създаде атмосфера, която подпомага развитието на международните и
междукултурните ценности и инициативи. Чрез този подход се цели
открояването на международното измерение сред дейностите на
институцията12.
Най-цялостен е подходът, който разглежда интернационализацията като
комплексен процес на интегриране на международните и/или междукултурните
аспекти, както в академичните програми, така и в стратегиите и процедурите на
дадена институция. Основен стремеж при този подход е да се осигури
устойчивост на международното измерение чрез широка гама от дейности,
политики и процедури, свързващи академичната и организационната работа в
една институция.
Тези подходи обикновено не се прилагат в чист вид, нито пък са
единствените. Идеята за интернационализация е динамична и оформя,
особено в последно време, нови посоки за висшето образование. В реалните
стратегии обикновено подходите са смесени, въпреки че един често
преобладава, според разбирането и нивото на съответната институция, както и
според съществуващите нужди на сектора.
Възможни стратегии за интегриране на интернационалното измерение:
При подхода „Процес― интернационализацията се интегрира в
академичните дейности и в организационната структура, като те се допълват и
подпомагат. Разработването на стратегия за интернационализация на един
университет следва същите стъпки, които се изискват за подготовка на каквато
и да е стратегия. Вътрешните и външните фактори, които влияят на процеса,
трябва да са сериозно анализирани, преди да се започне. Най-важните
елементи на вътрешните фактори са мисията на университета, управленската
структура, качеството и количеството на финансовите и човешките ресурси,
силните и слабите страни на образователните програми. Основните външни
фактори, които трябва да се имат предвид, са възможностите на
международния образователен пазар, конкурентната среда, в която се действа,
националното законодателство, репутацията, която институцията има на
национално и международно ниво. Оценката на вътрешните фактори би била
по-обективна, ако е потърсено мнението на колкото е възможно повече
студенти, преподаватели и служители, а не е правена от отделни звена или
ръководни лица. Оценката на външните фактори обикновено изисква
включването на външна експертиза от бизнеса и различни обществени
институции.
Когато тези елементи са оценени, основният стратегически документ
може да бъде създаден. В него се предлагат насоките за плановете за
действие, мониторинг и оценка, мерките и процедурите, посочват се
отговорните университетски структури и конкретни лица.
За успешното осъществяване на стратегията още при нейната
подготовка е необходимо да се поощрява приносът на възможно най-голям
брой звена и хора, за да може крайният документ да се възприеме като
12

Елена Благоева-Хазърбасанова. Стратегии на образователната и научната политика, Година
XX, Книжка 1, 2012.
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съвместно и съгласувано решение на възможно най-голяма част от
служителите и студентите на университета. Когато стратегическият документ се
счита за колективно усилие и обща цел, ангажираността за неговото
осъществяване идва естествено и не са необходими мерки за активизиране и
контрол. Разработват се два типа взаимосвързани стратегии – програмни и
институционални.
Програмните стратегии се отнасят до академичните дейности, свързани с
преподаването,
обучението,
ученето,
изследователската
работа,
консултациите. Организационната стратегия включва институционалната
политика, процедурите, поддържащите звена, които улесняват и гарантират
устойчивост на международното измерение на университетската дейност.
Програмните стратегии включват четири категории дейности, които
трябва да се анализират и програмират в съответствие с целите на
институцията – академични дейности, изследователски дейности, външни
връзки и услуги и неучебни дейности.
В академичните дейности влиза разработването на съвместни програми,
програми за обмен на студенти, преподаватели и администрация, изучаване на
чужди езици, интернационализирани учебни планове, стажове в чужбина,
чуждестранни студенти; процеса на обучение и усъвършенстване методите на
преподаване. Академичните дейности дават най-широко поле за международна
дейност, с многобройни възможности за инициативи за внедряване на
международно измерение в учебното съдържание и процеса на преподаване и
учене.
Изследователската работа и научно сътрудничество включват създаване
на центрове за изследователска работа и съвместни изследователски проекти,
международни конференции и семинари, публикуване на статии в
международни издания, договори за изследователска работа, обмен на
изследователи и докторанти, връзка между изследвания, учебни планове и
преподаване.
Стратегията в категорията външни връзки и услуги обхваща дейностите
за развитие на двустранни сътрудничества и други международни инициативи.
Акцентът леко се измества към изискванията на пазара. Комерсиални
дейности като обучение по договор, износ на образователни продукти и услуги
на международния пазар се увеличават все повече. Все по-популярни стават
мрежите между образователните институции, както и с участие на частния
сектор. По-голямо внимание се отделя на организации на alumni групи от хора,
които живеят в друга държава. Тази категория има все по-голямо значение за
нивото на интернационализация на дадена институция.
Извънучебните дейности могат да бъдат ефективен начин да се обогати
образователният и социалният опит на местните и чуждите студенти.
Стратегическите мерки тук обхващат създаване на студентски клубове и
асоциации и социални, културни и академични системи за подкрепа,
организиране на международни и интеркултурни събития, подпомагане на
връзките с местни културни групи, поощряване на работни екипи и програми по
различни теми.
Възможностите за програмни стратегии са многобройни и разнообразни.
За да се подберат най-точните и да не се разпиляват усилия и средства, е
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необходимо всеки университет да си дава точна сметка защо иска да се
интернационализира и какви цели иска да постигне.
Сред посочените основни цели в Комюникето от Министерската
конференция, проведена през април 2012 в Букурещ, са: осигуряване на
качествено висше образование за всички, увеличаване заетостта на
завършилите и повишаване нивата на мобилност като средство за по-добро
обучение. Мобилността с учебна цел се разглежда като ключов фактор за
гарантиране на качеството на висшето образование, увеличаване на заетостта
на студентите и разширяване на трансграничното сътрудничество в рамките на
Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) и извън него.
В одобрената стратегия към Комюникето „Мобилност за по-добро
обучение‖ се определят основните действия за постигане на крайната цел –
поне 20% от завършващите студенти да са участвали във форми на мобилност.
Тези действия се базират на основните резултати от проучванията и изводите,
публикувани в Доклада за развитието на ЕПВО през 2012 г.:
 налице е сериозен дисбаланс във входящата и изходяща мобилност в
повечето страни членки на ЕС;
 в голяма група от държави, сред които е и България, се наблюдава
много висока изходяща мобилност както за периоди на обучение по програмата
„Еразъм+‖, така и за придобиване на образователна квалификационна степен
(ОКС) в друга държава. Същевременно входящата мобилност е значително пониска. Тези държави са характеризирани като страни с „ограничени системи‖;
 немалка е групата на държавите, определени в доклада като
„затворени системи‖ държави с ниски изходяща и входяща мобилност;
 последната група страни, които са с „отворени системи‖ и имат висока
изходяща и входяща мобилност, са твърде малко (Федерална република
Германия, Швейцария и Австрия).
Първата мярка, препоръчана в стратегията, е приемането на национални
стратегии за интернационализация и мобилност или прилагането на политики с
конкретни и измерими цели. Доразвити са целите по отношение на
мобилността, формулирани в Комюникето от Министерската конференция в
Льовен (2009).
Съществена роля за постигане на целите на Стратегията ще имат
мерките за преодоляване на съществуващите пречки за разширяване на
мобилността. Като особено важна мярка се разглежда увеличаването на
средствата за мобилност грантове, заеми и стипендии, както и подобряването
на информираността на национално равнище за възможностите за
използването на тези средства. Осигуряването на адекватно финансиране на
мобилността е възможно чрез национални, регионални и частни източници,
както и чрез съфинансиране от изпращащите или приемащите университети.
Образователните институции имат редица нови отговорности.
Необходимо е да работят за увеличаване на качеството и релевантността на
периодите на мобилност чрез високи академични стандарти; да постигнат
подобряване на лингвистичната и интеркултурна компетентност на студентите
и академичния състав.
Според проучванията като основни мотиви за участие в програми за
мобилност студентите посочват високото качество на програмите и авторитета
на избраното висше училище.
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Институционалните стратегии включват тези инициативи, които
институционализират международното измерение чрез подходящо управление,
политики, човешки ресурс и административна система. Каквито и да са
програмните стратегии, няма как да се постигне развитие и устойчивост, ако
ръководствата на университетите не са ангажирани и т.нар. международни
измерения не са интегрирани в мисията на университета, в системите за
планиране и отчет, в различните процедури.
Представена е една възможна организационна стратегия с три
направления: управление, операции (организация на работата и поддържащи
системи) и развитие на персонала. Всеки университет има своя собствена
организационна култура, според която би могъл да подбере друга структура или
да включи различни елементи в стратегията си.
Стратегията на ниво УПРАВЛЕНИЕ изисква изразен ангажимент от
страна на висшето ръководство. Той формира институционалната мотивация и
зависи от стратегическия план на университета и от политиката. Ако
международното измерение е наистина важно за ръководството, то трябва да
бъде вписано в мисията и в другите програмни документи, за да гарантира ясно
послание към университетската среда и активно участие на преподавателите и
служителите. Общите насоки се възлагат от висшето университетско
ръководство (Настоятелство, Академичен съвет) не само на думи, а и водят
след себе си съответно заделяне на финансов и човешки ресурс. Важно е да се
отбележи, че финансовият ресурс трябва да съответства на целите, които се
поставят, и на ползите, които се очакват. Тези общи насоки би трябвало да
намерят място в общоуниверситетското и департаментното планиране, в
бюджетите и системата за контрол на качеството, като се осигури адекватна
финансова поддръжка и прозрачна система на правомощия за разпределяне на
средствата.
ОПЕРАЦИИТЕ дават представа как е организирана работата на директно
ангажираните звена и на какви поддържащи системи може да се разчита. Почеста практика в европейските университети до настоящия момент е
обслужването на международната дейност, а оттам на интернационализацията,
да се извършва децентрализирано по департаментите. Особено когато
интернационализацията се изразява основно в мобилност на студенти и
преподаватели.
Като все по-успешен вариант се налага балансът между централизация и
децентрализация в поощряването и управлението на международните връзки.
При балансирания модел разпределението на труда се базира на
принципа на „субсидиарността―. Стремежът е решенията да се вземат на
ниските нива (факултет, департамент, институт, програма), с изключение на
тези, които се отнасят до неща, имащи връзка с повече звена или ще са в полза
на цялата институция.
Центърът поема тези задачи, с които по-ниските нива не могат да се
справят ефективно. Така решенията и работата са отговорност на
университетските звена. Общите решения, общоуниверситетските проекти и
договори се разработват на централно ниво, където се изисква координация,
тясна специализация, осъществява се икономия на ресурси и труд. Смисълът
на субсидиарността е в това, че всеки член на институцията получава
максималната възможна автономия в своята работа. Разчита се на това, че
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отговорните преподаватели, академичните ръководители, факултетните
администратори, както и служителите в централните администрации, знаят
най-добре как да си вършат работата, ако са подходящо подпомагани и
насочвани. Опитът показва, че в повечето случаи, когато хората имат свобода и
отговорност за своите решения, те са по-мотивирани, ефективни и продуктивни.
Четвъртият конгрес на Европейските институции за висше образование
(Лисабон, март, 2007 г.) потвърди петте водещи насоки за развитие на
европейските университети:
 интернационализация;
 коопериране в научните изследвания;
 съчетаване на фондовия тип финансиране и управление с
децентрализирания тип;
 качество при реализиране на дейностите;
 адаптиране на обучението към динамиката на средата посредством
разширяване достъпността до висшето образование.
Болонската декларация предвижда въвеждане във висшето училище на
стратегия за развитие на качеството в обучението. Качеството на обучението
обаче е постижимо само в атмосфера на постоянна работа и чрез разгръщане
на сътрудничество с други университети на основата на размяна на добри
практики и високи постижения. За постигането на такива резултати допринася
развиването на международно сътрудничество на двустранна и многостранна
основа. На всяко от нивата на функциониране в академичната структура на
висшето училище този вид дейност може да се развива въз основа на принципа
на колегиалност, приоритет на общите интереси и стимулиране на личните
успехи и кариерното развитие.
Стратегията на ниво РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ има все поголямо значение в днешно време, когато конкурентоспособността не се
определя в такава степен от технологии и структури. Човешкият фактор е в
състояние да постигне максимални резултати от недотам съвършени
организационни системи, но и да провали най-съвременно организирани
модели. Успешното осъществяване на цялостната стратегия поставя високи
изисквания за подбор на служителите и преподавателите, ангажирани с
интернационализацията, както по отношение на тяхното образование, така и по
отношение на професионалния им опит. От тях се очаква да могат да разбират,
анализират и оценяват сложни документи на различни езици, да могат да
представят информация пред различни аудитории и в мултикултурна среда, да
се ориентират в правни и финансови казуси на национално и международно
ниво, да съставят текстове от различен характер и т.н.
Съществуват и умения, които трудно се доказват със сертификати, но са
не по-малко важни – организационни умения, почтеност (некорупционна
нагласа!), умения да се комуникира, позитивност, гъвкавост, чувствителност
към културните различия и т.н.
По-високото ниво на европейска интеграция след Договора от Маастрихт
(т.е. включването на нови области, в това число култура и образование) е
важен фактор за европейските университети, който създава нови възможности
и предизвикателства. Политиката на ЕС подкрепя насоките пред висшето
образование в Европа, поставени от Болонската декларация и последвалия
Болонски процес. Крайната цел е създаване и успешно функциониране на
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Европейско пространство за висше образование, базирано на международно
сътрудничество и академичен обмен.
Когато за интернационализацията се създаде структура и стратегия, тя
става устойчива и гарантира развитие към все по-качествени резултати по
отношение на човешки ресурси и продукти.
Когато интернационализацията се разглежда като средство да се
подобри качеството на образованието и се разработват необходимите
процедури, е съвсем постижимо да се идентифицират последователните
стъпки, които да доведат до постигане на целите.
Модерният европейски университет има като своя характеристика висока
степен на интернационализация. Такъв университет е извървял сериозен път
на развитие и притежава качествени управленски системи и опитен академичен
и административен персонал, който има необходимите знания и умения да
инициира и осъществява разнообразни идеи и проекти с международно
измерение.
Днес термини като академичен обмен и мобилност са ежедневие за
образователната среда. Нараства броят на студентите, провели част от
обучението си в чужбина, и при това мобилността се развива не само по
вертикала, с преминаване в нов университет при следваща образователна
степен, а като част от обучението в една образователна степен. Наблюдава се
и засилена мобилност на преподаватели, изследователи, интегриране на
образователни програми или курсове.
Над това локално ниво интернационализацията се превръща и в
целенасочена политика за реализация в основните ѝ измерения, които
обхващат: преподаването, научните изследвания и обслужващите функции
чрез интеграция и коопериране, мобилност, съвместни програми и т.н.
Тези нива на интернационализацията се отразяват и върху националните
приоритети, нормативната база и управлението, финансирането, оценяването,
като всички инициативи базирани на междудържавни договорености спазват
принципите на суверенитета в държавната регулация в сферата на висшето
образование13. Образователните системи отразяват ценностите и амбициите
на всяка нация, което е характеристика на европейската култура.
Европейските държави и техните образователни институции трябва да
търсят баланс между интернационализирането и запазването на собствената
културна идентичност и ценности. В търсенето на адекватно развитие и на
„единство в разнообразието― (EU Motto) е възможно да се размие усещането за
национална култура и принадлежност. Ако акцентът се премести твърде много
към краткосрочен просперитет, е възможно да се пренебрегне собственото
богатство от традиции, които осигуряват „разнообразие в единството―.
„Единни в разнообразието― (―United in diversity‖ или ―Unity in Diversity‖) е
официалният девиз на Европейския съюз, който се приема през 2000 г. Девизът
има превод на всички 23 езика на Съюза, но оригиналът е латински – In
varietate concordia. Според ЕК девизът означава, че чрез Европейския съюз
европейците са обединени, за да работят заедно за мир и просперитет, като
многообразието от различни култури, традиции и езици в Европа е ценно
предимство за континента.
13

Jongbloed, B. W. A., Maassen, P. A. M., Neave, G. R., 2010.
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Заключение
В заключение, без да имаме амбициите за всеобхватност на изследвания
от нас проблем, считаме, че в динамичната система на висше образование
терминът „интернационализация― се използва все повече в европейските
страни поради нарасналия интерес към внедряване на международно
измерение във висшето образование. Ключов фактор за гарантиране на
качеството на висшето образование, увеличаване на заетостта на студентите и
разширяване на трансграничното сътрудничество в рамките на Европейското
пространство за висше образование (ЕПВО) и извън него е мобилността. В
подкрепа на това наше твърдение е обстятелството, че стратегията към
Комюникето „Мобилност за по-добро обучение‖ определя основните действия
за постигане на крайната цел – поне 20% от завършващите студенти да са
участвали във форми на мобилност.
Нещо повече, интегрираната стратегия за интернационализация е
предпоставка за преосмисляне и преструктуриране на международното
портфолио на всеки университет. Внедряването на международно измерение в
дейността на университета повишава неговата привлекателност и
конкурентоспособност, като обогатява академичната мисия, разширява
международното сътрудничество и в крайна сметка води до по-високо качество
на образованието, изследванията и услугите. А това за българската система на
висше образование е повече от належащо и по наше мнение следва да бъде
ключът към нейното адаптиране към динамичните промени на глобалния
образователен пазар и вписване в европейското пространство на висше
образовние.
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Academic Mobility in Higher Education as an
Opportunity for Strengthening Educational
Cooperation and Intercultural Dialogue for Effective
Socialization
Oleg Latyshev, Eduard Kovalev
International Mariinskaya Academy named after M. D. Shapovalenko - Russia
Abstract: Current paper discusses the opportunities provided by the
academic mobility in terms of acquisition of skills, educational cooperation,
development of international programs and socialization of both students and
teachers. The design and implementation of international educational programs for
students of universities is one of the most important areas of the academic
cooperation. Such programs are built on the positions of dialogue and
interpenetration of cultures, strengthening of creative ties between the scientific and
academic community of countries. Academic mobility is accepted as a means of
network interaction, intercultural exchange and socialization which provides an
additional value in the processes of training and learning for skills on demand in
contemporary globalized world.
Key words: university, program, cooperation, intercultural communications,
academic mobility.
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Introduction
The traditional way of training universities‘ students, in which students are
trained to solve relatively simple and technical problems, is no longer sufficient 1.
Modern society is a society of information flows and rapidly upgrading technologies,
which expand international relations and overcome space-time boundaries, a society
of people who are able to adapt and interact2. Interaction is generally defined as the
influence of objects on each other and it is a key feature of all social processes,
including education.
Table 1. Network interaction trends in higher education
1.

2.

communicative
orientation of
interaction
globalization and
openness

3.

individualization and
de-synchronization

4.

the variety and
variability
polylogue character
of interaction

5.

network interaction goal is communication on the basis of one
common language; communication becomes a means and a
result of network interaction
network interaction is global, space-time, age limits are
practically absent, access to information and educational
resources is mostly free
the ability to choose individual study program, attend courses
of different educational institutions, that is build individual
professional development trajectory
educational methods and forms can vary depending on the
individual preferences of students
the educational process has a polylogue nature, that is
becoming a key for mutual development; the model of studentteacher relationships is transformed into the partnership-model

Source: Grebenshchikova, A., & Nefedova L. (2015). Network Interaction Trends in
Higher Linguistic Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186,
13 May 2015, 688-693.
The socio-historical conditions of network interaction in higher education could
be considered at three levels3:
- Socio-historical conditions arising at the level of society as a whole, due to
the change of the type of social structure.
- Socio-historical conditions arising at the level of education as a field of
human activity due to growing process of globalization in higher education.
- Socio-historical conditions that arise at the direction of training, namely,
higher education, due to the emergence and further spread of a new type of
communication – virtual.
Modern higher education is in the era of transition to the new paradigm where
the new learner-centered paradigm is on the focus. The existence of real strong
socio-historical conditions implies that network interaction is a new prevailing form of
contact in higher education.
1

Kruijf, M., & Stobbelaar, D. J. (2015). Network learning as an educational principle in higher
education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, 13 May 2015, 694-698.
2
Grebenshchikova, A., & Nefedova L. (2015). Network Interaction Trends in Higher Linguistic
Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, 13 May 2015, 688-693.
3
Grebenshchikova, A., & Nefedova L. (2015). Network Interaction Trends in Higher Linguistic
Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, 13 May 2015, 688-693.
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The development of the concept of ―network interaction in education‖,
suggests the socio-historical conditions of network interaction development at three
levels: the level of society as a whole, the level of education as a field of human
activity, the level of direction of training4.
On the other hand, the pressing financial and technology forces for change on
higher education institutions have led to a shift from long-successful financial and
curriculum models to new models that fit the vastly different conditions of the 21st
century5.
The mission and role of a contemporary university
The mission of higher education is not only in training individuals, but also in
meeting the needs of the social and economic development of the community. Its
goal can be achieved when universities allow people and society to achieve results
under conditions of globalization characterized by high competition and dynamism 6.
The role of university counseling and orientation in promoting access to the labor
market and career development skills is also linked to the process of socialization.
This helps to overcome the "anxiety" about the future, during which the personal
career of a student at a university is examined in accordance with its global nature
and cognitive, affective, motivational, value relationships7.
Indeed, the role of a university in shaping a student's career can‘t be
overestimated. Even if we assume that during the forthcoming work a graduate of a
university will have a conscientious, experienced, interested teacher, it is unlikely that
he/she will have the time and energy to compensate for the omissions that took place
during the student life. Numerous useful skills allow the student of a university to
meet the high and uncompromising demands of the world labor market. A student at
a university should understand the direction of the dynamics of changes in the labor
market, public expectations and the needs of specific educational institutions, be able
to apply in a timely manner the knowledge gained as a result of continuous
improvement in qualifications, and also receive a subsequent professional retraining
in a timely and regular manner.
The role of universities is crucial for the development of independence in
decision-making and career management. Creation of centers of career growth in
universities is an incentive to overcome barriers to communication between teachers,
students and their potential employers. Among their key functions are professional
leadership and motivation, individual and group interaction, development of skills in
career and competence management, independent and reasonable evaluation and
decision-making about their personal abilities and career, that is prerequisites and
drivers of personal and professional self-identification and socialization.
4

Grebenshchikova, A., & Nefedova L. (2015). Network Interaction Trends in Higher Linguistic
Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, 13 May 2015, 688-693.
5
Pincus, K. V., Stout, D. E., Sorensen, J. E., Stocks, K. D., & Lawson, R. A. (2017). Forces for change
in higher education and implications for the accounting academy. Journal of Accounting Education 40
(2017) 1–18.
6
Barna, I., & Mircea, D. (2015). Psycho-pedagogical Counselling. An important stage in students'
teaching career orientation. Procedia - Social and Behavioral Sciences 180 (2015) 1044 – 1049.
7
Richiţeanu-Năstase, E.-R., & Stăiculescu, C. (2015). The impact of career factors on students`
professional insertion. What measures to be taken by the university? Procedia - Social and Behavioral
Sciences 180 (2015) 1102 – 1108.
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Each university should take into account the need for social and economic
socialization of students against the background of unity and proper balance of
cognitive and non-cognitive skills achieved in the process of studying at a university.
In the future, this position should occupy a key place in the functions of the university.
In turn, this will directly depend on the quality of state funding of the university, its
inclusion in prestigious and promising scientific programs at the world level, positions
in the leading ratings, etc.
Discussions about the key role of the university in the socialization of students,
considered in different but interrelated aspects - the university and real life, describe
some basic prerequisites and opportunities for improving the learning process and
stay in the academic environment. First of all, it is necessary to take into account the
importance of communication (professional, social and intercultural), which is also
related to the development of skills. Among the social and emotional skills that are
directly related to student socialization, many skills are developed at the university
and real life in terms of proactivity and initiative, making decisions and gaining
competitive advantages.
In the period of globalization, academic mobility seems to be one of the most
effective components of the educational process, mainly - of higher education8.
Today, when the phenomenon of academic mobility is becoming more widespread,
we have to understand whether this is only a fad, or indeed a promising resource for
the global socialization of students, faculty and scientists working to develop the
educational process of higher education institutions, postgraduate education and
retraining of educators.
Intercultural communications for acquisition of new skills and
socialization through academic mobility
Teaching universities‘ students in the space of intercultural dialogue is of
particular importance in the formation of modern thinking. This applies to social and
cultural understanding in relation to personal experience and previous knowledge of
students. The importance of programs aimed at students contributing to the
fundamental growth of the diversity of their fields of competence is manifested in the
organization of successful student exchanges, as well as in the process of realizing
education throughout life, in their understanding and recognition of differences and
personal, social and professional and civic self-fulfillment9.
Formation of intercultural communication provides for students‘ visits to
museums, exhibition centers, palace and park ensembles, national parks and
specially protected natural areas of various types in the country of instruction,
together with students and professors from this country. Along with this, it seems
expedient to the collective of students and teachers jointly visit folk music concerts,
8

Латышев, О. Байер Е., Ильин, В., Макарова Л., Подкопаева В. (2017). Виртуальная и реальная
академическая мобильность в социализации учащихся, студентов и учѐных. Новые
образовательные технологии в вузе – 2017. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» совместно с Фондом «Институт ускорения
экономического развития («Рыбаков Фонд»)».
9
Shopova, I., & Arabska, E. (2013). Organizing successful foreign students exchange, V. International
Congress of Education Research "Peace, Memory & Education Research", Çanakkale Onsekiz Mart
University, 6-9 June 2013, Canakkale, Turkey. Educational Research Association. The International
Journal of Educational Researchers 4-2, 11 - 29.
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ethnographic festivals, theaters of nations and nationalities, as well as various
objects of religious cults in the host country. Even if students come to another
country to study the disciplines of a certain cycle, their training and free time should
not be limited to this in any case. A student who has been fortunate enough to live in
another country should study the features of national clothes, expressive details and
accessories used in it. This will allow him / her to correctly understand the social
situation of the foreign interlocutor, the special circumstances of life (marriage,
mourning and others) that require the student to express certain appropriate feelings
and emotions addressed to the interlocutor. In addition, there are also many other
necessary details that should be taken into account in the process of intercultural
communication.
We understand that the socialization of students through their participation in
the process of academic mobility is only the one side of the effectiveness of the
latter. Along with this, we consider it possible to speak about the integral role that
academic mobility plays in self-realization (and, ultimately, in socialization) of
scientists. This may concern both the faculty of universities that encourage academic
mobility as one of the significant resources of their own development, as well as the
teachers / scientists themselves, the results of research and experimental
development of which universities use to organize the educational process10.
Moreover, it is necessary to dwell on the following positions, whose
elaboration in relation to the topic touched on here could give serious positive results.
A person, regardless of race, nationality, country of residence and religion, who finds
and realizes his/her positive ambitions in the scientific world, is simply obliged to
show academic mobility which main manifestations are11:
- The ability of a scientist to respond quickly, adequately and effectively to
global changes, directly or indirectly related to him/her as a representative of science,
and as a person with a pronounced and well-formed civil position.
- The opportunity to cooperate effectively with scientists from different
continents through direct or indirect joint discussion of scientific problems, finding
ways to study them and presenting the results to the interested user, and creating
experimental bases and scientific papers that reflect the course of their work with
representatives of various scientific organizations and institutions.
- The need to correlate the scientific data obtained with scientific data
obtained under other practically equal or similar conditions, but in other climatic,
geomagnetic or ethno-cultural zones.
- Strict selectivity in the process of selecting information for scientific analysis
and synthesis in conditions of a growing and rapidly changing global information flow.
The above manifestations of the academic mobility of the scientist can also be
at the heart of the development of subsequent programs that provide various forms
of self-actualization of modern scientists, as well as new methods and new programs
for teaching students.

10

Латышев, О. Байер Е., Ильин, В. 2017. Глобальная
рамках академической мобильности. Международный
журнала № 2 за 2017 год., с. 189-193.
11
Латышев, О. Байер Е., Ильин, В. 2017. Глобальная
рамках академической мобильности. Международный
журнала № 2 за 2017 год., с. 189-193.
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Conclusion
The goal of the development of academic mobility programs is to improve the
quality of education, improve mutual understanding between different peoples and
cultures, educate a new generation prepared for life and work in the international
information community. We tend to argue that most of the above mentioned targets
of the program of academic mobility are also useful for the socialization of students.
The new trends in contemporary world of network interactions could adequately
respond to the needs of new professionals with new skills and values.
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Self-Leadership 3.0
Ivaylo Aleksiev
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
Abstract: The report presents a concept of Self-leadership. History shows that
the people who changed the world had embodied Self-leadership in themselves.
They professed it as a religion, by faith in oneself. Trusting to the proven theoretical
formulations and practice, a model for self-leadership was put forward together with
steps for its absorption and development. By developing the Self-leadership
indicators, we can minimize the irrationality in our own development and prosperity.
To make independent choices in pursuing self-defined goals to be the creators of our
lives.
Keywords: Self-leadership, social cognitive theory, self-monitoring, selfprogramming, self-goal setting, self-balance.
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Самолидерство 3.0
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Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
E-mail: ivaylo.aleksiev@thealeksievgroup.com
Резюме: В доклада е представена концепция за самолидерството.
Историята показва, че хората променили света, са въплътили самолидерството
в себе си. Изповядвали са го като религия, чрез вяра в себе си. Уповавайки се
на доказали се теоретични постановки и практика, е изведен модел за
самолидерството и стъпки за неговото усвояване и развитие. Чрез развитие на
индикаторите на самолидерството можем да минимизираме ирационалността в
собственото си развитие и просперитет. Да правим самостоятелни избори в
преследването на самостоятелно дефинирани цели, за да бъдем творци на
своя живот.
Ключови думи: Самолидерство, социално когнитивната теория,
себенаблюдението, самопрограмиране, самоцелеполагане, балансиран живот.

„Времето е в нас и ние сме във времето;
то нас обръща и ние него обръщаме.―
Васил Левски
Погледнато през призмата на психология ние сме и обект, и субект на
времето, реактивен обект на промяната, но и проактивен субект на промяната.
Въпросът е кое ще изберем като хора – да бъдем реактивни или проактивни;
ние ли да бъдем „обърнати― или ние да „обърнем― себе си. Малцина са тези,
които успяват да надскочат времето си, обществените нагласи и догми –
обществените „спирачки―, за да станат творци на живота си.
Целта на този доклад е опит да се направи концепция за
самолидерството чрез обзор на постиженията в организационното поведение,
личностната и социалната психология и практиката.
Причината за търсенето на концепция за самолидерство е
консултантската ми практика през последните 20 години и изградения практиконаучен модел на изграждането и развитието на мениджъри и лидери
[виж. фиг. 1] и постигнатите резултати.
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Фиг. 1. Компетентностен модел – лидерство и мениджмънт
Конкуренцията между бизнес организациите след финансовата криза се
увеличава. Увеличава се и необходимостта от хора, често превръщаща се в
битка за хора.
Без да навлизам в детайли негативните фактори за това са както
външни, така и вътрешни.
 Външни:
 Демографски;
 Образователни;
 Социализационни;
 Народопсихологични;
 Външни образци и култура.
 Вътрешни
 Модели на управление;
 Организационна култура.
Тази конкуренция и желание за успех изискват промяна. Но в каква
посока? Всъщност кой обича промяната? За какво става дума? Говорейки за
промяна, говоря за вътрешна промяна. Най-трудната и най-плашещата. За да
търсим промяна, искаме тя да бъде обусловена, да имаме сериозна причина.
Проучванията ми в разнообразни български и международни бизнес
индустрии (информационни технологии и аутсорсинг, фармация, транспорт и
логистика, производство, финансови услуги, туризъм, текстилна промишленост,
хранително-вкусова промишленост и др.) показаха, че основни вътрешни
препятствия за развитие на бизнеса са:
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 Конформизъм;
 Нетърпение – бързо задоволяване;
 „Достъп― до успешни и известни личности – „Илюзията на айсберга―
(скрити фактори за успех);
 Социално подчинение и примиренчество;
 Страх от провал;
 Страх от успех;
 Слаба воля и мързел;
 Фокусиране (реагиране) върху спешните неща;
 Поглед навън (не вглеждане в себе си);
 Липса на дългосрочни цели и ясна посока;
 Поведение стимул-реакция;
 Непознаване на собствените емоции и причините за тяхното
възникване;
 Слаб самоконтрол на емоциите;
 Чувство за вина;
 Стари парадигми, грешно/нерелевантно самопрограмиране;
 Очакване на цели (спуснати отгоре);
 Необходимост от външни стимули/мотивация;
 Ниско самоуважение и ниска самооценка;
 Минимално или липсващо време за монолог;
 Ниска обща самоувереност (увереност в зоната на комфорт);
 Токсично поведение – ниска социална интелигентност;
 Минимално усещане за коригиране на самопредставянето,
комуникацията и поведението (ниска адаптивност);
 Липса на план за саморазвитие (висока насоченост към реактивно
поведение);
 Над 95% от работещите нямат балансиран живот – изпитват
тревожност, установяват се високи нива на стрес, наблюдава се токсично
поведение, бързане и индикатори на бърнаут.
Промяната винаги започва отвътре-навън. Както казва Ганди: „Ако
промените себе си, и вашия свят ще се промени. Променяйки начина си на
мислене, ще промените и чувствата си, и действията си, по този начин и светът
около вас ще стане по-различен―.
Според Уилям Джеймс „Най-голямото откритие на моето поколение е
идеята, че човек може да променя живота си като промени умствената си
нагласа―. С други думи, трябва да научим нов начин да мислим, преди да
овладеем нов начин да бъдем, да правим и да имаме. Това е и една от
основополагащите стратегии за овладяване на самолидерството.
Теоретична основа
Теоретичната основа на самолидерството е изградена върху социално
когнитивната теория (Bandura, 1986), теорията за себенаблюдението (Snyder,
1979), самопрограмиране чрез автогенен тренинг (Schultz, 1932, Филатов,
1987), теорията за целеполагането (Drucker, 1954; Locke, 1968; Locke & Latham,
1990) и модели за балансиран живот и самоцелеполагане (Алексиева и
Алексиев, 2013; Алексиев, 2015).
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Социално когнитивната теория обяснява, че хората и тяхната среда
взаимодействат непрекъснато и поведенческите последствия служат като
източници на информация и мотивация. Теорията обяснява как хората могат да
влияят на собственото си познание, мотивация и поведение. Социално
когнитивната теория подхожда към обяснението на човешкото поведение в
термините на непрекъснатото реципрочно взаимодействие между когнитивните,
поведенческите детерминанти и тези на средата. Теорията посочва, че когато
хората наблюдават модел на поведение и последствията от това поведение, те
запомнят поредицата от събития и използват тази информация, за да насочват
последващото си поведение. Наблюдението на модел може също така да
накара зрителя да се ангажира с поведението, което вече е научил. Социално
когнитивната теория разграничава придобиването от изпълнението, защото
хората не привеждат в действие и не изпълняват всичко онова, което научават
(Bandura, 1986).
Теорията за себенаблюдението обяснява, че отделните хора се
различават по отношение на самосъзнанието си, а това е неразривно свързано
със степента, до която те могат и в действителност упражняват контрол върху
външното си поведение, себепредставянето си и невербалния израз на
емоциите и афекта. С други думи, актьорът в определена социална среда
активно се опитва да конструира модел на социално поведение, който е
подходящ за дадения контекст. Стратегията на хора със силна способност за
себенаблюдение са целенасочени усилия за прагматично създаване на образ,
подходящ за социалните сили и междуличностните тежнения на ситуацията,
стремежът да бъдат „точният― човек на „точното― място и в „точното― време, т.е.
стратегия, която позволява гъвкавост за бързо и ефективно справяне с
променящите се ситуационни изисквания и богатото разнообразие от социални
роли (Snyder, 1979). Марк Снайдер установява, че противно на
предположението, хората със силна способност за себенаблюдаване имат
устойчиви лични убеждения, чувства и намерения; превръщат нагласите си в
действие само когато социалните ситуации осигуряват външни причини за
поддържане на такова съответствие.
Самопрограмиране чрез автогенен тренинг може да бъде полезно при
промяна на нежелано поведение или при изграждане на желаното поведение.
Този подход позволява на човек да усети себе си, своя вътрешен свят. Чрез
автогенния тренинг концентрацията на човека е насочена навътре към него
самия. Използват се автогенните умения (съзнателно и целенасочено),
автогенната
визуализация
и
предложение
за
желаната
промяна.
Целенасоченото самопрограмиране е творческа работа в разнообразни
сфери – физиологични, самоуспокоение, възстановяване, повишаване на
работоспособността, самоусъвършенстване, коригиране на нагласи и
поведение, спорт и др.
Теорията
за
самоцелеполагането
дефинира
две
когнитивни
детерминанти на поведение: ценности и намерения (цели). Целта се определя
използвайки това, което индивидът съзнателно се опитва да постигне. Авторите
постулират, че формата, в която човек преживява оценката си, е емоционална.
Това означава, че ценностите на човека създават желание да вършат нещата в
съответствие с тях. С други думи, целите са насочени към вниманието и
действията. Освен това предизвикателните цели мобилизират енергията, водят
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до по-големи усилия и увеличават постоянните усилия. Целите мотивират
хората да разработват стратегии, които да им позволят да изпълняват
зададените целеви нива. И не на последно място, постигането на целта може
да доведе до удовлетворение и допълнителна мотивация или до
неудовлетвореност и до по-ниска мотивация, ако целта не бъде постигната
(Drucker, 1954; Locke, 1968; Locke & Latham, 1990).
Модели за балансиран живот и самоцелеполагане. Балансираното
колело на живота е мощен инструмент, което ни дава визуална представа за
начина, по който чувстваме живота си в момента и чрез което можем да
изразим желания от нас живот, на който бихме се радвали, бихме се чувствали
щастливи и успешни. То е изградено от осем базови области на живота ни –
здраве и фитнес, семейство, взаимоотношения, работа, финанси, личностно
развитие, релаксация, хоби и забавления. За да бъдем балансирани, всяка
една от тези осем области е необходимо да бъде на ниво, според нашите
вярвания и желания. Балансираното колело на живота се използва като
инструмент за подготовка, за идентифициране и поставяне на персонални
цели. Чрез него всеки самостоятелно може да определи областите, в които
иска да се развива чрез визуализация на желания и настоящия си живот.
Самоцелеполагането чрез SMARTER`S учи всеки как да открива отговорите, да
дава решения, да отстоява себе си, да бъде проактивен. Цел на „SMARTER`S
целеполагането― е всеки човек да направи избор, да има SMARTER‘S-цел
(умно твърдение, внасящо нови факти в ежедневието му, разписани и
неотложни действия). Защото само целта въвежда в живота му очакване –
разписания, краен резултат от неговия труд (Алексиева и Алексиев, 2013;
Алексиев, 2015).
Концепция за самолидерство
Ние сме създадени победители – победили сме 200 милиона конкурента
в ожесточена конкуренция, при създаването си!
Някъде по пътя на израстването си, на копиране на чужди модели на
поведение ние се социализираме, учим се кое е добро и кое е лошо поведение.
Кое поведение се наказва и кое поведение се награждава. Както казва Дарвин –
оцелява този, който може да се приспособи. Въпросът е към кое? И в процеса
на приспособяване в какво ще се превърне?!
Историите за слоновете и веригите ни показват, че процесът на
социализация и изграждане на вярвания (парадигми) може да ни превърне от
победители в роби. Тези огромни и величествени същества се държат само от
малко въже (тънка верига), вързано към единия им крак. Нямат клетки.
Очевидно е, че слоновете могат по всяко време да скъсат въжето и да бъдат
свободни, но по някаква причина не го правят. Когато са много млади и много
по-малки, „дресьорите― използват същите въжета, достатъчни да ги задържат.
Докато растат, те са обусловени да вярват, че не могат да се откъснат. Те
вярват, че въжето все още може да ги държи, така че никога да не се опитват
да се освободят. Подобно на слоновете, много хора минават през живота,
завързани за убеждението, че не могат да направят нещо, просто защото така
им е казано или показано, или са се провалили опитвайки.
Както отбелязва Йосиф Бродски – Нобелов лауреат за литература за
1987 г. в речта си „Моя таен доклад― – животът е игра с много правила, но без
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рефери. Ние се научаваме как да играем играта по-скоро наблюдавайки,
отколкото правейки справки в някаква книга, включително Светото писание.
Затова не е чудно, че толкова много играят нечестно, толкова малко печелят и
толкова много губят в тази игра.
Социално когнитивната теория разграничава придобиването от
изпълнението, защото хората не привеждат в действие и не изпълняват всичко
онова, което научават. За да можем да говорим за самолидерство, човек
трябва да е готов да разкъса оковите на заученото поведение.
Всеки ден сме изправени пред десетки решения, повечето от които бихме
могли да характеризираме като незначителни или маловажни – дали първо да
обуем десния крачол на панталона или левия, дали да вземем автобуса или
автомобила си до работата, какво да ядем, къде да пазаруваме. Повечето от
нас са възприели стратегия за справяне, наречена „satisficing― (комбинация от
„задоволство― и „приемливо―) – термин, изкован от носителя на Нобелова
награда за икономика, 1978, Хърбърт Саймън (неикономист), един от пионерите
в областите на организационната теория и обработката на информация.
„Satisficing― е една от основите на продуктивното човешко поведение – не губим
време за вземане на решения, които не са от голямо значение, и които няма да
донесат коренна разлика в нашето щастие или удовлетвореност. Оттук
възниква и въпросът – дали масово хората не практикуват „satisficing― в живота
си въобще.
През 2002 година професорът по психология Даниел Канеман печели
Нобелова награда за икономика за изследванията си защо хората често вземат
ирационални решения от гледна точка на поведенческата икономика.
Изследванията му показват, че икономическото поведение на хората невинаги
е лесно предсказуемо и не зависи пряко от наличната обективна информация.
Канеман стига до извода, че много често психологичните мотиви определят
икономическото поведение и вземането на решения и че тези мотиви са важни
за обяснението на икономическите феномени.
През 2017 година професорът по поведенчески науки и икономика
Ричард Талер е носител на Нобелова награда за икономика за това, че
изследванията му „хвърлят мост между икономическите и психологичните
анализи на вземането на решения от индивида―. Изследвайки последствията от
ограничената рационалност, социалните предпочитания и липсата на
самоконтрол, той показва как тези човешки черти систематично влияят на
индивидуалните решения и на случващото се на пазарите. През цялата си
кариера Талер изучава лошия човешки избор като това защо някои хора
спестяват твърде малко за пенсия до това защо някои отбори от NFL избират
слаби играчи в драфта.
Връзката между изследванията на нобеловите лауреати и социално
когнитивната теория е забележителна. Интересът на нобелистите е към
индивидуално-психологичните и социално-психологичните, когнитивни и
емоционални фактори като детерминанти на икономическите решения, вземани
от потребители, инвеститори и други икономически агенти, както и от
въздействията на тези фактори върху разпределянето на ресурси, пазарни
цени, възвращаемост на инвестициите и т.н. Става дума за рационалност и
ирационалност в поведението на базата на когнитивните процеси. Но ние
правим избори и за нашето развитие по сходен начин, наблюдаваме другите,
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копираме избраното от нас поведение (като принуден ограничен избор на
базата на разбирането ни) и се опитваме да го въплътим в нашия живот.
Доколко то е осъзнато, доколко то се уповава на свободната ни воля, са
въпроси, свързани със концепцията за самолидерството.
В този контекст е и идеята за автономия, силно свързана с концепцията
за самолидерство и идеята за отговорността. Автономията влияе върху
степента на самомотивацията, поведението и най-важното е, че влияе на
възможността да правим избори и да преследваме самостоятелно избрани и
дефинирани цели.
Една от бизнес историите, сходна на много други, е за овластяването,
свободата на мисълта и действията. Историята е свързана с Hewlett-Packard и
по-конкретно с Бил Хюлет. Било обичайно хората да видят Бил в завода в
събота или неделя. Една събота вечер, в края на 1960 г., работил върху радио
антена и имал нужда от части от „лабораторията―. Мениджърът, който
отговарял за лабораторията, решил, че след работно време и през уикендите
лабораторията трябва да се заключва против кражби и сложил катинар.
Бил извикал охраната, за да отвори стаята за инструменти и да му
донесе инструмент за рязане на болтове. Той разрязал катинара на
„лабораторията― и поставил бележка на вратата, в която се казва: „Тази врата
никога повече да не се заключва― – подпис Bill Hewlett.
Нагласата на Бил била да се наемат скъпи инженери, за да създават
нови продукти. В същото време мнозина от тях имат хоби, като радио или
аудиосистеми за проектиране, чрез които научават нови дизайнерски трикове,
полезни в тяхната обичайната работа в HP. Бил имал желанието да помогне на
инженерите в техните хобита, като се погрижи да имат достъп до
лабораторията на HP по всяко време.
Характерна черта на социално когнитивната теория е водещата роля,
която тя извежда за уникалната способност на човека за самореализация.
Сходни истории могат да се намерят не само в стартиращи компании, но
също така и в компании като Google, които въвеждат политика „Време за
иновации―. Основателите Лари Пейдж и Сергей Брин описват идеята в своето
писмо от 2004 г.:
„Насърчаваме нашите служители, в допълнение към редовните им
проекти, да прекарват 20% от времето си, работейки по това, което
смятат, че ще е от най-голяма полза за Google―. Те смятат, че това дава
възможност на хората да бъдат по-творчески и иновативни. „Много от нашите
значителни постижения се случиха по този начин - 50% от всички продукти
на Google до 2009 г. произхождат от управленската философия „20%
свободно време―, включително Gmail, Google News и AdSense―.
През 2015 г. HR директорът на Google – Ласло Бок, установява, че само
около 10% от служителите на Google използват философията 20%. Обикновено
служителите, които имат идея, различна от обичайната им работа, ще
съсредоточат 5 или 10% от времето си върху нея, докато не започнат да
„демонстрират въздействие―. Този етап ще отнеме повече време и ще се
включат повече доброволци, докато не стане реален проект. За да намалят
когнитивния дисонанс между идеята и реалните факти, Бок казва, че това няма
значение, стига идеята да съществува.
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Бившият продуктов мениджър и вицепрезидент на Google, впоследствие
главен изпълнителен директор на Yahoo!, разкрива истината за ―20-те % време
за собствени проекти‖ в „Marissa Mayer and the Fight to Save Yahoo!―. Тя гласи:
„Всъщност те са 120%. Проектите във времето от 20% не са нещо, което
правите вместо регулярната си работа, те са нещо, което правите извън нея‖
(Mayer, 2015).
През 2013 г. Google премахна най-популярната си политика –
възможността служителите да използват 20% от работното си време за
странични проекти. Тя „стана жертва― на мащаба на компанията и стремежа ѝ
към по-висока продуктивност. Докато в миналото въпросната „облага― имаше за
цел да стимулира творчеството, да насърчава служителите да мислят поиновативно и да тестват повече по-рискови проекти, днес размерите на
компанията „не ѝ позволяват това―. Google вече е прекалено голяма, за да си
позволи да бъде толкова нестандартна и либерална, колкото беше преди. За
разработването на нови продукти гигантът вече не разчита на „работата по
странични проекти―, а на специално създадения за целта изследователски
отдел Google X.
От двата примера може да се направи изводът, че корпоративната
култура изяжда автономността и възможността за креативност и прилагане на
самолидерство. Така се създават корпоративни роби!
Факт е, че креативността изисква свобода на мисълта. Не да мислиш
само в златния триъгълник на проектния мениджмънт (време, пари, обхват), а
да създаваш неща, които идват от сърцето, които ще дадат ползи за много
други хора.
Но всичко това не е ново!
Без да се впускам в хилядолетната история на човечеството – години на
промени и икономически революции, на просперитет и провал, ще се спра на
гуруто в мениджмънта Питър Дракър.
Още през 1954 г. в концепцията си за управление чрез цели Дракър
насочва мениджърите към децентрализация (автономия) и опростяване, което
е сходно с управлението на древна Гърция. Според Дракър (Drucker, 1954)
процесът на поставяне на цели започва със служителите, които пишат „писмо
на служителя― до мениджъра. Писмото обяснява общото разбиране на
служителя на мащаба на работата на мениджъра, както и мащаба на
собствената си работа, и очертава набор от конкретни цели, които трябва да се
постигнат през следващите шест месеца или година. Дракър смята
Управлението чрез цели за процес на участие и взаимодействие. В
допълнение, той подчертава значението и участието на самоконтрола и
самооценката в процеса на управление чрез цели.
За постигане на ефективност при определянето на целите Дракър
използва SMART акронима за поставяне на цели, които са постижими, и за
които хората се чувстват отговорни. Той отбелязва, че целта трябва да бъде:
 Specific – конкретна;
 Measurable – измерима;
 Agreed – съгласувана (отнасящи се до принципа на участието в
мениджмънта);
 Realistic – реалистична;
 Time related – времево обвързана.
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Вниманието ни привлича значението на буквата „А― в SMART –
„съгласувана/ договорена―. В теорията и практиката много често се използва
„постижима―, но при управление чрез цели споразумението относно целите е
критичен фактор за успех. Не е достатъчно за целите и задачите да са
определени най-отгоре и след това предадени надолу. Те са като поток, надолу
през различни етапи на съгласуване и договаряне, достигайки до споразумения
за изпълнение. Единствената цел, която ще се изпълни, е тази, която е
договорена. Ако зададем въпрос на мениджърите в бизнес организациите:
Колко по-лесно е служителят, отговорен за постигане на дадена цел, да приеме
целта, когато участва в разработването ѝ? Отговорът е предопределен.
Условие за успешното постигане на договорената цел е, че за всяка цел,
трябва да се установят ясни стандарти за изпълнение. Чрез стандартите и
мениджърите, и служителите могат да наблюдават напредъка в цялата
организация. Стандартите са важни за обсъждане на резултатите, както и за
оценка на целите, които са били определени – доколко са били подходящи.
Философията на мениджмънта на Дракър е в осигуряване на пълен
простор на индивидуалната сила и отговорност, като в същото време се
очертава и общата насока на възгледите и усилията, работата в екип и
хармонизиране целите на индивида с общото благо. Управлението чрез цели
осигурява успеха чрез превръщане на обективните потребности в лични цели.
И това е истинска свобода, свобода в рамките на закона (Дракър, 2010).
Един от най-силните примери в моята практика за самолидерство е на
мой приятел – Кирко Кирков. През 2009 беше CEO на Sandoz България,
впоследствие CEO на Sandoz Русия, а към настоящия момент Key Accounts
Executive Director at Sandoz USA. Той е победител, без да го натяква, въплътил
е всички характеристики, изброени по-долу, за да може да бъде оприличен със
самолидерството. За хора като него известният футболен треньор Винс
Ломбарди казва: „Да побеждаваш е навик и целта е да победиш. Победата не е
нещо, което ще се случи някой ден.― Не можем да постигнем победа за ден или
два. Нужни са време и много усилия, но постепенно можем да изградим себе
си, екипа, компанията ни на едно ново ниво.
Кирко Кирков притежава способността всеки ден да отива на работа и да
изразява абсолютно най-доброто от себе си. Има способността да въздейства
на всички, с които общува, да ги вдъхновя и издига, като ги дарява с добрия си
пример. Пламенно извършва позитивни промени, независимо от условията.
Осъзнал е истината за лидерството в бизнеса и живота – за да бъдеш лидер за
и на другите, първо трябва да бъдеш лидер на самия себе си, като по този
начин издигаш културата на общуване с хората около себе си и културата на
организацията до друго измерение.
Самолидерството проличава, когато в края на изтощителния ден
намерим сили за още няколко разговора – не защото ни е лесно, а защото така
трябва да постъпим. Самолидерството проличава, когато служителят току-що е
завършил отчета си, в който е вложил най-доброто от себе си, и веднага след
това пак се връща към него, за да го доизглади и подобри още повече.
Самолидерството проличава и когато се преборим с желанието да останем под
завивката в някой студен ден и обуем маратонките си, за да излезем да тичаме.
Не защото да бягаме в мразовитата сутрин е много приятно. А защото така сме
избрали и сме дисциплинирани към целта си.
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Самолидерството е власт над себе си. Властта, както казва Т. Рузвелт,
идва с отговорността. Отговорността за себе си, за своя живот и за
„опитомените― от нас хора.
На 6 май 1954 г. Роджър Банистър, 25-годишен английски студент по
медицина, стана първият човек пробягал една миля за по-малко от четири
минути. Само няколко месеца по-късно рекордът му е подобрен, но Банистър
завинаги ще остане в историята като човекът, пробягал „вълшебната миля―.
Възхищавам се на постижението на сър Роджър Банистър и съм особено
заинтригуван не толкова от шеметната скорост, с която е бягал, а от факта, че
само няколко месеца след него рекордът е подобрен отново. Способността ни
да повярваме, че нещо е възможно, крие огромна сила. Преди рекордното
постижение на Банистър много хора са се надявали, че подобно нещо е
възможно, но само той истински е вярвал в това. И го е доказал, че с вътрешна
сила и страст всеки може да постигне мечтата си, колкото трудна и далечна да
изглежда тя. Банистър има усещане за крайната сигурност да постигне това,
което се е смятало за невъзможно. Той създава тази сигурност в себе си, без
да вижда каквото и да било доказателство, че това може да бъде постигнато.
Щом останалите хора получават „доказателство―, че това е възможно, и
те намират сили в себе си да пробягат една миля за по-малко от 4 минути.
Победата се крие във вярата. Това, което отличава победителя от
финиширащия на второ място, е допълнителната му вътрешна увереност, че
може да победи.
Самолидерството е развито чувство за това Кой си, Какво можеш да
правиш, Къде отиваш, съчетано със способността да влияеш на своите
Парадигми, Комуникация, Емоции и Поведение по пътя, за да стигнеш там,
където си избрал.
Според социално когнитивната теория процесите на лична ефективност
влияят върху поведението съвместно с голям брой други психични механизми.
Тази система от социално-когнитивни процеси влияе не само на изпълнението
на отделни задачи, но допринася за кохерентното функциониране на личността
като определена цялост (Cervone & Shoda, 1999).
Самолидерството като личностен тип (не като концепция) е продуктивно
ориентиран. Той искрено търси и намира закономерно разрешаване на
предизвикателствата в живота чрез гъвкавост, научаване и общителност.
Продуктивната личност на Ерих Фром отговаря на обществото с рационалност
и отворен ум, с готовност да промени схващанията си в светлината на нови
факти. Фром (1995) нарича тази личност „Човекът без маска―.
Предизвикателствата в моята практика – като военен психолог, бизнес
консултант, бизнес и лайф коуч, ментор, преподавател и треньор, доведоха
през 2006 г. до създаването на практичен модел за самолидерство с конкретни
индикатори.
Моделът беше създаден, за да мога да помогна на клиентите си да
разкъсат оковите и да реализират потенциала си за търсения от тях успех.
През годините моделът претърпя трансформации на база отчитане на
резултатите, центрове за оценка, психологични профили, оценка на трудовото
представяне и др. Моделът на фиг. 2 представя индикаторите на
самолидерството. Индикатори, които се доказаха през последните години чрез
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резултатите на клиентите ми, както индивидуални, така и бизнес – финансови,
екипни, в трудовото представяне и работата с клиенти.

Фиг. 2. Индикатори на Самолидерството
 Себеоткриване – откриване и опознаване на своя характер, страхове,
силни страни, ценности и осъзнаване на своите парадигми.
 Отворен ум – готовност за обмисляне на идеи и мнения, които са нови
или различни от собствените. Да се търсят доказателства срещу
предпочитаните парадигми, планове и цели и да се претеглят справедливо,
когато са налице. Запазване на открито и оригинално мислене.
 Самоцелеполагане – техника, основаваща се на концепцията, че
практиката за дефинирането на SMARTER`S цели подобрява ефективността и
ефикасността и че поставянето на високи цели води до по-висока
производителност и удовлетвореност.
 Самомотивация – мотивация да управлява себе си, собствените си
желания, без никаква външна намеса.
 Самоуважение – глобалното възприятие за себе си като човешко
същество, ценено заради това, че е, и е точно такова, каквото е.
 Самопрограмиране – изграждане на образ за себе си. В частност
визуализация на успешно представяне, как човек може да реагира на дадена
ситуация или не. Целта не е самопрограмиране, извършвано на несъзнавано
ниво чрез интернализиране и интериоризиране на някои поведенчески модели,
взети от семейството и/или обществото.
 Монолог – позитивен диалог със себе си, който може да потвърди и
подсили вярванията.
 Самоконтрол – способността на човек да разбира и управлява
емоциите и поведението си и да ограничава импулси си.
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 Самоувереност – увереността и доверието в собствените
способности и преценки, убеждението, че можем да отговорим на изискванията
на дадена задача. Установена е положителна взаимовръзка между
самоувереността и самоефикасността на А. Бандура (Hajloo, 2014).
 Самопредставяне – Всяко поведение, което е предназначено да
предаде изображение за себе си на други хора. Това обяснява защо
поведението ни може да се промени, ако забележим, че сме наблюдавани.
Както казва Шекспир „Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли...―
 Личен баланс – използвайки дарбата на мисълта в хармония с
жизнената ни енергия, да създадем баланс за нас самите, базиран на нашите
собствени точки на равновесие. Само при равновесието им имаме съзнателна
дейност – баланс между чувството и мисълта, емоцията и интелекта,
оцеляването и творческата активност, работата и личния живот.
 Саморазвитие – предприемане на действия за развитие на себе си,
като например чрез придобиване на нови умения или преодоляване на лоши
навици и парадигми, съчетани с готовност за излизане от зоната на комфорт.
Ако имаме разбирането за самолидерството, въпросът е какви са
стъпките към самолидерство? Какви усилията са необходими, за да развием в
себе си Самолидерството?
Обичам да се уповавам на работещи и доказани модели, защото хората
от бизнеса и „реалния― живот искат „бързи― резултати и работещи модели.
Един такъв модел е „занаятчийският― – чирак, калфа, майстор. Този
модел можем да го видим навсякъде около нас, от древността до днес – в
масонството, в образованието, в преподавателските научни степени и звания, в
бизнеса и производството и др.
На фиг. 3 са представени етапите в развитието на самолидерството,
които използвам в консултантската си практика при разработване на менторски
програми. Отбелязаните компетенциите са свързани с индикаторите на
самолидерството. Всяка компетенция е свързана не само с развитието на
индикаторите, а и с цялата концепция за самолидерството.
Както е видно от модела, чирак е първият етап в развитието на
самолидерството. Целта е човек да се вгледа в себе си, за да се опознае.
Пътят на самолидера започва с една малка, но важна стъпка – себепознанието.
Калфа е вторият етап в развитието на самолидерството. Целта е човек
да се оглежда около себе си, да се научи на взаимодействие и гъвкавост, на
утвърждаваща и положителна комуникация.
Майстор е третият етап. Целта в този етап е достигането на майсторска
степен. Самолидерът става архитект на своя живот и той е отговорен за
ставащото в него. Целта е човек да може да гледа над себе си.
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Фиг. 3. Етапи в развитие на самолидерството
Повече от 50% от хората ми задават въпроса – Защо е необходимо да
стартирам от чирак, ако вече съм действащ специалист/мениджър?
Главната причина е, че повечето хора, които съм интервюирал, оценявал
или консултирал, не са самолидери, а са хора, „следващи― модела на
класическото социално учене – от родителите, от учителите, от
преподавателите или ръководителите и т.н.
С други думи, все от хората, имали власт над тях. Хора, върху които
други хора са имали власт. Какъв модел на поведение са усвоили и какъв
модел на поведение са им предали и как те са го усвоили?! Дали не са като
големите слонове, вързани с тънки въжета? Как са програмирани и как се
самопрограмират? Могат ли да излязат от зоната си на комфорт или си
поставят цели, които лесно могат да постигнат?
Една от най-добрите метафори, подкрепящи идеята за самолидерство,
според мен, е „Джонатан Ливингстън Чайката― на Р. Бах.
Както казва Ерих Фром: „Основната задача на човека в живота е да
осъществи себе си, да стане това, което той потенциално е. Най-важният
продукт на усилията му е неговата собствена личност―. С други думи, основната
задача на човека е да създаде сам себе си и своя живот.
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Идентифицираните ползи от самолидерството от моята практика са в два
аспекта:
 Личен:
 Чувство за постижение (смисъл);
 Повишаване на усещането за щастието;
 Понижаване на дистреса;
 Повишаване на самоуважението;
 Подобряване на взаимоотношенията;
 Гъвкавост на мисълта и поведението;
 По-висока лична ефективност и ефикасност;
 Управление на личните стремежи и възможности в кариерата и живота
и др.
 Организационен:
 Ангажирана и упълномощена работна сила;
 Подобряване на договарянето на целите;
 Подобряване на ефикасността;
 По-бързо и по-добро вземане на решения;
 Повече креативност и иновации;
 Подобряване на екипното взаимодействие;
 По-добри бизнес резултати;
 Бързо и конструктивно разрешаване на конфликтите.
Теорията за социалното учене на Бандура е алтернатива и допълнение
на поведенческите подходи на Иван Павлов и Бъръс Скинър. Бандура
постулира, че ученето се осъществява чрез наблюдение на другите и
моделиране на наблюдаемото поведение. Стабилността на личностното
функциониране може да се обясни чрез отнесени към себе си когнитивни
процеси, посредством които хората оценяват своите възможности и превръщат
мислите си в действия, като по такъв начин направляват и посоката на
собственото си развитие (Сервоне, 2000).
В този контекст са и мислите на Ганди: „Ако имам вярата, че мога да
направя нещо, то със сигурност ще придобия капацитета да го направя, дори
ако първоначално не мога―.
Виждайки
ползите, ръководителите на
бизнес
организациите
предприемат целенасочени действия в развитието на самолидерство в хората
си (както бегачите след Р. Банистър). Вярвам, че самолидерството е
следващата „мода― за организациите, стремящи се към нови измерения и
просперитет.
Обобщение
Отговорността за активирането и проявлението на самолидерството
зависи само и единствено от всеки един от нас. Да поемем отговорност за себе
си и чрез собствени усилия да придадем смисъл на своя живот, смисъл чрез
самолидерство.
Самолидерството е средство да изразим най-доброто, на което сме
способни като човешки същества. Всеки от нас може да бъде самолидер –
стига да го пожелае.
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Настоящата работа е стъпка в изграждането на концепцията за
самолидерство. Самият аз вярвам, че съм самолидер помагащ на другите да
разкрият и реализират потенциала си за търсения от тях успех. Всеки от нас
носи своето минало, но всеки от нас може да изгради и своето бъдеще, ако
събере кураж да бъде господар на себе си – архитект на своя живот и
отговорен за ставащото в него.
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The meaning of the refined egoism and the
prisoner’s dilemma in business
Yavor Aleksiev, Ivaylo Aleksiev
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University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria
Abstract: For years one of the major questions has been centered on our
willingness to cooperate with each other in order to achieve our very own selfish
aims. However, one should go beyond being selfish and consider the desires of other
people so to be able to not only be successful now, but in the long-run too. This
development investigates both the mathematical and logical ways of thinking
regarding the Iterated Prisoner‘s Dilemma, moreover, the emotional and social
intelligence were took into consideration. The aim of the development is to prove that
not only abstract mathematical facts are required for a solution of the iterated
prisoner‘s dilemma, but also the socio-psychological sides of the long-term
cooperation are of major importance.
Keywords: cooperate, the iterated prisoner‘s dilemma, emotional and social
intelligence
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Значението на изтънчения егоизъм и дилемата
на затворника в бизнеса
Явор Алексиев, Ивайло Алексиев
Американски колеж „Аркус―, Велико Търново
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: В продължение на години един от основните въпроси се
съсредоточаваше върху желанието ни да си сътрудничим един с друг, за да
постигнем нашите собствени егоистични цели. Все пак, трябва да надхвърлим
егоистичното и да помислим за желанията на други хора, за да бъдем не само
успешни сега, но и в дългосрочен план. Тази разработка изследва както
математическите, така и логическите начини на мислене по отношение на
итерираната дилемата на затворника, а също така и значението на
емоционална и социална интелигентност. Целта на разработката е да се
докаже, че не само абстрактни математически факти са необходими за
разрешаването на итерираната дилемата на затворника, но и голямото
значение на социално-психологичната страна в дългосрочното сътрудничество.
Ключови думи: сътрудничество, итерираната дилема на затворника,
емоционална и социална интелигентност.
If men were actuated by self-interest, which they are not – except in the case
of a few saints – the whole human race would cooperate. There would be no more
wars, no more armies, no more navies, no more atom bombs.
Bertrand Russell, 1950

Introduction
A couple of years ago I watched the film ―Beautiful Mind‖ that presents the
audience with the story of John Nash. Actually, as it is shown in the movie he is one
of the creators of the Game Theory as well as a Nobel Prize winner for the theory as
it has influenced the global market, the international relations and even evolutionist
biology. At first, I was more intrigued by the story itself but after watching the film
several times and most recently a few weeks ago I became really curious about how
he came up to the notion about the Game Theory and mutual collaboration. The idea
struck him while he and his friends were in a college bar and they all wanted to court
a blonde girl. So, if all of them went for her, they would only be an obstacle to one
another and if they fail, the girlfriends of the blonde girl will reject them because
nobody wants to be a second choice. But if he and his mates go for the other girls
and reject the blonde all of them will benefit. Because the best score is not like Adam
Smith said, that it comes from what everybody in the group do for their personal best
but what everybody do not only for their personal best but for the group prosperity.
After watching the film, I saw the beauty of mathematics in action as the great
Leonardo da Vinci had said: ―Practice should always be based on a good theory.‖ I
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have been taught always to seek the implementation of everything that I learn,
because in that way I more efficiently understand and remember the information. So,
I decided to find ways of how this theory can be implemented into business and
especially human relations. Eventually in my father‘s office I found the book: ―The Art
of Strategy: A Game Theorist‘s Guide to Success in Business and Life‖ which
fascinated me by presenting various examples and theories like the Prisoner‘s
Dilemma and even the Nash Equilibrium. The dogma in today‘s society is that
selfishness is bad, but I have never believed in that, so I decided to try to prove that
for the long-term cooperation of exceptional matter is refined egoism. The long-term
cooperation through the view of applied mathematics in Game Theory is best
represented through the iterated prisoner‘s dilemma, and the refined egoism through emotional intelligence. After a long time of consideration, I came up with the
title of my investigation: The meaning of the refined egoism and the prisoner‘s
dilemma in business.
Introduction by Yavor Aleksiev

Classical prisoner’s dilemma
The prisoner‘s dilemma scenario works as follows: Two suspects have been
apprehended for a crime and are now in separate rooms in a police station, with no
means of communicating with each other. The prosecutor has separately told them
the following:
 If you confess and agree to testify against the other suspect, who does not
confess, the charges against you will be dropped and you will go scot-free.
 If you do not confess but the other suspect does, you will be convicted and
the prosecution will seek the maximum sentence of twenty years.
 If both of you confess, you will both be sentenced to five years in prison.
 If neither of you confess, you will both be charged with misdemeanors and
will be sentenced to one year in prison.1
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Mathematical presentation
Is self-interest the most important?
The dilemma can be presented mathematically with awards instead of
punishments. Let‘s assume there are two players John and Smith. They both are
asked to simultaneously write the number 1 or 2. If both of them write 1, they would
get 10 dollars. If John writes 2 and Smith – 1, then John wins 50 dollars and Smith –
nothing. If John writes 1 and Smith 2, the opposite takes place – the first one gets
nothing and the second one wins 50 dollars. And in the end, if both write 2, they win
5 dollars. What should John do? The most probable answer is to write 2. This is due
to the following: if Smith writes 1 and John does the same, they will both win 10
dollars, but if John writes 2 and Smith – 1, John will win 50 dollars, so it is better for
him to write 2. But what would happen if Smith writes 2? If John writes 1, he gets
nothing, but if he writes 2, he will get at least 5 dollars. So, no matter what Smith
writes, it is better for John to write 2.
The dilemma is that Smith also thinks the same way because the award is the
same. If he is guided by selfish interest, then he will write 2 as well. So, both of them
will get 5 dollars. But, if they had cooperated, they would have won 10 dollars.

Smith

John
1
1
2

2
10

10

50
0

0
50

5
5

The inference of the prisoner‘s dilemma is that, although cooperation is of
interest of everyone, the self-interest usually prevails in harm of the society. The
conclusion till the end of the 1970s is deeply depressive. The economy during the
last 200 years has been based on self-interest. But, it has become clearer that selfinterest is not the optimal solution. The dilemma is that the outcome is inevitable. The
evolution backs up this with an example known as ―Black queen‘s effect‖ or also
called by Richard Dawkins, ethologist, evolutionary biologist, author and former
Oxford‘s professor for Public Understanding, ―Evolutionary Arms Race‖. 3
The Evolutionary Arms Race occurs due to the same reason as in the
prisoner‘s dilemma every individual acts against the collective interest – the
incapability of cooperation. It also applies to business where managers nowadays
have to work even more and longer than before, which actually does not give them
any assets. The managers and the companies have to constantly improve, so to
retain their present position. If any organization sets off this tendency – if manages
are to retain its market share, despite not improving its product, this clearly means
that there is no competitive market. How much can that last?
In the 1970s John Maynard Smith, a theoretical evolutionary biologist and
geneticist, uses the theory of games to explain why animals usually do not fight to
death. His innovation consists of the frequent iteration of prisoner‘s dilemma.
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Iteration in Prisoner’s Dilemma
In the early 1980s the Professor of Political Science and Public Policy –
Robert Axelrod invited theorists from around the world to implement their strategies
to solve the prisoner‘s dilemma in the form of a computer programs. These programs
were divided into couples and had to play the prisoner‘s dilemma approximately 200
times and after that a winner was to be nominated. There were 14 strategies
submitted plus the strategy 50/50, which was random. The winner was Anatol
Rapoport, a professor of mathematics in the University of Toronto. His winning
strategy was very simple: ―tit for tat‖. Axelrod was stunned and decided to rerun the
competition with even a greater number of participants, but again Rapoport won
using the same strategy. The idea of the strategy was to cooperate at first and then
just to copy what the opponent had done in the previous part. Axelrod claimed that
tit-for-tat was based on four core principles, part of every effective strategy,
connected with the prisoner‘s dilemma. They are clearness, goodwill, provocation
and forgiveness. The thesis ―tit-for-tat‖ is clear in definition – the opponent does not
need any particular knowledge or calculations to comprehend what they want. It is
well-intentioned, because it does not provide ground for cheating. It is provocative –
in a sense that no cheat will go without a punishment, and at the end, it is forgivable,
because it is not rancorous and has a desire for revival of cooperation. 4
One of the most impressive qualities of the strategy tit-for-tat is that it works
faultlessly, although it is not capable of handling its opponent in an open race and in
the best cases the outcome is par. If Rapoport had participated in competitions
where ―the winner takes it all‖, he would have lost or deuce – something which would
have put him back in the charts. But Rapoport did not play this game and his results
only neared it. The big advantage of the system ―tit-for-tat‖ is that always a good
rating is assured. In the worst case, it is outsmarted once and later it comes to a
deuce.
The reason for the win of ―tit-for-tat‖ is that it fosters cooperation in every
possible opportunity, running away from exploitation and uneven position. The others
are too naive or open for exploitation or too aggressive and eventually eliminate each
other.5
Distribution of results in relation to cooperation, Axelrod
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Let‘s say two people have two options and which they pick is going to define
how much stuff they get from one another. The numbers in the following tables
represent the points.
Cooperating

Defecting
3

Cooperating

5

3

0
0

Defecting

1

5

1

At one-off game defecting has no consequences and it always gives a higher
payout.
Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

5

5

1

5

5

1

22

If always cooperating:
Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

3

3

0

3

0

3

12

If cooperating and then defecting:
Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Defect

3

3

0

5

1

5
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Lining up cooperating and defection:
Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

Cooperate

3

3

1

3

1

3

12

But if what if the person‘s pick changes according to the other individual‘s pick.
For instance, if one of them starts by cooperating, but always cooperates unless the
other one defects and the first one switches to defecting and defects no matter what.
This strategy is called the Grudger.
Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Defect

Defect

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Cooperate

Defect

Defect

3

3

3

5

1

0

1

1

17

Always cooperated with Grudger:
Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Always defect with Grudger:
Cooperate

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

Defect

5

1

1

1

1

1

1

1

12

From these graphs, it can be summed up that always defecting is not the best
strategy.
So, Tit-for-tat is a simple strategy, it cooperates in the first round and from
then on, it basically copies what the other person have done the previous round. It
reciprocates quickly against the factors. Any strategy against tit-for-tat that tries to
take advantage of it, gets instantly punished and put into a bad situation. So, if the
other strategy keeps defecting, or even if it tries to go back to cooperating, it would
have gained less, than it would have done if it had just kept cooperating with tit-fortat. If tit-for-tat did not punish, tit-for-tat would have been worse off.
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Tit-for-tat punishes:
3

0

1

5

3

12

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Cooperate

Cooperate

3

5

1

0

3

12

15

Mutual cooperation tit-for-tat:
3

3

3

3

3

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

3

3

3

3

3

15

9

Tit-for-tat does not punish:
3

0

0

3

3

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Cooperate

Cooperate

3

5

5

3

3

19

Tit-for-tat is never the first to defect. It is best to maximize long-term
cooperation. Starts off cooperating and then never defects, unless one needs to
punish the other. Because it is just copying, it can never beat the opponent, it can
either tie or lose. It depends on whether the opponent defects in the last round where
tit-for-tat cannot reciprocate.
Deuce:
0

5

3

0

5

Cooperate

Defect

Cooperate

Cooperate

Defect

Defect

Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

5

0

3

5

0
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Lost:
0

5

3

3

0

Cooperate

Defect

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

Cooperate

Cooperate

Cooperate

Defect

5

0

3

3

5

11

16

The results of the tournament showed that the entries, which ranked at the top
in the tournament, actually did quite well with other successful entries, and thus did
not rely for their success merely on their ability to get high scores with unsuccessful
rules. While there were a few exceptions, such as rules 5 and 8, most of the topranking entries continued to do quite well for very long periods. The results also
provided yet another victory for TIT FOR TAT. TIT FOR TAT had a very slight lead in
the original tournament, and never lost this lead in simulated generations. By the
1000th generation it was 14.5% of the whole population, followed by the third placed
rule at 13.9% and then the second placed rue at 13.1%. And TIT FOR TAT was still
growing at .05% per generation which was a faster rate than any other rule. 6

The long-term profit
Matt Ridley, best known for his writings on science, environment, and
economics, said that the most important human ingredient is mutual trust: ―Our minds
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have been built by selfish genes. But they have been built to be social, trustworthy
and cooperative.‖
The history of the human evolution and the business evolution are connected
with a constantly increasing cooperation. Through the years we have developed into
a complicated, interconnected system of larger societies and economies, which are
characterized by a gradually increasing rate of specialization and trade. Both of them
are games with a positive sum. Based on mutuality, they require a habit of
cooperation and collaboration for achieving long-term profit. They force us to look
beyond the short-term outcomes of who wins in a particular deal. It is not selfsacrifice that they require, but a profound perspective to self-interest and also a habit
of daily exchange. They require cooperation – a striving for a personal and corporate
prosperity as well as the desire for other individuals, groups and the society as a
whole to prosper.
Also, like the iterated prisoner‘s dilemma, long-term profit is a product of
cooperation, not the chase of short-term self-interest. Cooperation is based on
mutuality, but it goes much further. Only through generosity, self-denial and fairness
it is possible to gain a reward for your cooperation. Like the later versions of the
prisoner‘s dilemma, those prone to cooperation unite their efforts, guaranteeing
engagement. 7
Refined egoism: ―the ability to understand others and to attract them for
cooperation‖
– Karl Albrecht
Statistical investigation
Participants
The investigation was conducted on 24th January 2017 before the beginning
of a workshop. In the investigation 32 individuals took part (18 women and 14 men),
aged 23 – 25, working in an IT organization. The results of 2 participants dropped out
of the analysis due to uncompleted data.
Tools and measures
- Issue – classical prisoner‘s dilemma
- Quest with 2 items and Likert scale from 1 (never) to 5 (at a very high rate)
- Identification of the participants by gender and age
- Emotional Intelligence Self –Assessment Checklist, by Sterrett EA8. 30
items with a Likert scale from 1 (almost never) to 5 (almost always)
Results and analysis
So as far as I have demonstrated that both mathematically and logically the
best strategy of a player in the classical prisoner‘s dilemma is to defect (agree to
testify). Of course, I have wondered what solution might be given by people in the
business who are not initiated into the logic or algebra of the dilemma and what they
might do in such a situation. So, I anonymously asked 30 individuals to answer the
prisoner‘s dilemma. The participants were presented with two options, either to agree
to testify or to remain silent.
The results of this investigation are:
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43%
Testify

57%

Remain silent

As it is shown on the table 43% have made the right decision to cooperate,
which for me was a surprise that over half of the participants have not acted logically
– that defection leads to a better sentence despite of the opponent‘s decision. People
in Bulgaria do not want (do not have the paradigm and the people‘s psychology) to
cooperate with the law enforcement organs. 57% believe that their partner will do the
same as they do - will not betray them. The results are paradoxical from the
standpoint of the classical prisoner‘s dilemma, but it should be taken into
consideration that the participants have worked more than 18 months together. As
we will see they do not only foresee long-term cooperation but the results of the
correlation analysis show a interrelationship despite being weak, between emotional
intelligence and the choice made (as we are going to understand later). A conclusion
can be made that the solution of the classical prisoner‘s dilemma into a business
environment is influenced by not only the people‘s psychology but the organization
culture, the values and attitude of the people and their experience, naivety and last
but not least their emotional intelligence. They were asked about their motivation
while choosing whether to testify or not:
- Some of them did not wanted to betray their partner
- Others felt guilt about forcing their partner into a longer prison sentence
- There were some who just wanted to minimize their prison sentence
- Of course, some said that they felt sympathy for their partner, while
deciding their destiny
Emotional intelligence
Through the test of Emotional Intelligence – Self-assessment checklist, a
normal distribution of the results of the surveyed individuals has have been
established and demonstrated on the Curve bell (below). The measures of the mean
and the standard deviation are made with MS Excel and they are respectively:
√
= 14,06

µ = 111,07
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The table on the left shows the number of points that every participant in the
survey has achieved. However, in this table the points are shown in ascending order
so that to facilitate the creation of the Bell curve. Through the following formula all the
points on the Bell curve are found.

√
For example, the distribution on the curve of the participant with EQ equals to
78 can be found by the following formula:

√
For the bringing out of norms I used the two indicators and for the definition of
the limit of the low values I subtracted from the mean the standard deviation and for
the definition of the limit of the high values I added them up. As it can be seen 23% of
the participants are with low EQ, 57% - indifferent, and 20% - with high EQ. A
balance of the results of a both male and female observation, would be demonstrated
in the correlation analysis.
Bell curve of the Emotional intelligence
The area between 30 points, the minimum achievable points, and 97 points,
the difference between the mean and the standard deviation, holds 23% of the
surveyed individuals, who show low indicators of EQ. Between 97 and 125 points,
the sum of the mean and the standard deviation, are found 57% individuals show
indifferent indicators of EQ. In the area between 125 and the maximum number of
points – 150, only 20% of the surveyed people can be found, who show high
indicators of EQ.
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

EQ checklist points

Quest for long-term cooperation
The questions from the quest are directed to searching a long-term
cooperation between the surveyed individual and the organization and the people
within it. The analysis of the results from the questions show that at an extremely
high rate expect to be in the organization after two years, 17% at a high rate expect
and 40% at a moderate rate expect. On the question: ―Would you recommend this
organization as a good place for work?‖, 40% have answered at an extremely high
rate, 37% at a high rate and 23% at a low rate will recommend the organization.
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From these results, it can be summed up that almost two thirds of the surveyed
individuals are with a view of long-term collaboration with the organization and the
people within it, which is close to their solution of the classical prisoner‘s dilemma.
For verification of what I have concluded I present a correlation analysis.
Correlation analysis
In the table below is presented the correlation analysis between the surveyed
indicators for the seeking of the confirmation of the meaning of the prisoner‘s
dilemma and the refined egoism in business. During the process of conducting this
investigation I have reached to the conclusion that in business, to look for prosperity,
is based on thrust and cooperation. The correlated coefficients in the table show that
the date from the prisoner‘s dilemma has a moderate positive correlation with the
perspective of people being part of the organization after two years. The results from
the prisoner‘s dilemma above should be taken as a consideration. We have weak
correlation comparing the dilemma and the EQ, and between Q-1 and the motivation
for the choice in the classical dilemma. The other coefficients are with very low rates
and that is why we can say that there is no relation between them.

PD Choice
Why?
Gender

PD Choice

Why?

0,813688
0,183483

0,189882

EQ
0,388561
0,210564
0,156563

Q-1
0,523697
0,380526
0,136902

Q-2
0,291686
0,156509
0,164971

Empirical rules for the interpretation of the correlation coefficient9
Value of r
0.00 to 0.30
0.31 to 0.50
0.51 to 0.70
0.71 to 0.90
0.91 to 1.00

Interpretation of correlation
Very weak positive (negative)
Weak positive (negative)
Moderate positive (negative)
High positive (negative)
Very high positive (negative)

(-0.30 to 0.00)
(-0.50 to -0.31)
(-0.70 to -0.51)
(-0.90 to -0.71)
(-1.00 to 0.91)

In the table above is presented the correlation analysis of the results of the
Prisoner‘s Dilemma and the Gender, and the Emotional Intelligence (Refined
Egoism) and the two questions of the quest, which are connected to long-term
corroboration. The correlation analysis is done through MS Excel which shows and
explains us why 57% of the people are willing to remain silent in the classical
prisoner‘s dilemma, because there is actually moderate positive correlation between
the choice in the classical prisoner‘s dilemma and the long-term attitude for
corroboration with the organization and its people. Moreover, weak positive
correlation between the choice and the EQ, and the explanation of choice and the
first question of the quest for long-term collaboration.
The other correlations are extremely weak, which can be understood as there
is no correlation between these indicators. One of the important conclusions for this
investigation the gender is of no influence to any of the other indicators.
So to confirm the significance of the refined egoism and the iterated prisoner‘s
dilemma I made a correlation analysis between EQ and Q-1.
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EQ

Q-1
0.75

From the correlation analysis the highest positive correlation between EQ and
the attitude for long-term collaboration are obvious. Analyzing the distribution of the
primary data into high and low values on the indicator – EQ, and the connected to
them answers of Q-1 of the quest is obvious that the average value of the answers of
the surveyed individuals is 4,83. In other words around 85% of the participants with
high levels of EQ are to a great extent with an attitude for long-term collaboration.
100% of the people with low levels of EQ are with moderate views of log-term
cooperation. These results show that with high levels of EQ the possibility of longterm cooperation is more likely, for the business this is of exceptional importance for
its prosperity, profit and for minimizing the expenses connected with the attitudes of
people with low EQ about defection.
As a confirmation of my analysis for the importance of the refined egoism are
the following surveys.
 In UK‘s Whitbread group, restaurants with high EQ managers had higher
guest satisfaction, lower turnover, and 34% greater profit growth.10
 75% of careers are derailed for reasons related to emotional competencies,
including inability to handle interpersonal problems; unsatisfactory team leadership
during times of difficulty or conflict; or inability to adapt to change or elicit trust.11
 People who accurately perceive others‘ emotions are better able to handle
changes and build stronger social networks.12
 The reason for losing customers and clients are 70% EI-related (e.g., didn‘t
like that company‘s customer service).13
 In one year, the US Airforce invested less than $10,000 for emotional
competence testing and saved $2,760,000 in recruitment.14
 In a multinational consulting firm, partners who showed high EI those who
took the training reported significant improvements in their sales performance. Now
all incoming advisors receive four days of emotional competence training.15
 After supervisors in a manufacturing plant received training in emotional
competencies, lost-time accidents were reduced by 50 percent, formal grievances
were reduced from an average of 15 per year to 3 per year, and the plant exceeded
productivity goals by $250,000.16
 Top performing sales clerks are 12 times more productive than those at the
bottom and 85 percent more productive than an average performer. About one-third
of this difference is due to technical skill and cognitive ability while two-thirds is due
to emotional competence.17
 Emotions and reason are intertwined, and both are critical to problem
solving. Social and emotional abilities were four times more important than IQ in
determining professional success and prestige.18
 At L‘Oreal, sales agents selected on the basis of certain emotional
competencies significantly outsold salespeople selected using the company‘s old
selection procedure by $91, 370, for a net revenue increase of $2,558,360.
Salespeople selected on the basis of emotional competence also had 63% less
turnover during the first year (Spencer & Spencer, 1993; Spencer, McClelland, &
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Kelner, 1997, cited in competencies earned 139% more than the lower EQ
partners.19
 American Express tested emotional competence training with Financial
Advisors; trained advisors increased business 18.1% compared to 16.2% for a
control group.20
Conclusion
In the end fairness and altruism have their limitations. In the long run the
successful development of the society needs innovations and changes and they
require individualism and will to fight the conventional wisdom and the imposed social
norms – qualities that are accompanied by egoism. In this sense, it is needed to be
established a balance between self-care and the care for the others. The theorists of
mathematical games are not fond of connecting the end result with the influence of
the socio-historical or language barriers or with relative values, like round numbers.
They believe that to come up to a solution only abstract mathematical facts are
required – number of participants in the game, available strategies in them, the
individual profit when choosing a strategy. In verification of what this research is
about is the opinion of Avinash Dixit and Barry Nalebuff, which is that the result of a
game in which live participants take part in, would definitely depend on the sociopsychological sides of the game in particular. This investigation confirmed the
significance of the socio-psychological sides in the long-term cooperation in
business, like in the iterated prisoner‘s dilemma and more specifically the role of the
refined egoism.
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Leadership of project teams
Vyara Slavyanska, Vihra Dimitrova
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
Abstract: In the project management literature, it is increasingly stressed that
the most serious challenge for the project manager is attracting and motivating
talented participants with very limited means and instruments of influence. No one
ever doubts the need for interpersonal or "soft" skills related to aspects such as
leadership, relationships, conflict management, motivation, team building, etc.
Recognizing the essential role of "people" in the success of the project leads to
identifying leadership skills as more important than planning and control skills, which
is essentially related to a transition from the "technical" to the "behavioral" nature of
the project or to the purely human side of project management. In this context, this
report consistently draws attention to the project manager's leadership, interpersonal
management approaches in the team, and tools to motivate participants.
Keywords: conflicts, leadership, motivation, project manager, project team.

 734 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Лидерство на проектни екипи
Вяра Славянска, Вихра Димитрова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: В специализираната литература по проектен мениджмънт все
по-често се подчертава, че най-сериозното предизвикателство пред проектния
мениджър е привличането и мотивирането на талантливи участници в
условията на твърде ограничени средства и инструменти за влияние. Вече
никой не се съмнява в нуждата от междуличностни или „меки‖ умения, свързани
с аспекти като лидерство, взаимоотношения, управление на конфликти,
мотивация, изграждане на екип и др. Осъзнаването на съществената роля на
„хората‖ за успеха на проекта води до идентифициране на лидерските умения
като по-важни в сравнение с уменията за планиране и контрол, което по
същество е свързано с преход от „техническата‖ към „поведенческата‖ същност
на проекта или към чисто човешката страна на проектния мениджмънт. В този
контекст настоящият доклад последователно насочва вниманието към
лидерските качества на проектния мениджър, подходите за управление на
междуличностните отношения в екипа и инструментите за мотивиране на
участниците.
Ключови думи: конфликти, лидерство, мотивиране, проектен мениджър,
проектен екип.
Лидерите водят хората там,
където не биха отишли сами.
Хенри Кисинджър
Увод
Управлението на проектния екип може да се разглежда в два основни
аспекта – административно ръководство („мениджърство‖) и лидерство. Между
мениджър и лидер съществуват някои значими разлики. Мениджърът е
позиция, отговорна за насочване и координиране на човешки и материални
ресурси и в този смисъл планира и определя бюджета, организира и набира
кадри, контролира и решава проблеми, т.е. занимава се с административните
аспекти на проектния мениджмънт. Ако „мениджърството‖ е свързано със
задачите, то лидерството е свързано с междуличностните процеси,
взаимоотношенията, сплотяването на екипа. За разлика от мениджъра,
лидерът определя посоката, насочва хората и ги мотивира.
В зората на проектния мениджмънт като самостоятелна научна област
(около средата на миналия век) акцентът се поставя предимно върху
различните подходи за прилагане метода на критичния път с цел съкращаване
времето за изпълнение на проекта. В продължение на много години и дори
днес, този метод и свързаните с него „вероятностни‖ техники, се разглеждат
като есенцията на проектния мениджмънт от гледна точка на планирането и
контрола върху изпълнението на проекта. Основен ангажимент на проектния
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мениджър е да планира, организира, наблюдава и контролира, координирайки
различните елементи на проекта. Постепенно за осигуряване на стриктен
контрол върху разходите и графиците се разработват автоматизирани
управленски системи, способни да съчетаят времето, разходите и качеството
(или поне в теоретичен аспект). Въпреки че са създадени множество такива
системи, оказва се, че много малко от тях успяват наистина да интегрират
всички параметри на проекта, а още по-малко са тези, които са в състояние да
интегрират всички проекти в рамките на една организация.
Към началото на 80-те години пазарът се насища с компании, които
притежават интегрирана управленска система, но въпреки това не успяват да
реализират успешни проекти, т.е. в рамките на посочения срок, разходни
лимити и изисквания за качество. Става ясно, че проектните мениджъри се
опитват да ръководят проектни екипи и да реализират проекти често в
условията на малка предоставена власт над тези, които управляват. Като найсериозно предизвикателство пред тях се очертава безспорно привличането,
мотивирането и синхронизирането на талантливи участници в условията на
твърде ограничени средства и инструменти за влияние. Така се осъзнава
нуждата от междуличностни или „меки‖ умения, свързани с аспекти като
лидерство, взаимоотношения, управление на конфликти, мотивация,
изграждане на екип и др. Осъзнаването на съществената роля на „хората‖ за
успеха на проекта води до идентифициране на тези умения, дори като по-важни
в сравнение с уменията за планиране и контрол, което по същество е свързано
с преход от „техническата‖ към „поведенческата‖ същност на проекта или към
чисто човешката страна на проектния мениджмънт1.
С течение на времето все повече автори започват с убеденост да
твърдят, че именно лидерството превръща проектния екип в ефективен и че
най-често управлението на екипите се проваля поради липса на „меки‖, а не на
„твърди‖ умения2. Вече не се подлага на съмнение, че лидерските качества на
проектния мениджър са основен фактор за ефективното изпълнение на
проекта. Неговата лидерска роля е свързана преди всичко с интегриране на
участниците в единно цяло, докато трае самият проект, което се основава на
формирането на ангажирано отношение на хората към целите на проекта и
постигане на разбирателство между тях при изпълнението на общата задача. В
този контекст се налага схващането, че не съществуват универсални средства
или управленски техники, способни да осигурят успех във всички фази от
жизнения цикъл на проекта, а са необходими най-вече изключителни проектни
лидери3. Това не означава, че аспектите на административното ръководство са
маловажни, а по-скоро че управлението на проектите е нещо много повече от
поставяне на цели, съставяне на графици и контролиране на тяхното
изпълнение. Проектите са преди всичко хора, а не единствено оборудване,
материали и PERT диаграми. Следователно от различните участници,
привлечени по професионален и квалификационен признак, ще се формира
1

Kerzner, H., Project Management – a Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling,
John Willey & Sons Inc., 2013.
2
Lechler, T., When it Comes to Project Management, It‘s the People That Matter, Calgary, Canada,
1998.
3
Story, M., Project management: Saving time and money, New Zealand Management, 38, 2003.
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успешно работещ проектен екип само ако ръководителят съумее да изпълни
своята лидерска роля.
Качества на проектния лидер
Съвременните теории предлагат нови подходи към значението и
същността на лидерството, както и към нужните за един лидер качества.
Спецификата на проектната работа добавя нови нюанси към профила на
идеалния лидер.
Добрият проектен лидер:
• Вярва в своята визия и мисия;
• Превръща се в модела, който иска да види в екипа си;
• Опитва се да направи хората по-добри, отколкото са били;
• Вдъхновява.
Типичните характеристики на идеалния проектен лидер могат да се
обобщят по следния начин:
• креативен и дисциплиниран;
• визионер и внимателен към детайлите;
• мотивиращ и владеещ материята си;
• ориентиран и авторитетен;
• амбициозен и смирен;
• достоен за доверие и в същото време любител на рисковете;
• интуитивен и логичен;
• интелектуален и емоционален;
• водач и същевременно контролиращ.
Съвременните лидери трябва да възлагат на служителите си не задачи,
а цели за постигане. От тях се очаква да проектират социална организация,
изградена върху обмен на информация, взаимодействие и взаимоотношения и
в която служителите взаимодействат по-лесно и работят по-ефективно.
Проектният лидер трябва да притежава три типа „коефициенти―:
• интелектуален коефициент (ИК) – умения за вземане на решения,
разрешаване на проблеми, стратегическо мислене, бюджетиране, фиксиране
на цели и приоритети, управление на разходите и т.н.
• емоционален коефициент (ЕК) – мотивиране и влияние върху хората,
коучинг, делегиране, управление на конфликти, даване на обратна връзка,
себеуправление, използване на различни стилове и убеждаване.
• политически коефициент (ПК) – контрол и власт, извършване и
управление на промяната, поемане на контрола, доверяване, създаване на
мрежи, преодоляване на враждебността.
Тези три коефициента формират т.нар. „лидерски коефициент‖4.
Мениджърите на различните йерархични равнища се нуждаят от
различни управленски качества (виж Табл. 1). Аналогично, проектният лидер
трябва да притежава различни качества в зависимост от изпълняваната
функция в структурата на проектния екип.

4

Оуен, Дж. Как да управляваме. Изкуството да караме нещата да се случват. София: Анхира,
2010.
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Таблица 1. Качества на мениджърите на различни управленски нива
Висши мениджъри
Визия
Способност да мотивират
другите
Решителност
Управление на кризи
Честност и завършеност

Мениджъри на средно
ниво
Способност да мотивират
другите

Оперативни мениджъри
Упорит труд

Решителност

Проактивност

Опит в сектора
Способност за изграждане
на мрежи
Способност за делегиране

Интелигентност
Достоверност
Амбиция

За да постига желаните резултати, идеалният проектен лидер трябва да
притежава следните качества:
• високи цели – преодоляване на страха от провал и разширяване
границите на възможното. Фокус върху мисията вместо върху препятствията.
• смелост – способност за вземане на трудни решения, поемане на
рискове и възприемане на нови начини на поведение.
• устойчивост на стрес – способност за справяне със стреса,
адаптивност. Развива се с времето и води до способност за възприемане на
неуспехите като възможност за приближаване до успеха.
• позитивност – концентрация върху положителната страна на всяка
ситуация, фокус върху бъдещето и върху дейности, които носят лично
удовлетворение.
• отговорност – поемане на отговорност за неуспехите и признаване
приноса на всички членове на екипа за успеха.
• сътрудничество – усвояване на умения за делегиране.
• израстване – непрекъснато учене и усъвършенстване.
• силна страна – отдаване приоритет на мисията и набелязаната цел за
постигане и оставяне на взаимоотношенията на заден план.
Проектното лидерство е екипен спорт, в който останалите членове на
екипа извършват дейностите, с които формалният лидер не може или не иска
да се занимае. По тази причина те се нуждаят от следните качества:
• опит;
• технически умения;
• личностни умения;
• ценности (често професионалното сътрудничество приключва основно
поради липса на споделени ценности).
Лидерство чрез управление на междуличностните отношения в
екипа
Всеки проектен мениджър се надява членовете на екипа да бъдат силно
мотивирани през целия жизнен цикъл на проекта, да работят с оптималния си
капацитет и да се разбират помежду си. Но това много рядко се случва на
практика. Няма екип, който след възлагането на индивидуалните роли и
отговорности, автоматично да заработи като сплотена и ефективна група.
Конфликтът в проектния екип е почти неизбежен, тъй като предпоставките за
неговото възникване са естествено заложени в спецификата на проектната

 738 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

дейност. Тя променя установените стереотипи в организацията както по
отношение на трудовите задачи, така и във връзка с вече създадената
социална структура на взаимоотношения между служителите.
Психологическата среда на проектния екип е много по-различна от
трудовото ежедневие във функционалния отдел. Участниците работят върху
задачи, които не са извършвали преди, и които трябва да вместят в рутинната
си дейност. Освен това работят с колеги, с които нямат изградени
взаимоотношения, и тепърва трябва да се опознават като специалисти и като
личности, да намерят общ език и да „се сработят‖. Всеки от тях идва от
различен организационен отдел, специалист е в конкретна техническа област, в
различна степен разбира езика на проектния мениджмънт, мисли и комуникира
по различен начин и има различни стремежи и амбиции. Самото участие на
множество специалисти с различни професии, опит, разбирания и роли създава
почвата за поява на неразбирателства в работата.
Често още при първите заседания на екипа се установява период на
вътрешни конфликти и стълкновения в социалното измерение на групата,
поради което категорично не може да се говори за някаква развита лоялност,
взаимно уважение и доверие между членовете. Участниците подлагат на
проверка правилата и нормите на съвместната дейност, опитвайки се да
установят приемливите междуличностни отношения. Всеки се опитва да
привлече вниманието към себе си, да покаже професионализма си, да заеме
благоприятна позиция в екипа. Настъпва поляризация в междуличностните
отношения и се заражда тенденция към определяне на лидер или някой
влиятелен член, който да ръководи групата в новите за нея условия.
Конфликтът е неизбежен не само при стартирането, но и в хода на
цялостното изпълнение на проекта. Основните източници на конфликти са
пряко свързани със съдържанието на проекта – графици, приоритети, състав на
екипа, технически умения, алтернативи за изпълнение на проектните задачи,
административни процедури, бюджет и т.н.5 Разбира се, интензивността на
конфликтите е различна през различните етапи от жизнения цикъл на проекта.
Например графикът потенциално и много често реално е предмет на спор в два
момента – при първоначалното му съставяне и към края на срока на проекта.
От една страна, съставянето му съвпада с периода на формиране и сработване
на екипа, което до голяма степен обяснява споровете. От друга страна,
изтичащите срокове повишават напрежението, особено ако междувременно е
допуснато закъснение. Бюджетът често дава повод за разногласия, тъй като
преразходът по една задача обикновено налага икономии по друга. Съставът
на екипа също може да провокира конфликти, особено в случаите, когато
участието на някои членове е наложено от висшето ръководство, а в същото
време техните възможности не отговарят на изискванията на проекта и
съответно те не са желани от проектния мениджър и останалите членове.
Взаимоотношенията между участниците са необходимият задължителен
психологически фон, който може да пречи или да благоприятства успешното
изпълнение на проекта. Конфликтите носят дисхармония, разногласия и раздор
между хората, което води до намалена производителност и влошено качество
на работа. По тази причина конфликтите трябва да бъдат идентифицирани
5

Андронов, Е., М. Александрова и др.: Управление на проекти. София „Стопанство‖, 2007.
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колкото е възможно по-рано и незабавно разрешавани. Някои от симптомите,
които ги характеризират, са: мълчание, задържане на информация, нежелание
за обмен на идеи; клюкарстване зад гърба, мърморене и негативизъм; критики
или дори открити сблъсъци по време на заседания; неспособност за постигане
на съгласие по важни въпроси; липса на ентусиазъм при решаването на
проблеми; ясен спад в производителността6.
Всъщност споровете и разногласията невинаги са дисфункционални, а
могат да бъдат и съзидателни - конфликтът между идеи и насоки за действие е
необходима част от творческия процес, от процесите на вземане на решения и
разрешаване на проблеми. Опасното в случая е, че различията в позициите
често водят и до противопоставяне на самите личности, защото
конфликтуващите са склонни да се идентифицират със собствените си идеи,
убеждения и ценностна система.
Обикновено в екипа липсват достатъчно ясни и отработени правила за
регулиране на споровете. В съществена степен той се ръководи от вътрешните
си норми на поведение, които могат да се окажат недостатъчни за разрешаване
на някои конфликти. По тази причина е необходимо проектният мениджър да
поеме отговорност за тяхното управление по начин, позволяващ да се извлекат
от участниците всички идеи, които имат относно разрешаването на някакъв
проблем или вземането на решение, без да се въвличат в междуличностен
сблъсък, т.е. конструктивно да се канализира тяхната енергия в правилната
посока.
Разбира се, не е задължително проектният мениджър да участва в
разрешаването на всички междуличностни конфликти в екипа. Много по-важно
е да обучи участниците във фундаментални умения за водене на преговори и
да ги насърчава да разрешават конфликтите си миролюбиво и своевременно.
Това обаче не го освобождава от отговорността да следи сигналите. Важно е
да обръща внимание на всяко променено поведение, което може да е симптом
за някакъв конфликт, тлеещ под повърхността на привидно любезните
взаимоотношения. Голяма част от потисканите и неразрешени конфликти в
последствие ескалират и стават изключително сериозни.
Разрешаването на конфликтите в екипа определено е една от найважните отговорности на проектния мениджър. В тази връзка обаче винаги
трябва да се имат предвид поне две основни неща. Първо, уреждането на
възникналите разногласия не е еднократен акт и дори да се постигне за
няколко седмици, далеч не означава, че проблемите са отстранени завинаги
(или поне до края на проекта). Никога не бива да се допуска, че групата е
достатъчно зряла и способна да се саморегулира. Както бе отбелязано,
конфликтът е неотменна част от груповата работа и следователно
сплотяването на екипа е преди всичко непрекъснат процес. Например всяко
приемане на нови членове, напускане на харесвани и високо квалифицирани
членове, всяка драстична промяна в обхвата на проекта, бюджета или графика
могат да причинят сътресения, да предизвикат конфликти и в крайна сметка да
върнат екипа към началните фази от развитието. Това означава, че проектният

6

Джонев, С., П. Димитров, Организационно консултиране. Мениджмънт. Управление на
човешките ресурси. Том 1, „Ен Джи Би Консултинг‖, С., 2014.
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мениджър трябва непрекъснато да наблюдава атмосферата и сплотеността на
екипа през целия жизнен цикъл на проекта.
Второ, „щастливата‖ и безконфликтна група невинаги е ефективна от
гледна точка на проектното изпълнение. От една страна, тя може да е
щастлива просто защото не прави нищо. От друга страна, взаимоотношенията
между участниците могат да станат толкова близки и приятелски, че задачите
да останат на заден план. Съществува опасността, че ако започнат твърде
много да се харесват, уважават и подкрепят, ще спрат взаимно да предизвикват
и оспорват идеите и решенията си, тоест ще изчезне конструктивната критика.
Така ще изчезне креативността, ще се установи синдрома на груповото
единомислие и на практика липсата на конфликт ще се окаже нездравословна
за проектната дейност.
Лидерство чрез мотивиране на екипа
Проектният ръководител съществува поради една основна причина – да
реализира конкретни резултати чрез своя екип. В качеството си на лидер той
трябва да: спечели доверието и сътрудничеството на екипа; накара екипа да
работи така, че да постигне поставените цели; извлече максимума от уменията,
таланта и енергията на всеки член на екипа. Това предполага създаване на
позитивна, вълнуваща, вдъхновяваща, смислена и съдържателна работна
среда, която стимулира постигането на високи резултати, творчеството,
инициативата и като цяло екипния дух.
За да изпълни успешно своята мотивираща функция, проектният
мениджър трябва първо да помага на участниците да работят добре, и второ –
да създава условия добрата работа да получи полагащото се признание. В
крайна сметка един ръководител се оценява като мотивиращ от подчинените
само когато осигурява директни възнаграждения или индиректно помага да
бъдат получени, тоест очертава пътя за тяхното достигане7.
Възможни са различни стратегии и подходи за мотивиране на екипа.
• Поддържане на визия. Лидерът осъзнава важността на всяка задача,
свързана с крайния проектен резултат. Дори понякога той е единственият,
който е наистина наясно с всички задачи и техния принос към цялото (напр. в
един много сложен и дългосрочен проект). Затова от него се очаква да
поддържа визията за цялостния проект и да я предава на останалите. Той
трябва да направи всичко възможно, за да създаде нагласа и увереност на
участниците, че работата, която вършат, е ценна и важна - в интерес на
организацията като цяло и на тяхното собствено професионално развитие.
• Внушаване на позитивни очаквания. Очакването на позитивни
резултати поражда успех във всички дейности. Ако екипът очаква нещата да
вървят добре, той е ентусиазиран, енергичен и отдаден на своята цел.
Аналогично, негативните очаквания го правят колеблив, летаргичен и
нерешителен - негативизмът засяга неговата способност да мисли ясно и да
решава сложни проблеми. Разбира се, нещата никога не вървят по план, но
проектният мениджър трябва непрекъснато да демонстрира ентусиазъм,
интерес и увереност, че проектът е наистина изпълним с наличните умения и
материални ресурси. Ентусиазмът е заразителен – той дава енергия на
7

House, R., Mitchell, T., Path-goal theory of leadership, Journal of Contemporary business, 3, 1974.
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участниците и създава позитивна и мотивираща среда за решаване на
проблемите.
• Възлагане на подходящи задачи. Проектният мениджър трябва да
намери начин да се възползва от талантите на участниците, неутрализирайки
слабостите им. Това означава възлагане на задачи, които, от една страна,
съответстват на техните способности и умения, а от друга - осигуряват
достатъчно предизвикателства. Особено важно е да предостави възможност на
служителите да правят това, което обичат или поне предпочитат.
• Поставяне на ясни цели. Участниците трябва да знаят какво точно се
иска от тях - задачите и начините за тяхното изпълнение. Затова е необходимо
да им се поставят ясни и достижими цели и да се поддържат постоянни
стандарти за оценяване на изпълнението. За предпочитане е целите да се
поставят съвместно, особено ако служителите се считат за достатъчно
компетентни.
• Осигуряване на обратна връзка. Обратната връзка за степента на
изпълнение на възложените задачи е важен мотивационен фактор. Тя трябва
да бъде: конструктивна, а не негативна; базирана на факти; конкретна и точна;
описателна, а не осъдителна; свързана с поведения, които реално могат да
бъдат подобрени; своевременна; представена лично „очи в очи‖.
• Стимулиране на участие. Проектният мениджър трябва съзнателно и
целенасочено да търси пълноценно и активно сътрудничество от всеки
участник. По този начин внушава идеята, че всеки е ценен като личност и
допринася за изпълнението на проекта със своите знания и умения.
Възможността на хората да участват активно във вземането на решения, които
ги засягат, изпраща позитивни послания към тях и им създава чувство за
„притежание‖ на проекта.
• Делегиране на задачи и пълномощия. Някои проектни мениджъри са
прекалено погълнати от контрола – те искат всички да им се подчиняват и да
съгласуват всяко свое решение с тях. Това не създава мотивация, а по-скоро
страх у подчинените, затова делегирането се счита за едно от ключовите
умения на проектния мениджър. Това означава да овладява вътрешното си
желание да води, да има доверие на проектните участници и да бъде способен
да влезе в ролята на подкрепящ последовател.
• Толерантност към грешките. Служителите са по-решителни и
склонни да поемат отговорност, когато проектният мениджър създава среда,
толерантна към грешките. Ако грешките са допустими и дискутирани по
конструктивен начин, хората няма да се страхуват ги признаят и да се опитват
да ги замаскират. Тогава ще бъдат по-склонни да рискуват с изпълнението на
трудни и непознати задачи и да подават достоверни и обективни отчети за
извършената работа. Това изгражда увереност в техните способности да се
справят с трудни ситуации и желание за експериментиране и иновации.
• Осигуряване на признание. Когато хората работят добре и винаги
изпълняват задачите, които поемат, абсолютно задължително е проектният
мениджър да им осигурява признанието, което заслужават. Ако участниците са
вътрешно мотивирани и отдадени на работата си, те се гордеят с нея и
осъзнават влиянието ѝ върху проектния резултат. Независимо дали получават
някакви външни възнаграждения или заплащане, при всички случаи те очакват
от мениджъра да забелязва усърдната им работа и принос. Не е задължително
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актът на признание да бъде нещо грандиозно, по-важното е да бъде
навременен и искрен (хората усещат фалша и се отдръпват).
• Чествания на постигнатите „победи‖. Организираните чествания на
отделни успехи на екипа могат да имат много положителен ефект върху
мотивацията и наистина да сътворят чудеса. Например в един проект с голям
бюджет организирането на празнична вечеря по повод спазването на важен
междинен срок едва ли съществено ще ощети финансовите ресурси, но
същевременно ще подобри междуличностната атмосфера и мотивацията на
екипа.
Заключение
Всеки проект представлява сложна плетеница от официални
взаимовръзки и неформални взаимоотношения вътре в проектния екип и между
него и останалите членове на организацията. За да се облекчи интегрирането
на проекта и на екипа в цялостния живот на предприятието, както и да се
улесни изпълнението на самия проект, се изисква познаване и използване на
психологически методи на влияние, т.е. лидерство.
Ефективният проектен мениджър ръководи чрез пример, служи като
модел за подражание, възпитава, насажда приоритети и вдъхновява
ангажираност чрез действия, а не чрез думи. Той е способен да предизвика
участниците да проявят най-добрите и полезни черти от характера си, които
допринасят за изпълнение на задачите им. Насърчава ефективните работни
взаимоотношения, взаимното доверие и съзидателност и е способен създаде
сплотен екип с общи ценности и визия, която обединява членовете, насочва ги
в определена посока и ги поддържа концентрирани върху проектната цел.
Освен това умее да носи отговорност за работата на индивидуалните
участници и да получава чувство за постижение от нея.
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Video Supported Vocational Education and Training
in Environmental Protection
Mariana Ivanova, Vihra Dimitrova
University of agribusiness and rural development - Plovdiv, Bulgaria
Abstract. The digital learning resources and the e-learning play nowadays an
essential role in vocational education and training (VET). Internet provides an
exponentially growing number of freely accessible vocational training materials on
different topics and in different fields of practice. However, the materials are not
structured adequately in order to support international collaboration among the
stakeholders. To turn information into knowledge and knowledge into practice, the elearning platform developed has the aim to validate the data collected over the
Internet and to contextualize and communicate it. The current paper presents the
concept of creating the e-learning platform and implementing educational videos as
supportive tools into vocational education and training in the field of environmental
protection. This is a part of the intellectual outputs created on VIVET project: ―Video
Supported Vocational Education and Training‖ within the frame of Erasmus+
Strategic Partnership project (No. 2016-1-DE02-KA202-003465) coordinated by
FORUM Berufsbildung – Berlin, Germany in partnership with vocational and adult
training institutions, higher education institutions and NGOs from Bulgaria, Germany,
Italy and Spain. Being the initiators of such an important project, the transnational
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consortium plays a leading role in fostering innovative solutions for vocational
education and training within Europe. The role of the University of Agribusiness and
Rural Development (UARD) within the project is to design a training course in
Environmental Protection.
Keywords: e-learning, VET, environmental protection.
Introduction
Vocational education and training (VET) is a key factor for getting
employment. The digital learning resources and the e-learning play nowadays an
essential role in VET. Internet provides an exponentially growing number of freely
accessible vocational training materials on different topics and in different fields of
practice. However, the materials are not structured adequately in order to support
international collaboration among the stakeholders. The VIVET e-learning platform
developed has the aim to validate the data collected over the Internet and to
contextualize and communicate it. The current paper presents the concept of
creating the e-learning platform and implementing educational videos as supportive
tools into vocational education and training in the field of environmental protection.
The project fosters inclusion because VET-students and other young
communities will be introduced in using videos and other training material online for
their careers. The project is designed to be of a special interest for refugees as it is
helping them to obtain basic and qualified skills needed for working positions in
Europe and their home-countries.
Material and methods
The current paper presents results based on the current developments and
implementation of the intellectual outputs carried out within the frame of the
Erasmus+ Strategic Partnerships for vocation education and training Project (No.
2016-1-DE02-KA202-003465) titled: ―Video Supported Vocational Education and
Training‖ (VIVET) developed on KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange
of Good Practices. The project is coordinated by FORUM Berufsbildung – Berlin,
Germy. The partnership consists of institutions from different EU member states
(Bulgaria, Germany, Italy and Spain). The project started in 2016 and it has 3 years
of duration.
The objective of this paper is to provide:
 Introduction to VIVET project – objectives, target groups, intellectual
outputs;
 VIVET E-learning platform – functionality;
 E-learning courses, topics and videos;
 Training course in Environmental protection – knowledge, skills and
competences.
The project offers innovative education by boosting digital integration and
overcoming the digital divide. The systematic integrating of open videos from the
internet into existing courses will achieve more interesting, more visual, more
demonstrative lessons. The VIVET project has created as an internet platform,
collecting and delivering vocational videos and electronic training material in different
languages at different levels. The use of the platform and its videos will be free of
charge with easy access for everyone. However by filtering the already existing
enormous supply of videos available in the internet VIVET will offer a most necessary
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pre-selection. To ensure a high quality of the material it is approved a hierarchically
structured evaluation system combining technical selection procedures with human
expertise, applying EREC (Electronic training Resources Evaluation Criteria). Due to
the EREC quality assurance system which operates at two stages (appreciation of
users; assessment by sectorial experts), the materials gathered by the crawler are
accurately selected on the basis of clearly defined criteria, in terms of accessibility,
usability, didactic worth and knowledge levels.
The creation of a repository and a platform hosting selected and evaluated
videos form a new training instrument. The project developed four pilot training
curricula on different subjects and implemented systematically evaluated videos into
trade-related training units. These serve as blue prints for further trades.
Results and discussion
Introduction to VIVET project – objective, target groups, intellectual
outputs
The main VIVET project objective is to create an internet platform, collecting
and delivering vocational videos and electronic training material in different
languages at different levels. The platform is offering innovative education by
boosting digital integration and overcoming the digital divide. The systematic
integrating of open videos from the internet into existing courses intends to achieve
more interesting, more visual, more demonstrative lessons. The planned project
addresses the evident needs by providing a comprehensive solution to ameliorate
access, improve selection and enlarge the use of vocational knowledge resources
available online for teachers, trainers, students and learners.
The project has developed an online-library with vocational videos and other
vocational learning resources from across Europe. It collects, categorizes, rates and
evaluates videos available from different sources. Afterwards, it will develop blended
(during the second half of the project life) learning courses for refugees and integrate
the collected materials into the learning units created. Finally the project partners will
train refugees and teachers with the course material.
Target groups - The platform is designed to train young students,
unemployed people and refugees. During the second half of the project, in
collaboration with refugee organizations, the partner organizations are obliged to
inform about the project and the platform and to organize the trainings. The
involvement of Interested persons will be based on a selected procedure for: 1/.
Teachers; 2/. Professionals and 3/. Refugees. The aim is to create a sustainable
infrastructure platform and collaborative network guaranteeing self-assistance within
heterogeneous groups, built up with members capable to support each other and to
run widely independent training spots. The participants will be actively involved into
the further development of the project: They will help to develop and translate
learning contents, and they will play an essential role in selecting and evaluating
videos and disseminating the project among other refugees.
Intellectual outputs – The following intellectual outputs are planned to be
implemented at the end of the project:
 Learning Platform based on a preliminary developed Learning Platform
Concept;
 Quality Assurance Guidelines EREC (Electronic training Resources
Evaluation Criteria);
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Pilot trainings in the four topics:
Basic Health and Geriatric Care (HC),
Organic Agriculture (OA),
IT-Capabilities and Cyber Security (CS);
Environmental Protection (EP).

E-learning Platform
The learning platform has been developed based on a concept. The
developing process of the learning platform is under permanent supervision and
documentation in order to be target oriented and to provide the members of the
technical team with tangible advice on how to implement the concept. The concept is
adapted based on the developments of the internet and the changes suggested by
the partners thus it will be revised regularly. All project activities, information about
the project's aims and objectives will be permanently published online.
The use of the platform and its videos will be free of charge with easy access
for everyone. However by filtering the already existing enormous supply of videos
available in the internet VIVET will offer a most necessary pre-selection. The creation
of a repository and a platform hosting selected and evaluated videos will form a new
training instrument. The project will develop four pilot training curricula of different
trade subjects and implement systematically evaluated videos into trade-related
training units. These will serve as blue prints for further trades. The training materials
and resources for self-study (lectures, videos, images, graphics, additional materials,
literature, essays, case studies, essay questions to generate tests, etc.) are uploaded
to the Internet-based system for distance e-learning. Communication between the
lecturer/tutor and students can be done via synchronous and asynchronous forms of
communication: group consultations to students, filling out online forms / tests and
exams / real-time forum, email, chat, etc.
Training course in Environmental Protection
Overview of the training course - The training development in
Environmental Protection is a subject of the project Intellectual Output (IO7) on which
the University of Agribusiness and Rural Development (UARD) is the leading
organization. According to the purpose of this IO, the UARD team works on the tasks
related to choose, check and inset training materials, establish themed sites and
learning units. The units are developed in regards to the specific needs of refugees
with examples that fit their experience – their level of knowledge, their level of
language, their personal experience and interest. The intention is that UARD will give
access to an existing virtual platform that has been created in connection with the
National project ―Development of electronic forms of distance learning in the
University of Agribusiness and rural development‖. There are teaching materials on
the subject from other national and international projects that have already been
elaborated and can be utilized to create the learning material.
The aim of the training in Environmental Protection is to provide an
interesting, accessible introduction to environmental issues for students from a
variety of backgrounds combining a broad, interdisciplinary approach that provide
both natural sciences and human dimensions of environmental issues. The purpose
of this course is to provide an interesting, accessible introduction to environmental
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issues for students from a variety of backgrounds combining a broad, interdisciplinary
approach that both natural sciences and human dimensions of environmental issues.
Training features:
Duration: 80 hours / 1 month
Structure: 40 hours of Lessons + 40 hours Self Learning Activities
Level: Intermediate
Scope: 6 courses
Completion: Written examination /test/
Qualification: EQF Level 3
Field: Environment, Ecology, Sustainable Development
The purpose of the VET in Environmental Protection is to raise young people‘s
awareness that the environmental neglect will lead to scarcity of resources and
general deterioration of their quality of life. Integration of environmental topics into
VET is with growing importance. Since the knowledge concerning the environment is
with international importance, the development of modules covering environmental
issues is with big significance. In the field of water protection, recycling and energy
efficiency new skills are needed. Besides, the occupations with environmental focus
are gradually recognized by the business organizations. Most of the topics are
directly related to business and economic activity, such as reduction of pollution,
waste management, energy management and the development of a sustainable
agriculture. Other items on the list demand their deeper integration into the
educational system, such as better environmental management, information systems
and the improvement of environmental awareness.
Training contents: The training consists of 6 courses as follows:
Course №

Topic/ Subject

Course 1.
Course 2.
Course 3.
Course 4.
Course 5.
Course 6.

Human and Environment
Biodiversity Protection
Soil Protection
Water Protection
Air Protection
Environmental Policy

Duration (in hours)
Lessons
Self-Learning Activities
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
5

The training units are developed in accordance with the European
Qualification Framework (EQF) and the respective National Qualification Frameworks
(NQF). Learning outcomes described in terms of knowledge, skills and competence
are based on the definitions used in the EQF. Learning outcomes reflect overall
competence in terms of what a learner knows, understands and is able to do on
completion of the learning process1. The training course in Environmental
Management is developed at Level 3 of the EQF and the Learning outcomes are
described as follows:

1

Handbook to acquire key competences for the professional qualification EcoJob-AP― on European
Standards
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LEARNING OUTCOMES
Training course in Environmental Protection

KNOWLEDGE
Knowledge of general concept of
human – environmental interaction,
the anthropogenic pressure on
natural resources. Knowledge about
the processes of pollution of the
components of the environment - air,
soil and water. Knowledge about the
facts related to biodiversity and
threats to it. Knowledge related to
the main principals and legislative
issues concerning environmental
protection.

SKILLS

A range of cognitive and practical
skills required to accomplish tasks
and solve problems concerning
the environment by selecting and
applying basic methods, tools,
materials and information on
pollution
of
environment,
biodiversity, etc. Ability to detect
real environmental challenges and
to suggest appropriate measures.

COMPETENCE

Take responsibility for completion
of
tasks
related
to
the
environmental protection and
adapt own behavior to different
circumstances
in
solving
environmental
problems.
Awareness of the importance to
protect the environment and moral
responsibility for environmental
affecting decisions.

Conclusion
The VIVET platform is an excellent tool for students in VET to improve their
knowledge and skills in the field of Environmental protection helping them improve
their access to training material and thereby directly supporting their careers. Its
functionality and online collaboration tools facilitate communication among students,
teachers, colleagues and peers. The course is specifically designed for refugees and
for them the platform and the training course provide opportunities to access
vocational training resources and to develop skills necessary for gaining job in the
field of environmental protection. By developing new skills, it enables the trainees to
be active in their own integration. Vocational training is an active way to demonstrate
that they will be able to integrate into their new environment.

References
1. Application Form: Call 2016, KA2 – Cooperation for Innovation and the
Exchange of Good Practices. Strategic Partnership for vocational education and
training.
2. Handbook to acquire key competences for the professional qualification
EcoJob-AP―on European Standards. Training on European standards for ecological
agricultural production – EcoJob-AP. Pilot project № BG/06/B/F/PP-166012.
3. Jens Kayser & Luisa Kresse. 2013. The Role of Environmental Protection in
Vocational Education Systems. Cote d‘Ivoire, Benin, Brazil, Morocco, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Germany. BFZ gGmbH International Division.
4. Recommendations of the EU Parliament and of the Council of 23 April 2008
on the establishment of the European Qualification Framework for lifelong learning.
Official Journal of the European Union.
Internet resource:
https://vivet.education/

 750 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2017
Перспективи за устойчиво регионално развитие
организирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания―

Acknowledgements
The Erasmus+ Strategic Partnership for vocational education and training
project titled: ―Video Supported Vocational Education and Training‖ (VIVET) (No:
2016-1-DE02-KA202-003465) has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

 751 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Discussion panel
Health, Sports, Tourism and Medicine
Дискусионен панел
Здраве, спорт, туризъм и медицина

 752 

25 години
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Юбилейна международна научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ
Перспективи за устойчиво регионално развитие
27-28 октомври 2017 г., Пловдив, България

25 years
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
Jubilee International Scientific Conference BULGARIA OF REGIONS
Sustainable Regional Development Perspectives
27-28 October 2017, Plovdiv, Bulgaria
http://regions.uard.bg

Frequency of Prophylactic Gynecological
Examinations Among Bulgarian Women
Valentin Irmov1, Petar Petrov2,3
1

Мultiprofile hospital for active treatment "Deva Maria" – Burgas, Bulgaria
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria

2

Abstract: Most of the respondents have conducted two prophylactic
examinations of the female reproductive system over the last five years. In
Bulgarians, the number of three and more prophylactic examinations in recent years
is the highest. For the age group of 25 years, the group performing more than three
prophylactic gynecological examinations for the past five years is the lowest. By
increasing the education of the examined women the number and the relative share
of the women who regularly carry out prophylactic gynecological examinations
increase. The highest proportion of women visited with a prophylactic gynecologist
over three times during the last five years is among the most educated women - the
university graduates. The most common reason for examining patients with a
gynecologist is usually not prevention but objective symptoms due to a condition or
illness that has already occurred.
Keywords: prophylactic examinations, health culture, education.
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Честота на профилактичните гинекологични
прегледи при българските жени
Валентин Ирмов1, Петър Петров2,3
1

МБАЛ „Дева Мария― - Бургас
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
2

Резюме: Най-голяма част от анкетираните са провели два
профилактичните прегледа на женската полова система през последните пет
години. При българките броят на извършвалите три и повече профилактични
прегледа през последните години е най-висок. При възрастовата група до 25
години групата на извършвалите повече от три профилактични гинекологични
прегледа за последните пет години е най-ниска. С повишаване на
образоваността на изследваните жени се повишава и броят, и относителният
дял на жените, които редовно провеждат профилактични гинекологични
прегледи. Най-висок дял на жени, посещавали гинеколог с профилактична цел
над три пъти през последните пет години, се открива сред най-образованите
жени – висшистките. Най-честата причина, караща пациентките на преглед при
гинеколог, не е профилактиката, а обективни симптоми вследствие на
настъпило вече състояние или заболяване.
Ключови
думи:
профилактични
прегледи,
здравна
култура,
образование.
Първата задача, която си поставихме в настоящото проучване, бе да
установим отношението на анкетираните към профилактичните прегледи на
женската полова система. Проверихме колко профилактични прегледа на
женските полови органи са направили участничките в проучването през
последните пет години. Установихме, че най-голяма част от анкетираните са
провели два прегледа – 28,51±1.32%. На второ място са жените, които са
провели три прегледа – 22,22±1.12%, трети са тези, които заявяват, че са
провели четири профилактични прегледа през последните пет години –
19,81±1.8%. За съжаление, цели 18,74±1.11% са заявили, че са били на
преглед най-много веднъж за последните пет години, а 5,55±1.3% изобщо не са
правили преглед за същия период. Относително малък е броят на
изследваните, които са били на повече от четири профилактични гинекологични
прегледа през последните пет години (Фигура 1).
При съпоставка на честотата на извършваните профилактични прегледи
от анкетираните с техния етнически произход установихме статистически
значими различия P<0.001(χ2=185.91). При българките броят на извършвалите
три и повече профилактични прегледа през последните години е най-висок –
22,39±1.24%. При туркините процентът на провелите три или повече
профилактични гинекологични прегледа се запазва в близки до тези на
българките граници, макар и съвсем малко по-нисък – 19,04±1.87%. Най-малък
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е същият процент в групата на ромските жени – само 4,08±1.21% от тях са
заявили за проведени профилактични гинекологични прегледи (Фигура 2). Дори
при най-близките стойности на относителни дялове на туркини и ромки
съществува статистически значима разлика Р <0.001(t=2.00).
28,51%

30,00%
25,00%

22,22%
19,81%

18,14%

20,00%
15,00%
10,00%

5,55%

3,88%

5,00%

1,85%

0,00%
един

два

три

четири

пет

повече

не са
правили
преглед

Фигура 1. Честота на извършените профилактични прегледи при гинеколог
от анкетираните жени през последните пет години

ромки

4,08%

туркини

19,04%

българки

0,00%

22,39%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Фигура 2. Влияние на етническия произход на анкетираните върху
честотата на провежданите от тях профилактични гинекологични
прегледи
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Фигура 3. Влияние на възрастта на анкетираните върху честотата на
провежданите от тях профилактични гинекологични прегледи
Установи се и влияние на възрастта на анкетираните върху изследвания
показател Р <0.001. При възрастовата група до 25 години групата на
извършвалите повече от три профилактични гинекологични прегледа за
последните пет години е най-ниска – 7,24±1.45%. При 25-35 годишните този
процент натраства на 23,18±1.69%. При възрастовата група 35-45 годишни са
регистрирани сходни стойности на изследвания показател – 23,91±1.11%. При
45-55 годишните този процент е най-висок – 34,05%. При най-високата
възрастова група – жените над 55 години, изследваният показател отново
понижава стойностите си – 11,59±1.08% (Таблица 1) (Фигура 3).

30,00%

26,56%

25,00%
18,21%

20,00%
15,00%

11,88%

10,00%
5,00%
0,00%
основно образование

средно образование

висше образование

Фигура 4. Влияние на образованието на анкетираните върху честотата на
провежданите от тях профилактични гинекологични прегледи
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Таблица 1. Влияние на възрастта на анкетираните върху честотата на
провежданите от тях профилактични гинекологични прегледи
един

два

три

повече от 3

по-малко от 1

До 25

26 / 26,53%

52 / 33,76%

10 / 7,24%

8 / 6,66%

2 / 6,66%

25 – 35

22 / 22,44%

44 / 28,57%

32 / 23,18%

21 / 17,50%

2 / 6,66%

35 – 45

21 / 21,42%

36 / 23,37%

33 / 23,91%

16 / 13,33%

5 / 16,66%

45 – 55

19 / 19,38%

12 / 7,79%

47 / 34,05%

29 / 24,16%

1 / 3,33%

Над 55

10 / 10,20%

10 / 6,49%

16 / 11,59%

46 / 38,33%

20 / 66,66%

Друг фактор, оказващ влияние върху поведението на анкетираните
свързано с честотата на гинекологичната онкопрофилактика, е тяхното
образование. С повишаване на образоваността на изследваните жени се
повишава и броят, и относителният дял на жените, които редовно провеждат
профилактични гинекологични прегледи. Най-висок дял на жени посещашали
гинеколог с профилактична цел над три пъти през последните пет години
(26,56%), се открива сред най-образованите жени – висшистките (Фигура 4).
При анкетираните с основно образование процентът на жените, подлагали се
на профилактични гинекологични прегледи три и повече пъти през последните
пет години, е относително нисък – 11,88±1.21%. При жените със средно
образование той нараства на 18,21±1.12%, Р <0.001.
След като изследвахме реалната честота на профилактичните
гинекологични прегледи при анкетираните решихме да проучим и мнението им
по въпроса „Колко често според Вас трябва да се прави профилактичен
гинекологичен преглед?― Целта ни бе да разберем до каква степен
анкетираните реално са запознати със съвременните изисквания и норми за
добра гинекологична онкопрофилактика и до каква степен реалното поведение
на жените съвпада с познанията им, след като съпоставяме получените
резултати по този и по предходния въпрос.
Установихме, че по-голяма част от анкетираните имат нагласата, че
трябва да провеждат профилактичен гинекологичен преглед един път годишно 34,07±1.23%, следвани от групата на жените, които са на мнение, че би
трябвало да ходят на гинеколог с профилактична цел два пъти годишно –
21,29±1.45%. Немалък брой анкетирани обаче са на мнение, че щом се
чувстват добре, не е необходимо да ходят на профилактични прегледи
(15,00±1.07%) (Фигура 5).
Решихме да проучим и кои са най-честите причини, които водят
анкетираните от нас пациентки на преглед при гинеколог. Оказа се, че найчесто това са обективни симптоми, вследствие на настъпило вече състояние
или заболяване. Намираме за изключително тревожен факта, че цели
36,66±1.32% от всички жени, попаднали в нашето изследване, чакат да
заболеят и чак тогава търсят лекарска помощ. На второ място по численост са
пациентките, които са заявили, че най-често посещават гинеколог вследствие
на субективни оплаквания (32,96±1.8%). Считаме, че при тези две групи,
обхващащи над две трети от всички пациентки от нашето проучване, трудно
можем да говорим за активна профилактика и превантивно поведение. Едва
30,37±1.9% от участничките в нашето проучване споделят, че водещата
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причина, поради която най-често посещават гинекологичната практика, е
профилактиката Р <0.001. Данните от настоящия въпрос са отразени на
Фигура 6.

чувствам се добре и не е необходимо да
ходя на профилактични прегледи

15,00%
11,11%

един път на две години
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Фигура 5. Разпределение на анкетираните според мнението им по въпроса
колко често би трябвало да посещават профилактични гинекологични
прегледи

30,37%

36,66%

32,96%

обективни симптоми

субективни оплаквания

само профилактика

Фигура 6. Разпределение на анкетираните според най-честите причини,
които биха ги завели при гинеколог
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The Location of the Cytoplasm in the Prevention of
Cervical Cancer
Valentin Irmov1, Petar Petrov2,3
1

Мultiprofile hospital for active treatment "Deva Maria" – Burgas, Bulgaria
Multiprofile hospital for active treatment "Escullap" – Pazardzhik, Bulgaria
3
University of agribusiness and rural development – Plovdiv, Bulgaria

2

Abstract: A very small proportion of respondents have been doing five or
more cytotoxic scans in the last five years, which is the WHO's real recommended
behavior. A major factor influencing the incidence of cytotoxic smears according to
our study is the social status of the respondents. Another factor influencing the
research indicator is the ethnicity of the respondents. Age and education of
respondents also influence their attitudes about the frequency of cytotoxic masks.
Most of the respondents are of the opinion that they should be cycling on an annual
basis.
Keywords: cytoplasm, prevention, education.
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Място на цитонамазката в профилактиката на
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Резюме: Много малка част от участничките в проучването са правили пет
и повече цитонамазки в последните пет години, каквото е реалното
препоръчително поведение според СЗО. Основен фактор, оказващ влияние
върху честотата на вземане на цитонаммазки според нашето проучване, е
социалният статус на анкетираните. Друг фактор, оказващ влияние върху
изследвания показател, е етническата принадлежност на анкетираните.
Възрастта и образованието на анкетираните също оказват влияние върху
нагласите им относно честотата на провеждане на цитонамазки. Най-много от
анкетираните са на мнение, че би трябвало да си правят цитонамазка един път
годишно.
Ключови думи: цитонамазка, профилактика, образование.
Основна цел на настоящото проучване е изследването на
приложимостта на цитонамазки в нашата страна.
Анализът на получените резултатите по въпроса буди сериозни
притеснения относно медицинската култура и здравнопревантивното
поведение на анкетираните. Много малка част от жените са правили пет
(6,85±1.11%) и повече цитонамазки (4,81±1.76%) в последните пет години,
каквото е реалното препоръчително поведение според СЗО. Най-много от
проучваните жени са заявили, че са направили само две цитонамазки през
последните пет години– 22,40±1.23%. Следват ги жените, които за същия
период са правили само една цитонамазка – 21,11±1.45%. Много тревожно
звучи и фактът, че цели 15,00±1.08% от анкетираните български жени са
заявили, че не са правили нито една цитонамазка за същия период. (Фигура 1).
Проучихме факторите, които оказват влияние върху честотата на
изследвания показател, и установихме, че той се повлиява от социалния
статус, етническа принадлежност, възрастта и образованието на анкетираните.
Основен фактор, оказващ влияние върху честотата на вземане на
цитонаммазки според нашето проучване, е социалният статус на анкетираните.
При жените с по-високи доходи направените цитонамазки са с значително повисок относителен дял. Анкетираните с месечни доходи под 500 лв. са с наймалко проведени цитонамазки през последните пет години (Фигура 2).
Косвено потвърждение на горното твърдение е и фактът, че при
анкетираните пациентки в частни здравни завдения честотата на вземаните
цитонамазките е по-висока.
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Фигура 1. Разпределение на анкетираните според броя на цитонамазки,
които са им били направени през последните пет години

среден брой цитонамазки за последните пет години
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Фигура 2. Влияние на размера на доходите на анкетираните върху броя на
взетите от тях цитонамазки през последните пет години
Друг основен фактор, при който установихме влияние върху изследвания
показател, е етническата принадлежност на анкетираните. Най-много
направени цитонамазки през последните пет години се съобщават при
българките – 3,11±1.23 и съвсем малко по-малко при туркините – 2,75±1.31.
Липсва статистически значима разлика по този показател между българки и
туркини P > 0.05 (t=0.775). Най-малко са извършените цитонамазки сред
ромските жени – само 1,01±1.07 (Фигура 3).
Възрастта на анкетираните също оказва влияние върху изследвания
показател. Във възрастовата група под 25-годишна възраст средният брой на
направени цитонамазки за последните години е 2,16±1.22. При анкетираните
между 25 и 35 години същият брой нараства на 2,34±1.12. При жените на
възраст между 35 и 45 години броят на направените цитонамазки за
последните пет години е най-висок средно – 3,24±1.1. Малко по-ниски
резултати са регистрирани и при по-високата възрастова група между 45 и 55
години – 3,12±1.99. При групата на анкетираните над 55-годишна възраст
честотата на направемите цитонамазки отново се понижава (Фигура 4).
Нулевата хипотеза е потвърдена при уровен на значимост 95% – P>0.05
(u=0.75).
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Фигура 3. Среден брой на взетите цитонамазки при различните етнически
групи в нашето проучване
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Фигура 4. Среден брой на направени цитонамазки от участничките в
проучването през последните пет години в зависимост от тяхната
възраст
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Образованието на анкетираните също е фактор, който оказва влияние
върху честотата на вземаните от тях цитонамазки. Най-рядко през последните
години са правили цитонамазки жените с основно образование, а най-често –
висшистките (Фигура 5).
Както и при предходния изследван показател, освен реалната честота на
извършените цитонамазки при анкетираните решихме да проучим и нагласата
им по въпроса «‗Колко често според Вас трябва да се прави цитонамазка?», т.е.
да се опитаме да преценим до каква степен познанията и нагласите на жените
относно честотата на провеждане на цитонамазките съвпадат с реалното им
поведение, след като съпоставяме получените резултати по двата въпроса.
Установихме, че най-много от анкетираните са на мнение, че би трябвало
да си правят цитонамазка един път годишно - 57,77±1.43%. Втора по големина
е групата на жените, които са на мнение, че би трябвало да им бъде вземана
цитонамазка веднъж на две години – 24,25%±1.11. 10,18±1.17% от участничките
в проучването са с нагласата, че трябва да провеждат по две цитонамазки
годишно, както са и съвременните препоръки на СЗО. За съжаление,
7,77±1.14% от жените са декларирали, че изобщо не са запознати с това колко
често би трябвало да бъде правено изследването P < 0.001 (u=24.29)
(Фигура 6).
Проучихме и каква част от участничките в нашето проучване някога са
имали сериозни и алармиращи резултати от цитонамазка. Зададохме на
анкетираните въпроса „Имали ли сте резултат от цитонамазка, по-висок от
втора група по Папаниколау?―. От получените резултати установихме, че за
щастие, по-голямата част от анкетираните (82,96±1.24%) никога не са
регистрирали резултат от цитонамазка, по-висок от втора група. 15,18±1.32%.
са имали резултат IIIa група. С IIIb група са били диагностицирани 1,29±1.33%
от участничките в проучването, а с IV група - 0,55±0.1%. В нашето проучване не
попаднаха жени, които някога да са били диагностицирани с V група по
Папаниколау (Фигура 7).
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Фигура 5. Влияние на образованието на анкетираните върху броя на
взетите от тях цитонамазки през последните пет години
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Фигура 6. Разпределение на анкетираните според мнението им по въпроса
колко често би трябвало да им бъдат вземани цитонамазки
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Фигура 7. Разпределение на анкетираните според наличието на
положителни резултати от вземаните им цитонамазки
Решихме да проучим и как са били третирани пациентките, които са
имали резултат от цитонамазка по висок от PAPII. Резултатите по настоящия
въпрос са само на базата на получените отговори от деветдесетте жени от
нашето проучване, които са съобщили за получаван от тях някога резултат повисок от II група PAP. Оказа се, че около една трета от тях не помнят вида на
терапията, която им е била приложена. При останалите жени се оказа, че
преобладава
консервативното
поведение
и
последваща
контролна
цитонамазка (Фигура 8).
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Фигура 8. Разпределение на анкетираните с PAP по висок от II според вида
на терапията, която им е била оказана.
Разбира се, получените резултати от вида на терапията при положителен
резултат трябва да бъдат съпоставени с групата (по Папаниколау) на
пациентките, което и направихме. Оказа се, че консервативното поведение,
съчетано с контролна цитонамазка, преобладава основно при пациентките с IIIа
група. При повече от три четвърти от жените с IIIб група е била взета
контролирана биопсия, което и според нас е правилното поведение. 100% от
жените с IV група са били конизирани.
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Abstract: Many contemporary authors, such as Janssen JP, Horio H., Calvin
S.H. etc. and we believe that VATS is a priority for decision-making, as an effective,
traumatic and effective method. Sedrakyan A. and associates in a systematic review
of 12 randomized trials involving 670 patients show that VATS is associated with
shorter hospital stays, less pain and less use of analgesic drugs than with an open
procedure in five out of seven studies. Fewer recurrences were observed compared
to patients treated with chest drainage in two of the studies. In a three-year follow-up,
97% of patients on the VATS considered themselves fully recovered from surgery,
compared to only 79% of patients treated with thoracotomy. Chronic or intermittent
pain requiring analgesics more than once a month was found in 90% of patients after
thoracotomy and only in 3% of patients after VATS.
Keywords: VATS, treatment, spontaneous pneumothorax.
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Резюме: Много съвременни автори, като Janssen JP, Horio H., Calvin S.H.
и т.н. и ние считаме, че VATS е с приоритет при вземането на решение за
операция, като ефективен, атравматичен и резултатен метод. Sedrakyan А. и
сътрудници в систематичен преглед на 12 рандомизирани проучвания,
включващи 670 пациенти, показва, че VATS е свързана с по-кратък болничен
престой, по-слаба болка и по-малко използване на обезболяващи лекарства,
отколкото при открита процедура в пет от седем проучвания. По-малко
рецидиви се наблюдават в сравнение с пациентите, лекувани с гръден дренаж
в две от проучванията. В тригодишно проследяване 97% от пациентите,
понесли VATS, считат себе си за напълно възстановени от операцията, в
сравнение със само 79% от болните, оперирани с торакотомия. Хронична или
интермитентна болка, изискваща използването на аналгетици повече от
веднъж месечно е била установена при 90% от пациентите след торакотомия и
само при 3% от пациентите след VATS.
Ключови думи: VATS, лечение, спонтанен пневмоторакс.
Някои автори преди да преминат на оперативно лечение извършват или
плевроскопия или торакоскопия, много застъпено в руската литература. Ние
считаме, че при наличие на VATS и подготвен хирургичен екип не е необходимо
извършването на торакоскопия, поради по-ограничената възможност за
радикалност. Може би в бъдеще с усъвършенстване на роботизацията,
торакоскопията с няколко работни канала и възможност за голям обем на
работа ще измести приложението на VATS.
Според Целик А. [20] VATS е целесъобразно да се раздели на неотложна
–до втория час от постъпването на пациента и срочна – в течение на 18-24
часа, възрастните и пациентите с тежки съпътстващи заболявания се дренират
и след предоперативна подготовка се третират оперативно, ако е възможно.
Според нашето проучване на оперативно лечение подлежат всички
болни с рецидивен СП и случаи с ПСП, при които са установени булозни
изменения в белите дробове в първите 4 дни след дрениране на плевралната
кухина и при невъзможност да се постигне трайно разгъване на белия дроб.
Посоченото от нас клинично поведение е в унисон с повечето гръдни хирурзи,
работещи по проблема.
Chou S. A. et al. [2] извършват VATS плевродеза на 51 пациенти, които са
с първи епизод на ПСП. При 90% от болните са били намерени були и са били
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подложени на клиновидна резекция плюс плеврална абразия. При 54% от
пациентите гръдния дрен е бил премахнат на втория постоперативен ден и на
следващия ден са били дехоспитализирани. Това проучване отчита 0%
рецидиви при 38 месечно проследяване на болните, като посочва, че
отстраняването на гръдния дрен на 2-я постоперативен ден е безопасно. Ние
считаме, че не е уместно да се преминава на VATS при първи епизод на ПСП,
поради факта, че само около 30% от случаите рецидивират. Застъпваме
мнението, че е редно да се третира заболяването „стъпка по стъпка― – от поатравматичното към по-агресивното лечение.
Casadio CR et al. [5] правят ретроспективен преглед на ефикасността на
VATS плевродезата при лечението на ПСП на 133 пациенти. Констатират
постоперативни усложнения от 6,5%, състоящи се от алвеоларна
пропускливост при 6 пациенти и продължително кървене при трима. Средната
продължителност на гръдния дренаж е бил 2 дни при пациенти с безпроблемно
възстановяване със среден болничен престой от 3 дни. Повторната поява на
СП от 3,6% за период от 53-месечен период е била сравнима с тази от
наличната литература и не е зависила от престоя на дренажа. Ние също
застъпваме тезата, че при неусложнено протичане на следоперативния
период – разгънат бял дроб и липса на алвеоларна пропускливост от 24 часа, е
уместно гръдният дрен да бъде отстранен и на следващият ден болния да се
изпише.
Rudolf A. et al. проследяват 109 пациенти в дългосрочен план след
лечение на СП с VATS. 95% са с ПСП. 62 пациенти са били с първи епизод и 47
са били с рецидив. При 72 пациенти са били идентифицирани и изрязани були
без последваща плевродеза. При 37 пациенти не е установена белодробна
патология и е приложена само плевродеза. Проследяването е продължило 53,2
месеца. Следоперативни усложнения са редки. Трима пациенти (2,7%) са
имали продължителна алвеоларна пропускливост. Процентът на дългосрочно
повторение е 4,6%. Само тези пациенти, които не са получавали плевродеза по
време на първото лечение с VATS, имали рецидив. Ние смятаме, че при всички
пациенти със СП, подложени на оперативно лечение, е необходимо да се
извършва плевродеза за профилактика на рецидивите, независимо от
наличната патология.
От наличните публикувани данни, автори като Andrea Bille et al. считат, че
хирургическият достъп остава най-важният фактор, който оказва влияние върху
резултата след операцията за повтарящи се пневмоторакси. VATS достъпа
води до 4-кратно по-висок процент на рецидивите в сравнение с открития
достъп. Въпреки че относителният риск от повторение е по-висок с плеврална
абразия в сравнение с плевректомията, тя не е била статистически значима.
Трябва да се проведе насочено проучване, за да се справим с този въпрос. От
нашия опит също вадим извода, че плевралната абразия и плевректомията
имат своето място в противорецидивната терапия на СП, като се отчитат
наличните белодробни изменения, възраст, поредност на заболяването,
придружаващите заболявания и усложненията, до които водят. При ПСП с
наличие на множество или големи блебси и були интраоперативно, с пореден
рецидив и неколкократни интервенции и ВСП при пациенти на възраст над 50
години след булектомиите изборът е апикална плевректомия или комбиниран
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подход – скарификация на плеврата с йодповидон. Тези методи са с голям
процент на успеваемост – над 97%.
Съществува отличен консенсус сред хирурзите, че VATS (която често
включва булектомия и/или механична плевродеза, или частична плевректомия)
е подходът на избор, когато се счита за необходима интервенционална
процедура. При нашето наблюдение пациентите след тези манипулации са без
рецидив и с добър общ и локален статус.
При рецидивиращ СП, ПСП с доказани були, ПСП с 4 дни неразгъващ се
паренхим и малък хемопневмоторакс е показана VATS, а при среден или голям
хемопневмоторакс, ригиден белодробен паренхим, множество адхезии е
показана торакотомия. Henry M A et al. [97] се придържат към това поведение,
опит споделен и от нас, като резултат на направеното проучване.
Препоръчваните
оперативни
интервенции
са
в
следната
последователност – VATS, аксиларна миниторакотомия и конвенционална
предно-странична торакотомия. Хирургично лечение се извършва след като се
обсъжда с пациента неговото състояние и се обяснява успехите и неуспехите
от различните видове интервенции. Ние се солидаризираме със становището
на съвременните торакални хирурзи.
Според Д. Петров минимално-инвазивното хирургично лечение е метод
на избор при рецидивен СП и ПСП, които не отговарят на тръбното дрениране.
Този подход споделяме и ние, той е широковъзприет в редица европейски и
световни торакални клиники, както и у нас. [7, 14] На този етап няма научни
доказателства за необходимостта от операция при първи епизод на болестта,
още повече, че съвременните Ро изследвания не могат категорично да оценят
опасността от рецидиви. Според нашите проучвания миниинвазивната хирургия
трябва да комбинира апикална атипична резекция и плевродеза, поведение
доказано от резултатите ни.
Според Д. Йорданов [5] най-резултатна техника при спонтанен
пневмоторакс е ендоскопската стаплер резекция на булозно изменен
белодробен паренхим, допълнена от апикална плевректомия. Отличните
резултати, постигани с този метод, оправдават по-високите разходи за
консумативи. Ние също споделяме мнението, че ендоскопската стаплер
резекция на булозно променения белодробен паренхим е много добра и
резултатна техника, но поведението към париеталната плевра трябва да се
съобрази с вида на пневмоторкса, поредността на заболяването, наличната
патология и придружаващите заболявания.
При сравнение на трите техники за торакотомия с торакоскопския достъп
според Д. Йорданов, което и ние споделяме, предната и задната торакотомии
са по-травматични и болезнени от аксиларната миниторакотомия и VATS.
Причина за тази травматичност са прерязване на мускулните групи с
прилежащият съдово-нервен сноп и евентуални фрактури на ребра.
Съществува опасност от следоперативно кървене от гръдната стена.
Трансаксиларната миниторакотомия представлява ценна алтернатива на
утвърдената VATS и е особено подходяща за страни с икономически проблеми,
както е случаят при нас. Разрезът в аксиларната област е 5-6 см, позволявайки
да се инспектира върха на белия дроб за були и блебсове и същите да бъда
резецирани. Достъпът позволява извършването на апикална плевректомия или
абразия. Deslauriers J et al. [3] в една голяма серия от болни, понесли
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трансаксиларна миниторакотомия, съобщават, че средния болничен престой е
шест дни, честотата на рецидивите е 0,4%, а усложненията са около 10%,
повечето от които са незначителни. От нашия опит правим извода, че
трансаксиларната миниторакотомия трябва да се има предвид като
алтернатива на VATS и отворената торакотомия при лечението на усложнен
спонтанен пневмоторакс, с много добри постоперативни резултати.
По данни на Freixinet J., Massard G. et al. между 2 и 10% от пациентите с
първичен спонтанен пневмоторакс и около 29% от пациентите със вторичен
спонтанен пневмоторакс, подложени на VATS, понасят и торакотомия поради
технически затруднения. [9] Ние също считаме, че при всяка миниинвазивна
процедура трябва да се има в предвид, че може да се наложи да се премине
към торакотомия.
При ВСП се има предвид общото състояние и придружаващите
заболявания на пациентите и след консултация със съответните специалисти
също се прилага оперативно лечение (при липса на противопоказания). При
тези болни в съображение влиза прилагането на химическа превродеза,
основно с талк или йодповидон.
При съпоставянето на VATS с отворената интервенция БТА препоръчва
торакотомията с апикална плевректомия или с абразия на плеврата за
превенция на рецидивите, но в последните години относителният дял на VATS
е много по-голям в сравнение с торакотомията в Британската общност. Същото
поведение се наблюдава и в нашата практика.
Група торакални хирурзи от Френската асоцияция по гръдна и
кардиоваскуларна хирургия след извършване на няколко рандомизирани
проучвания за лечение на спонтанния пневмоторакс чрез торакотомия или
VATS проследяват 7396 болни и установяват, че VATS намалява болничния
престой, но рискът от рецидиви е по висок [3].
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Abstract: When comparing the results of VATS with open surgery Mouroux J
et al. found about 10% complications, respectively 6.75% for SPD vs. 27.7% for
SPD. The most common complication is prolonged alveolar permeability (> 5 μm),
which was observed in approximately 8% of patients. Reoperations due to the failure
of pleurodesis or postoperative chemotaxis occurred in nearly 5% of cases. In a
historical comparative study, the recurrence rate was 0.4% after thoracotomy and 6%
after VATS. Most studies have shown that at an average follow-up (less than 3 years
of observation) the incidence of recurrences varies from 5 to 10%. As a result of the
accumulated experience in recent years, it has steadily dropped below 5%. In a
multicenter study, Naunheim KS et al. reported a series of 113 patients with a
recurrence rate of 4.1%. A statistically free from recurrence period was observed in
95% of those operated at the sixth month. Bertrand PC et al. reported a free
recurrence period of 95% at 42 months in the follow up of 163 patients.
Keywords: pneumothorax, treatment.
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Резюме: При сравняване на резултатите от VATS с отворената хирургия
Mouroux J et al. установяват около 10% усложнения, респективно 6,75% за ПСП
срещу 27,7% за ВСП. Най-честото усложнение е продължителната алвеоларна
пропускливост (>5 дни), която е наблюдавана в приблизително 8% от
пациентите. Реоперации, вследствие на неуспеха на плевродезата или
постоперативния хемоторакс, са извършени в близо 5% от случаите. В
историческо сравнително проучване процентът на рецидиви е бил 0,4% след
торакотомия и 6% след VATS. Повечето проучвания показват, че при среден
срок на проследяване (по-малко от 3 години наблюдение), честотата на
рецидивите варира от 5 до 10%. В резултат на натрупания опит през
последните години тя трайно пада под 5%. В мултицентрово проучване
Naunheim KS et al. съобщават за серия от 113 пациенти с честота на рецидиви
4,1%. Статистически свободен от рецидив период е бил наблюдаван при 95%
от оперираните към шестия месец. Bertrand PC et al. съобщават за свободен
период от рецидиви в 95% към 42-я месец при проследяването на
163 пациенти.
Ключови думи: пневмоторакс, лечение.
Група хирурзи изтъкват аргументи против оперативната интервенция при
първи епизод на пневмоторакс, поради ниското ниво на рецидив (30%) и
временно продължаваща постоперативна болка [14]. Целта на хирургичното
лечение е да открие и премахне блебса/ите и да спомогне за образуването на
адхезии.
Данните за успеваемост от оперативното лечение за превенция на
рецидивите са от 95% до 100%, както споделят Barker A. et al. [8].
Предимството на хирургическото лечение продължава да се дебатира.
Успеваемостта от торакоскопиите е незначително по-малка, отколкото при
торакотомиите (95% в сравнение с 99%). Дебатите за превенцията на
рецидивите след прилагане на VATS и миниторакотомията продължават. VATS
се явява ―златен стандарт‖, поради факта, че постоперативната болка се
установява при под 15% от пациентите и рецидивите са под 1%. Barker A. et al.
[3] правят преглед и на метаанализи от 4 рандомизирани студия и 25
нерандомизирани студия от 1993 до 2006 като установяват, че рецидивите са
съответно 5,4% за VATS (0%-16%) и 1,1% за отворената хирургия (0%-6,8%).
ACCP са превърженици на торакоскопския подход за протектиране на
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рецидивите и преустановяване на персистиращата алвеоларна пропускливост
при пациенти с ПСП и ВСП. [1] При ПСП се препоръчва отстраняване на
променения участък от белия дроб с плеврална абразия на горната половина
на париеталната плевра, за да се избегнат рецидиви. Булектомии с париетална
плевректомия или париетална плеврална абразия на горната половина на
хемиторакса се осъществява за превенция на рецидивите при ВСП.
BTS установява, че отворената торакотомия с плевректомията остава
като средство на избор с най- нисък процент на рецидиви. [2] Според Society of
Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland от 2006 в Обединеното
кралство се извършват три пъти повече VATS, отколкото торакотомии по повод
на СП. [8]
Според Czerny et al. [8] при липсата на патология в белодробния
паренхим при инспекцията на гръдния кош е необходимо да се извърши
резекция на апекса на белия дроб и да се извършат мероприятия за
облитериране на плевралното пространство.
При сравняване на резултатите от VATS с отворената хирургия Mouroux
J et al. [161] установяват около 10% усложнения, респективно 6,75% за ПСП
срещу 27,7% за ВСП. Най-честото усложнение е продължителната алвеоларна
пропускливост (>5 дни), която е наблюдавана в приблизително 8% от
пациентите [1]. Реоперации, вследствие на неуспеха на плевродезата или
постоперативния хемоторакс, са извършени в близо 5% от случаите. В
историческо сравнително проучване процентът на рецидиви е бил 0,4% след
торакотомия и 6% след VATS [2]. Повечето проучвания показват, че при среден
срок на проследяване (по-малко от 3 години наблюдение), честотата на
рецидивите варира от 5 до 10% [5]. В резултат на натрупания опит през
последните години тя трайно пада под 5%. В мултицентрово проучване
Naunheim KS et al. съобщават за серия от 113 пациенти с честота на рецидиви
4,1%. Статистически свободен от рецидив период е бил наблюдаван при 95%
от оперираните към шестия месец. Bertrand PC et al. [7] съобщават за свободен
период от рецидиви в 95% към 42-я месец при проследяването на 163
пациенти.
Рецидивът е зависим от хирургичната техника, като по подобие на
отворената хирургия той е най-нисък, когато са извършени апикална резекция и
плевродеза. Значението на апикалната атипична резекция е изтъкнато от
Naunheim KS et al. [16]. При визуална липса на блеб процентът на рецидиви е
бил 27,3%. При един или мултиплени блебси рецидивите са били съответно 0%
и 2,7%. Апикалната атипична резекция е редуцирала процента на рецидивите
до 1,8% срещу 2,3%, когато не е била извършена резекция. Mouroux J E et al.
[16] потвърждават тези факти, като общо процентът на рецидиви е бил 3%,
двама от тези пациенти без апикална резекция са рецидивирали (20%) срещу
един от 87, при които апикалната лезия е била изрязана клиновидно (1,5%).
Inderbitzi R et al. [10] описват значението на плевродезата и вида на
оперативната методика за третиране на паренхимните промени, като
наблюдават 6 рецидива при 72 пациенти (8,3%). Според тях комбинирането на
клиновидна резекция и плевродеза е най-сигурното лечение с рецидив 5,6%.
Плевралните сраствания се постигат чрез механично въздействие
(плевректомия и плеврална абразия), физични средства (електрически ток,
лазар) и химическо възпаление. [12]
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Проведени са експериментални проучвания относно плевродеза с
марлена механична абразия без третиране на белия дроб. Kroegel C. et al.
провеждат изследване на нечистокръвни кучета, като сравняват различни
методи на плевродеза: тетрациклин, талк пудраж, механична абразия,
неодим/итрий -алуминиева лазерна фотокоагулация и аргон плазмена
електрокоагулация на париеталната плевра. Механичната абразия е
единственият метод на плевродеза, сравним с талковия пудраж при
сравняването на получените адхезии след 1 месец. [9]
В друг експериментален модел Colt HG et al. [6] използват четири
различни метода на плевродеза (талк пудраж, талкова каша, огнищна марлена
абразия чрез торакотомия и механична абразия с полипропиленова мрежа чрез
торакоскопия) върху животински модел (кучета) и измерват анатомичните и
хистопатологични промени след 30 ден. Резултатите от плевродезата са
отчетени по скала от 0-4 в зависимост от получените сраствания. След
талковия пудраж адхезиите са с дебелина 3,0 ± 0,7; след торакотомия и
огнищна абразия на плеврата 2,2 ± 1,7 и 1,6 ± 1,1 след инсталиране на талкова
каша. Срастванията след абразия с полипропиленова мрежа чрез торакоскопия
са били незадоволителни.
Bobbio A. et al. [8] не намират предимства, сравнявайки плевродезата с
аргонов лъч и абразия на париеталната плевра с Marlex mesh. По-честите
рецидиви след използване на първата техника карат авторите да се откажат от
нея. Плевродезата с Nd:YAG лазер също намира приложение в клиничната
практика [20].
Честотата на постоперативните усложнения е била близо до 15% (Табл.
1), предимно при пациенти с подлежащо белодробно заболяване (главно
ХОББ). Респективно за ВСП тази честота е била 26% срещу 7,2% за ПСП
(р<0,01) [18]. Главните усложнения са хемоторакс и пролонгираната
алвеоларна пропускливост [5]. Много от класическите серии съобщават за
постоперативен престой от близо 14 дни, което може да бъде обяснено с
„културни― причини. Гръдните дренове са задържани за 4 до 6 дни по правило,
а пациентите и техните лекари вярвали, че торакотомията изисква
хоспитализация поне 2 седмици за адекватно възстановяване [18]. Сегашното
становище е адекватно лечение на болестта, бързо възстановяване и
възможно най-кратък болничен престой.
Таблица 1. Резултати след отворена хирургия за спонтанен пневмоторакс
Автори

Брой
пациенти

Плевродеза

Усложнения
%

Рецидиви
%

Последващо
наблюдение
(месеци)

Dumont P et al. [79]

400

абразия

15

0,25

неустановени

Thomas et al. [218]

107

абразия

14

0

27

Thevenet et al. [217]

278

плевректомия

6,5

1

84

Weeden et al. [239]

233

плевректомия

17

0,4

56

Korner et al. [111]

120

нищо

9

5
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По литературни данни плевректомията е с незначително преимущество
пред плевралната абразия, като рецидивите са съответно 0,4% за
плевректомията и 2,3% за плевралната абразия. При тези методи се създава
възпалителна реакция и повърхността на белия дроб се ―залепва‖ за
ендоторакалната фасция. Болката при апикална плевректомия е незначителна.
Резултатите от плевректомията са отлични, като се съобщават рецидиви от 1%
до 5%.
По данни на редица автори аксиларната миниторакотомия (4-8 см) дава
отлични резултати и нисък процент на рецидиви (0,25% - 1,2%) [114, 158, 207].
След като се резецират апикалните блебсове се извършва апикална
плевректомия, като плеврата се премахва от инцизионния отвор към върха.
Deslauriers J et al. [6] демонстрират резултатите си от лечението на 362 болни с
ПСП, при които е извършена резекция на апикалните були и ограничена
апикална плевректомия чрез трансаксиларен достъп. По този начин
постоперативният морбидитет бил минимален, а рецидиви са наблюдавани при
2 (0,6%) болни. Körner H et al. [14] извършили апикална клиновидна резекция
без плевродеза през торакотомията, получавайки рецидив при 5% от
оперираните.
Въпреки редица аргументи, че след торакотомия рецидивите са помалко отколкото след VATS по повод на пневмоторакс (1% в сравнение с 4%),
проучвания в последните години поддържат тезата, че двата метода са
еквивалентни.
Повечето научни статии при сравняване на миниторакотомията с VATS
дават предимство на отворения метод, поради по-ниския процент на ранните и
късните рецидиви (0%-7% в сравнение 2%-14%). След 15 месеца рецидивите
са 6,7% при VATS и 3,3% при торакотомиите. [10] Според Tomasdottir GF et al.
[19] при късни рецидиви реоперациите с VATS са по-чести (7,6%) в сравнение с
торакотомиите (3%).
VATS е предпочитан метод на лечение на пневмоторакса през
последните години. Подобри се достъпът и възможността за оглед на целия
бял дроб и плевралната кухина. Свързва се с незначителна болезненост, подобър „болков скор― и по-благосклонно приемане от пациентите и
удовлетвореност от естетична гледна точка за разлика от торакотомията, както
и по-кратък болничен престой [6].
Ben Nun et al. [3] установяват, че на пациентите, претърпели
торакотомия, са необходими значително по-високи дози на наркотични
аналгетици за по-дълъг период от време. 78% от пациентите с VATS и 21% от
пациентите с торакотомия класифицират болката като незначителна един
месец след операцията. Три години след операцията 97% от пациентите след
VATS считат себе си за напълно възстановени от операцията в сравнение със
само 79% от групата след торакотомия. В статията се съобщава, че 19% от
торакотомираните пациенти и 3% от понеслите VATS страдат от хронична или
интермитентна болка, изискваща използването на аналгетици повече от
веднъж в месеца. Ben Nun et al. [3] препоръчва VATS като приоритетно
хирургично лечение при пациенти с рецидивиращ първичен спонтанен
пневмоторакс, като се базират на благоприятния следоперативен период, на
добрите дългосрочни резултати и удовлетвореност на пациентите.
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За превенция на рецидивите като най-надеждно се приема съчетанието
от блебектомия, апикална плевректомия, плеврална абразия и химическа
плевродеза.
В последните години VATS се приема за ―златен стандарт‖ при лечението
на спонтанния пневмоторакс, което се приема от болшинството от гръдните
хирурзи.
Съобразно класификацията на Vanderschueren се използва хирургичен
протокол:
1 тип - само плевродеза (субтотална плевректомия или талк пудраж)
2 тип - разграждане на всички адхезии и изолирана плевродеза
(субтотална плевректомия или талк пудраж)
3 и 4 тип – премахване на булите (със стаплер или лигиране) и
плевродеза (субтотална плевректомия или талк пудраж).
При пациенти с ВСП оперативното лечение по трудно се толерира
отколкото при пациенти с ПСП поради наличието на съпътстваща патология на
белите дробове. Повечето болни се нуждаят от активна намеса, освен на
наличния ВСП, но и на съпътстващите белодробни заболявания.
Химическата плевродеза е подходяща при иноперабилни пациенти, може
да се постави клапа на Heimlich.
Хирургичната намеса има 2 главни цели при пневмоторакс:
 да преустанови персистиращата алвеоларна пропускливост;
 да извърши превенция на рецидивите.
Първата задача е да се резецират всички налични були или блебсове по
висцералната плевра и да се облитерира емфизема. Втората задача е да се
образуват сраствания между повърхностите на двете плеври за превенция на
рецидивите. В миналото тенденцията е била хирурзите да извършват
плевродеза чрез плеврална абразия, като са считали че плевректомията води
до стрес в организма. [19] Въпреки че преимуществото на плевректомията е
незначително спрямо плевралната абразия, често се използват и двете в
комбинация. За съжаление сравнителните проучвания са недостатъчни в тази
област. Миниинвазивните процедури, като VATS, стават много популярни в
съвременната хирургическа практика. При тях има нисък морбидитет,
независимо от малко по-големия процент на рецидивите, както отбелязват
редица автори. Подчертава се, че отворената торакотомия с плевректомия
остава с най-малко рецидиви (около 1%) при тежки или рецидивни
пневмоторакси. Същият колектив споделя мнението, че VATS с плевректомия и
плеврална абразия по-добре се толерира от болните, но рецидивите са повече,
около 5%. [7]
Sedrakyan A et al. [18] в техния метаанализ на няколко рандомизирани
проучвания не намират сигнификантна разлика на рецидивите след
торакотомия и VATS.
Метаанализите от изследванията сравняват миниторакотомията и VATS
и съобщават ниско ниво на рецидивите (около 1%) в сравнение с отворените
процедури, които имат по-голяма загуба на кръв, по-силна постоперативна
болка и по-дълъг болничен престой.
При някои нерандомизирани проучвания не се намират значими
различия. Van Schil et al. разглеждат цената при отворената торакотомия в
сравнение с VATS. Тези изследвания показват много по-икономически
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изгодната VATS процедура, която може да се осъществи и с местна анестезия.
Някои автори споделят мнението, че VATS има значително предимство спрямо
отворената торакотомия, поради по-късия следоперативен болничен престой,
по-ниския праг на постоперативна болка и подобряване на постоперативната
газова обмяна в белите дробове, въпреки че не при всички проучвания се
установява кратък болничен престой при VATS.
Qureshi et al. [11] при сравняване на VATS и торакотомия подчертават, че
средното оперативно време е значително по-дълго при групата с торакотомия
(72.4 срещу 55 мин.). Приложената аналгезия в първите пет дни е била
значително повече при отворена група (108 мг срещу 46.9 мг). Екстравазацията
през дрена е значително повече при отворената група (1027,1 мл срещу 652,8
мл). Въпреки това, в продължителността на болничен престой не е имало
значителна разлика. VATS се очертава като икономически ефективен метод.
Способността да се върнат на работа по-рано в групата с VATS в сравнение с
пациенти с торакотомия (6 седмици спрямо 10 седмица). Имало е 3 (5.27%)
рецидива при пациенти с ВСП лекувани с VATS. VATS и плевректомия е
подходяща за лечение на ПСП. Плевректомията с торакотомия е жизненоважна
алтернатива при лечението на ВСП, което е споделено и от други автори.
Според много хирурзи булектомията със стаплер е безопасен и надежден
метод. Малка е вероятността методиката да бъде усложнена от продължително
изтичане на въздух и рецидивен пневмоторакс особено когато се използва и
плевродеза.
Според Неретин А. В. поведението към СП трябва да е: [12]
1. При болни с ПСП дренирането се извършва само при първи епизод на
заболяването, при рецидив или неповлияване от дренирането се извършва
ВТС (видеоторакоскопия).
2. При усложнено протичане (ригиден СП, адхезивни процеси) е показана
торакотомия.
3. За резекция на БД се използва стаплер.
4. При болни с ВСП метод на лечение се явява дрениране на
плевралната кухина и талк плевродеза.
5. КАТ на БД е целесъобразно да се извършва при всички болни, при
които е извършена оперативна интервенция, за да се оцени наличието на
адхезии след направената плевродеза, състоянието на контралатералния БД и
при пациенти лекувани консервативно за наличие на булозни изменения.
Според Мощин С. тактиката при хирургичното лечение на СП е следната:
[11]
1. Пункцията на плевралната кухина при СП е била ефективна само при
0,9% от болните и може да се ползва като първи метод на лечение при спешни
състояния при отсъствие на възможност да се проведат повече радикални
методи, но не трябва да се използва като изолиран метод на лечение, който
позволява да се намали числото на рецидивите.
2. Дрениране на плевралната кухина като раневият канал трябва да е с
оптимална величина и да се намали честотата на постоперативните
усложнения.
3. Местата на торакопортовете при ВТО (видеоторакоскопска операция)
трябва да се разполагат на различни страни около патологичното огнище, но да
не си пречат. Това позволява да се разшири ъгълът на видимост на
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оперативното поле и да се обезпечи голям обем на движение на
инструментите. Препоръчва се торакопортовете да са с диаметър 10,5 мм, за
да се ползват за поставяне на камера и ушивател.
4. Използва се стаплер. Коагулацията на булите не трябва да се
използва изолирано, а е необходимо да се прошият ВТС (видеоторакоскопски)
и да се извърши плевродеза.
5. Болните с рецидивен СП подлежат на хоспитализация в
специализирано отделение, за да се проведе радикална хирургическа намеса.
VATS се явява операция на избор, а конверсията се осъществява съгласно
разработените абсолютни и относителни показания.
Атюков М. А. е разработил формула, за да се предвиди възможността за
рецидив при първи епизод на ПСП, но предлага това да стане след ВТС:[2]
1. На всички болни с първи епизод на СП, заедно с клиничните, Ро и
лабораторните изследвания е показано да се извърши диагностична
торакоскопия, за да се оцени състоянието на белодробния паренхим и
плевралната кухина.
2. При визуална оценка на белия дроб и плеврата при болни с първи
епизод на СП се препоръчва да се използва класификацията на макроскопските
изменения по Vanderschueren (1981).
3. За прогнозиране на рецидив при болни с първи епизод на СП Атюков
М.А. предлага следната формула:
Б= 2.0 X 1- 1.5 X 2 + 0.07 X 3 - 0,04 X 4 + 1.0 X5
- Х1 - диагностична торакоскопия (0- 1 тип, 1- 2, 3 и 4 тип по
класификацията на Vanderschueren);
- Х2 - пол на болния (0-женски, 1- мъжки);
- Х3 - боди мас индекс (кг/см);
- Х4 - стаж на тютюнопушене (пакетогодини);
- Х5 - Ро признаци на тензионен пневмоторакс при постъпването (0- не,
1-да)
При показател Б<1 може достоверно да се прогнозира, че не се очаква
рецидив при болния с първи епизод на СП.
При необходимост от противорецидивно оперативно лечение при болни с
първи епизод на СП и невъзможност да се използва ВТС е показана
торакотомия.
Хирургическата химическа плевродеза е най-добре постижима при
използването на 5 г стерилен калиброван талк, при който компликациите като
ARDS и емпием са рядкост, споделя Noppen M. При болни със СП за
плевродеза са достатъчни 3 г талк, поради факта, че париеталната плевра е
интактна.
С въвеждането на VATS при лечението на пневмоторакса за превенция
на рецидивите се използва химическата плевродеза. Метаанализите при
лечението на пневмотораксите с талк-плевродеза показват 91% пълен успех.
Калиброваният талк е по-достъпен от тетрациклина в момента и е с високо
ниво на успешно лечение при прилагане. Много автори относно прилагане на
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талк го свързват с малигнените плеврални изливи, въпреки че талк се използва
с успех при вторичните пневмоторакси. В основата на систематичните прегледи
при неконтролираните проучвания се използва 5 г талк интраплеврално при
VATS с успех от 87%.
Респираторният дистрес синдром при възрастните (ARDS) беше описан
след прилагането на талк. Това навярно се свързва с размерите на талк
частиците и е невъзможно да се срещне при калибрования талк. При добра
стерилизация на талка възможността за поява на емпием е много малка.
Не се установяват различия при прилагането на талка - като пудра или
разтвор. При добре толерирана и при успех на VATS, процедурата химическа
плевродеза с талк по-малко се използва. При нежелаещи пациенти или при
невъзможност за прилагането на VATS химическата плевродеза с талк през
торакалния дрен е за предпочитане, което се споделя от някои автори.
Lee YC et al. в проучване от пет англоезични държави (САЩ,
Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия), установяват че найчесто използваният агент е талка, последван от тетрациклиновите деривати и
блеомицина. Талкът се счита за най-ефективният химичен агент за
злокачествен плеврален излив, а талк инсуфлация чрез торакоскопия
понастоящем се счита за най-добрият метод за химическа плевродеза особено
за спонтанния пневмоторакс.
В лечението на ПСП са прилагани разнообразни хирургични техники и
тактики и достъпи (предно-странична и задно-странична торакотомия,
ограничена латерална торакотомия, торакоскопия или VATS). У нас са
защитени 2 дисертации върху използването на торакоскопията и VATS в
диагностиката и лечението на заболяването.
Консенсуси и ръководства за лечение на спонтанния пневмоторакс
Публикувани са 4 ръководства с клинични препоръки за поведение към
пациентите с първичен и вторичен пневмоторакс. The American College of Chest
Physicians (ACCP) Delphi Consensus Statement дава препоръки на основата на
инсуфициентен клиничен опит описан в литературата от 1967 до 1999 г. The
British Thoracic Society (BTS) прави препоръки на базата на данни публикувани
в литературата (степени А до С). The Belgian and Australian guidelines дават
подобни препоръки. Въз основа на последните статии, третиращи проблема,
Белгийското дружество по пневмология разработи нива на доказателства, като
ги подразделя от А до D.
Въпреки тези ръководства, лечението на пневмоторакса продължава да
е емпирично, отколкото базирано на доказателства. Има съществена
необходимост от осведоменост и внедряване на тези ръководства в практиката.
Подходите и препопъките очертани от ACCP (нива на консенсус) и BTS
(степенуване на данните) са много добри.
През 2008 г. е публикувано четвъртото ръководство на Испанската
асоциация по пулмология и гръдна хирургия за диагностика и лечение на
спонтанния пневморакс, която не се отличава съществено от препоръките
дадени от ACCP и BTS.
Поведение към лечението на СП е изработено и в Уелс, Швейцария,
Шотландия, Австрия и Германия.
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Препоръките на BTS от 2010 се основават на АССР, BTS от 2003, BSP и
SEPAR.
Относно етиологията на пневмоторакса, структурни аномалии са
установени дори и при липса на белодробно заболяване «емфизем подобни
промени».
Патофизиологията остава неизяснена при ПСП за точното място на
алвеоларна пропускливост, а при ВСП се счита, че причината е руптура на
апикалния субплеврален блеб, но не е доказано.
Клиниката на заболяването се изявява анамнестично с болка в гърдите и
затруднено дишане, предимно при физическо усилие. Тежестта на симптомите
предимно са свързани с количеството въздух в плевралната кухина, като при
пациентите с ВСП са по-изразени и дори животозастрашаващи поради
наличното белодробно заболяване.
Рентген и КАТ са основни апаратни изследвания, потвърждаващи
диагнозата.
СП се диагностицира с обикновенна Ро-графия на гръдния кош.
Страничната рентгенова снимка на белия дроб в изправено положение на
пациента е препоръчителна, когато констатациите относно фасовата
рентгенография са неясни. Страничната декубитална рентгенография
превъзхожда фасовата рентгенография на гръдния кош в изправено или
легнало положение и се доближава до чувствителността на скенера при
откриването на пневмоторакс. Трудно се преценява размерът на
пневмоторакса по отношение на обема от една рентгенова снимка на гръдния
кош, която е двуизмерен образ.
От 1993 г. пневмотораксът се класифицира в три групи:
 "Малък": определя се като "малка лента от въздух около белия дроб";
 "Среден": когато белият дроб "е колабирал и е наполовина от
границата на сърцето и гръдната стена";
 "Тотален": определя се, когато "белият дроб е отделен от
диафрагмата".
КАТ се препоръчва при неясни и комплицирани случаи. [1]
КАТ на гръдния кош е ―златен стандарт‖ за установяване на малки
пневмоторакси и за оценка на размера им.
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Abstract: The principle of choosing a model for organization and quality
management has set the axiomatic rule that the production of hospital services is
carried out by medical and other specialists (doctors, nurses, midwives,
rehabilitators, laboratories, etc.); in all of their production, human capital is decisive.
What unites and links the six factors of quality of hospital services (legal status,
specific labeling, professional ethics and deontological norms, economic context,
consumer pressure and organizational culture), their shared substrate is the human
capital and the intellectual capacity it possesses. Because of this, the quality
management of hospital services is ultimately the impact and management of people,
not of things.
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Проучване и анализ на моделите за управление
на качеството в болничната помощ
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Резюме: В основата на избор на модел за организация и управление на
качеството поставихме аксиоматичното правило, че производството на
болнични услуги се осъществява от медицински и други специалисти (лекари,
медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, лаборанти и др.), т.е. във
всички при тяхното производство решаващ е човешкият капитал. Това, което
обединява и свързва шестте фактора на качеството на болничните услуги
(правен
статут,
специфично
маркиране,
професионално-етични
и
деонтологични норми, икономически контекст, потребителски натиск и
организационна култура), е техният общ субстрат – човешкият капитал и
притежаваният от него интелектуален капацитет. Поради това управлението на
качеството на болничните услуги в последна сметка винаги е въздействие и
управление на хора, а не на вещи.
Ключови думи: модели, управление, качество=
По литературни данни (7, 13, 14, 18, 20) в световната практика за
управление на качеството в различните отрасли на човешката дейност, в това
число и в сферата на болничната помощ, най-често се използват следните
четири модела: акредитация, стандартите от серията International Organization
for Standartization (ISO), превъзходният модел на European Foundation for Quality
Management (EFQM – excellence model) и цикълът на Deming Plan-Do-Check-Act
(PDCA).
Акредитация на лечебните заведения за болнична помощ
Акредитацията е въведена и развита в САЩ през 1917 г. от д-р Ернест
Колдман и е била насочена към „признаване на професионално доверие на
онези хирургични институции, които реализират своите идеали с високи
стандарти за качество, а на онези с по-ниски стандарти, се дадат препоръки за
подобряване качеството на тяхната работа‖. В търсене на подобрения на
американския модел в някои страни се прилагат специфични способи за оценка
на качеството на болничните услуги. Независимо от различията в детайлите те
притежават следните общи черти:
 подлежащите на акредитация болници се оценяват от обучени
експерти в регулярни интервали по установени стандарти, критерии и
показатели;
 критериите, стандартите и показателите се основават на съвременни
знания и опит;
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 акредитационният орган присъжда степен и срок на доверие на
болниците за качество на оказаните от тях болнични услуги на основата на
факти за достигнатото по установени стандарти, критерии и показатели.
 докладите за констатациите включват добри и слаби страни в
качеството на оказаните болнични услуги и препоръки за неговото
подобряване;
 присъденото от акредитиращия орган доверие за качество на
оказваните от болницата услуги е публично.
Повечето от действащите в света акредитационни програми се основават
на теорията на Donabedian A. за гарантиране на качеството, доказваща
връзката между болничните структури, извършващи се в тях основни и
спомагателни дейности и резултатите от оказаните болнични услуги.
Следва да се подчертае, че доскоро в повечето от действащите в света
акредитационни програми бе включено изискването за наличие в болницата на
структури и дейности, фиксирани в медицински стандарти и в акредитационни
критерии и показатели. През последните години обаче все повече се налага
разбирането, че акредитацията не може да изпълни очакванията на
обществото, медицинската колегия и източниците, които финансират
болничната помощ, ако в акредиционната процедура не се включат и подходи
за оценка на качеството на резултатите от оказаните болнични услуги. Ето
защо целта на всяка съвременна болнична акредитационна програма е да
установи не само усъвършенстване на структурите на болницата и
подобряване на извършващите се в тях основни и спомагателни дейности, а
както подчертава Shin Ys. (94) и на доказателствата за качество на резултатите
от оказаната болнична помощ. Без съмнение този нов подход е по-сложен и
изисква специфична, в т.ч. клинична информация, за да подкрепи очакванията
от подобна резултатно ориентирана организационна програма.
По света акредитацията е ясен сигнал за обществото, че качеството в
болниците се оценява от хора, които разбират от:
а) същността на здравеопазването;
б) мястото и ролята на всяка болница в реализиране:
 на адаптирана към пациентите политика за организиране на техния
прием, обслужване, информираност и зачитане на човешките и гражданските
им права;
 на ориентирана към пациентите политика за подобряване и устойчиво
развитие на качеството на болничните услуги и за превенция на рисковете при
тяхното оказване;
 на здравен и клиничен мениджмънт, основан на доказателства и
отчитащ нуждите на пациентите и очакванията на обществото;
в) принципите за управление и устойчиво развитие на качеството на
структурите, дейностите и резултатите в болниците.
Shaw C. подкрепя възгледа, че наличието на силни и добре развити
системи за лицензиране, регулиране и акредитиране на лечебни заведения за
болнична помощ води до най-големи ползи за потребителите и изпълнителите
на болнични услуги.
В някои страни (САЩ, Великобритания, Австралия), в които има повече
от един акредитационен орган (агенция, комисия, съвет) действат различаващи
се по критерии, показатели и методологии акредитационни програми. Това
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„пазарно‖ поведение на взаимноконкуриращи се акредитационни органи
понякога води до объркване на болниците при избора им на акредитационна
програма, а не рядко и до възникване на нелицеприятни юридически диспути
между самите акредитационни органи.
В някои страни (Франция, Италия и др.) акредитацията на болниците е
задължителна. В страните, в които тя е доброволна обаче, (с изключение на
България) са въведени стимули за акредитираните болници. Така например в
САЩ болниците не могат да приемат пациенти за лечение без да минат през
значителни бюрократични процедури, ако не са акредитирани от Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO). В Австралия
здравно-застрахователните организации обикновено се договарят само с
акредитирани болници.
Резюмирани в контекста на международния опит ползите от акредитация
на болниците са:
а) Акредитацията подобрява грижите за пациентите.
Стандартите, критериите и показателите в акредитационните болнични
програми са фокусирани в една цел– подобряване качеството на болничните
услуги до възможното най-високо равнище.
б) Акредитацията засилва доверието на обществото в болниците.
Акредитацията подчертава приноса на болниците за осигуряване на
качествена болнична помощ на лекуващите се в тях пациенти. Присъдената
акредитационна оценка е заявка пред обществото за достигнато от болницата
качество на болничната помощ. Освен това акредитацията показва на
обществото, че ако нещо се обърка в болницата, получила положителна
акредитационна оценка, тя притежава системи за регистриране и
минимизиране влиянието на отрицателно действащите фактори.
в) Акредитацията провокира професионализъм при препращане на
пациенти.
Фамилните лекари и специалистите от лечебните заведения за
извънболнична помощ търсят акредитационната оценка, като знак за качество,
когато препращат пациенти към болнично лечение.
г) Акредитационният процес е и образователен.
Акредитацията обединява в едно цяло оценъчни и образователни
процедури. Специалистите, участващи в комисиите за външен акредитационен
одит, паралелно с проверките дават препоръки на болничния персонал за
подобряване качеството на болничните услуги и управлението на риска.
д) Акредитационният процес стимулира работата в екип, подобрява
комуникативността и етичността на персонала в болницата
Резултатно-ориентираният подход в съвременните акредитационни
програми обединява болничния персонал чрез обща цел – устойчиво развитие
на качеството на болничните услуги. Официалното заключение от външен
орган за добре извършвана работа е признание, че стремежът за непрекъснато
подобряване на качеството е израз на вътрешно осъзната потребност на всеки
работещ в болницата.
е) Допуска се, че изградените в резултат на акредитацията системи за
управление на риска и устойчиво развитие на качеството в болниците ще
доведе до намаляване на разходите за болнична помощ, т.е. до минимизиране
на отношението cost/medicaleffect.
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Заслужава отбелязване на факта, че литературата, подкрепяща тази
интуитивна допустимост, е твърдо ограничена. Използвайки непредубедени
научноизследователски критерии, едно системно проучване, извършено от
Jarlier A. и Chavet-Protats, (6) показва, че през периода 1992-2000 г. са
публикувани само 12 статии: 9 в САЩ, 1 във Великобритания, 1 във Франция и
1 в Австралия), които свързват намаляването на разходите с подобряване на
качеството. От дванайсетте статии шест се отнасят до общото качество на
мениджмънта, три - за „скритите‖ разходи, и три - за предотвратяване на
неблагоприятни събития.
ж) Акредитационната оценка се ползва от здравноосигурителните и
здравнозастрахователните организации.
В повечето страни резултатите от акредитацията се ползват от
посочените организации като условие за сключване на договори с лечебни
заведения за болнична помощ. Особено подчертано това е в САЩ и Австралия.
з) Jackson S. (6) подчертава, че наблюдаващият се в последно време
интерес от правителствени органи и неправителствени организации към
акредитацията в много страни контрастира с миналото, когато качеството на
болничните услуги беше смятано за строго специфична област на медицинския
професионализъм. Този интерес в отделни страни е толкова силен, че в тях
акредитацията е станала част от регулативния процес на контрол от страна на
правителството и гражданското общество. Основна причина за това е, че когато
пазарни структури се развиват в здравните системи, правителството и
обществеността са заинтересовани потребителите да получават качествени
болнични услуги, основаващи се на съвременни медицински стандарти.
и) Акредитацията може да доведе до намаляване на застрахователната
премия.
С подобряване (в резултат на акредитацията) на управлението на
рисковете в болниците се изграждат системи за безопасна практика, водещи до
намаляване на премията на застраховките. Паралелно с това редовните
вътрешни одити, съчетани с периодични външни такива, дават полезна
информация за своевременно отстраняване на пропуски, пораждащи жалби от
пациенти или от финансиращи болницата организации.
Организиране и провеждане на акредитацията в някои страниц
Акредитация в Испания – провинция Каталуния:
Акредитацията е доброволен акт за болниците, желаещи да сключат
финансов контракт с Каталунската публична здравна служба. Каталунското
здравно министерство е отговорно за акредитацията, но влизащият в състава
му акредитиращ орган не е свързан с дирекцията, която финансира болниците.
Целта на акредитиращият орган е:
 да помогне на болниците да достигнат изискваното от медицинските
стандарти ниво на компетентност;
 да поощри подхода към подобряване качеството на болничните услуги
в дългосрочен план.
Във Великобритания акредитацията е дело на различни органи, от които
най-значителен е Кралският фонд по организационен одит (King‘s Fund
Organizational Audit - KFOA).
Освен болници, на акредитация подлежат кабинетите на семейните
лекари, обществените здравни служби, центровете за сестрински грижи и др.
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Алгоритъмът на акредитационната процедура включва следните етапи:
а) първоначален етап с продължителност до 1 месец и състоящ се от
следните действия:
 от страна на болницата: заявка пред KFOA, формиране на пилотна
работна група за всички фази на проекта, избор на координатор и запознаване
на всички работещи в лечебното заведение с начинанието;
 от страна на KFOA: избор на отговорник за болницата и изпращане на
наръчник за самооценяване;
б) етап „самооценяване‖ с продължителност 2-3 месеца;
в) „корективен‖ етап, с продължителност 2-3 месеца, през които
координаторът и работната група, под методичното ръководство на KFOA,
контролират развитието на проекта;
г) етап „визита‖ (външен одит) от KFOA с продължителност до 5 дни,
завършващ със заключителен доклад;
д) етап „вземане на решения от KFOA‖ за присъждане на акредитационна
оценка.
В САЩ акредитацията е дело на така наречената смесена комисия по
акредитация на здравеопазните организации (Joint Commissionon Accreditation
of Healthcar eOrganizations – JCAHO) и се състои от следния алгоритъм:
а) заявление на лечебното заведение до JCAHO; б) планиране на
посещението от JCAHO;
в) подготовка на визитата;
г) извършване на визита (външния одит) от JCAHO; д) изготвяне на
акредитационен доклад;
е) присъждане на оценка и издаване на акредитационен сертификат.
Оценката се присъжда за период от три години. Възможни са и повторни
проверки при постъпили аргументирани жалби.
Във Франция акредитацията на болничните заведения е задължителна.
Нейната организация и провеждане е възложена на Национална агенция по
акредитация и оценка в здравеопазването (Agence National d`Accreditationet
d`Evaluationen Sante – ANAES). Това е публичен и независим орган, който е
създаден със закон, а финансирането му се осигурява от държавния бюджет.
Полето на болничната акредитационна процедура обхваща (12):
а) качеството на вътрешната организация на болницата и на нейните
медицински и спомагателни структури;
б) качеството на административния прием на пациентите;
в) качеството на клиничните практики за диагностика, лечение,
рехабилитация;
г) качеството на грижите и храненето на пациентите; д) качество на
болничната хигиена;
е) сигурността и безопасността на пациентите и на болничния персонал;
ж) воденето, защитата и обмена на информацията в пациентската
документация и др.;
Алгоритъмът на акредитационната процедура включва следните етапи:
а) заявление на болницата до ANAES за провеждане на акредитация;
б) изпращане от ANAES на болницата „Наръчник за самооценяване и
акредитация‖;
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в) самооценяване на лечебното заведение за болнична помощ и
изпращане на доклад в ANAES;
г) определяне от ANAES на експертна група за външна оценка (външен
одит) на болницата;
д) извършване от експертната група на външната оценка и изготвяне на
стандартен акредитационен доклад с препоръки, които ANAES адресира до
болницата и регионалния директор на здравеопазването;
е) възможност за обжалване на констатациите на експертната група;
ж) присъждане от ANAES на акредитационна оценка за ниво и
максимален срок до 3 години.
Програмите за акредитация в различните страни са поставени под
надзора на Международното общество за качество на здравните услуги (The
International Society for Quality in Нealth Care (ISQUA). Тази организация е
основана през 1985 г. от група специалисти по качество на здравните услуги. A.
Donabedian оказва голямо влияние върху много от първоначалните членове на
групата. ISQUA е базирана в Австралия и има членове в повече от 60 страни в
света. Обществото е нетърговска организация, която се ръководи от
Изпълнителен съвет, избиран на всеки две години. ISQUA разработва дневния
ред на водещите програми за акредитация на здравните услуги – Agenda for
Leadership Programs in health Care Accreditation (ALPHA). Това е програма,
чиято цел е да съгласува принципите и стандартите на схемите за акредитация
на здравните услуги. Програмата ALPHA и проблемите за акредитирането на
здравните услуги се обсъждат на годишни семинари, обикновено провеждани
съвместно с годишната конференция на USQUA.
Целите на програмата ALPHA са:
 да демонстрира в международен мащаб, че акредитацията е надежден
оценъчен процес;
 да демонстрира, че външната обективна оценка на дадена
акредитираща организация е възможна и желателна и че има средства за
нейното осъществяване;
 да отговори на непрестанната потребност от наличие на
организационна структура, чрез която могат да бъдат споделени знанията и
опита относно акредитацията.
Д-р А. Шишкова (23) подчертава, че сред анализаторите от много страни
се утвърждава възгледът, че системата за акредитация се оказва не само найдобрият инструмент за оценка и подобрение на качеството на болничните
услуги, но създава и предпоставки за постигане на общосистемен ефект –
позволява агрегиране на информацията за националната здравна система, за
нейните недостатъци и проблеми, т.е. разкрива насоки и възможности за
тяхното отстраняване и разрешаване.
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Abstract: The International Standard ISO 9001: 2008 promotes the adoption
of a process approach to quality management of hospital services, based on the
principle that any activity in which resources are invested, which results in it, is
considered a process. The efficient functioning of the hospital implies the
identification and management of numerous internal processes. Often the input of a
process directly reflects on the quality of the next process. That is why the systematic
identification and management of the processes used in the hospital, as well as the
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Управление на качеството на болничните услуги
по ISO 9001:2008 като интегрална част от серията
International Organization Standartization
1

МБАЛ „Медлайн― - Пловдив
МБАЛ „Ескулап― - Пазарджик
3
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
2

Резюме: Международният стандарт ISO 9001:2008 насърчава
възприемането на процесен подход в управлението на качеството на
болничните услуги, изхождайки от принципната постановка, че всяка дейност в
която са вложени ресурси, които тя превръща в резултати, се счита за процес.
Ефективното функциониране на болничното заведение предполага да се
определят и управляват многобройни вътрешносвързани процеси. Често
приносът на даден процес директно се проецира върху качеството на
следващия процес. Ето защо системното определяне и управление на
процесите, използвани в болничното заведение, както и взаимодействията
помежду им се определя като „процесен подход‖.
Ключови думи: управление, качество, услуги.
Международният стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството
има за цел да фокусира вниманието на ръководствата на болничните
заведения и на началниците на техните медицински и немедицински структури
към подобряване и устойчиво развитие на качеството на процесите,
произтичащи от предмета на тяхната дейност. Във връзка с това при
изграждането, внедряването и осъществяването на Система за управление на
качеството (СУК) на болничните услуги е необходимо да се отчита, че:
1. Основна цел на всяко болнично заведение е:
а) да определи и посрещне по най-добрия начин потребностите на
своите пациенти и на другите заинтересовани страни (собственици,
финансиращи органи и организации, общество);
б) да постигне конкуриращо се предимство и да направи това по
ефективен и лоялен начин;
в) да подобрява и поддържа качеството на способностите си в тяхната
цялост.
2. Изборът на подходящи интервенции, свързани с качеството, както и
степента до която те могат да бъдат адаптирани и приложени във всяко
конкретно болнично заведение, се влияе от такива фактори, като:
а) неговата големина и структура; б) пазара, който то обслужва;
в) ресурсите (човешки, технологични, финансови), които то притежава.
Няма съмнение, че отчитането на посочените обстоятелства при
конструиране на СУК ще осигури не само директни ползи на болничното
заведение, но ще бъде и важен принос към управлението на рисковете при
неговото функциониране.
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Международният стандарт ISO 9001:2008 насърчава възприемането на
процесен подход в управлението на качеството на болничните услуги,
изхождайки от принципната постановка, че всяка дейност, в която са вложени
ресурси, които тя превръща в резултати, се счита за процес.
Ефективното функциониране на болничното заведение предполага да се
определят и управляват многобройни вътрешносвързани процеси. Често
приносът на даден процес директно се проецира върху качеството на
следващия процес. Ето защо системното определяне и управление на
процесите, използвани в болничното заведение, както и взаимодействията
помежду им, се определя като „процесен подход‖.
Необходимо е да се подчертае, че управлението на процесите включва
постигането на стабилност, способност и прицелване. Това е особено важно за
управлението на текущите проблеми, установени при контрола върху
качеството на диагностичните и/или на лечебните дейности и на системите за
грижи на болните.
Проблемите на качеството на болничните услуги, на което и да е
болнично заведение, не могат да бъдат решени чрез изолирани по време и
място мениджърски интервенции, а чрез формиране на нова философия по
цялата изпълнителска верига: Директор (управител) –> главна медицинска
сестра –> началници на отделения (клиники), лабораторни и немедицински
структури
–>
лекари,
медицински
сестри
(акушерки,
лаборанти,
рехабилитатори) –> помощен персонал. Ето защо в сърцевината на тази
философия трябва да се поставят следните императиви:
 недопускане на дефекти в диагностично-лечебния процес и в грижите
за болните;
 насочване на вниманието преди всичко към превенция на грешките, а
не към тяхната корекция;
 поставяне на акцент върху непрекъсваемостта на мониторинга,
анализа и оценката на качеството във всички медицински и спомагателни
структури и процеси;
 постоянно обучение на персонала по въпросите на качеството;
 постоянно действащ механизъм, отчитащ удовлетвореността на
пациентите от оказаната им медицинска помощ.
СУК на болничното заведение трябва да оперира не толкова с данни от
традиционни отчети за количество извършени дейности и на техни отделни
качествени нюанси, а преди всичко с анализи от вътрешните оценки на
качеството извършени от представители на различни дисциплини: клиницисти,
икономисти, статистици. Този подход трябва да се основава на широка гама от
наблюдения, които ще дадат възможност да се извлича полза както от
естествените вариации в параметрите на извършващите се в болничното
заведение дейности, така и анализи, които генерират хипотези и изследват
смисъла на променливите, изведени от количествените характеристики.
В този смисъл СУК на ISO 9001:2008 позволява да се обедини набора от
съществуващите дейности по самооценяването, периодичния вътрешен одит и
проверките на лечебно-контролната комисия в единно цяло, включващо в себе
си оценка и осигуряване на качество на прилаганите в лечебните заведения
диагностични и лечебни технологии и системи за грижи на болните.
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Тъй като поредицата и взаимодействието на тези технологии и системи
са насочени към постигане на качествени резултати, налага се мениджърският
екип на болничното заведение:
 да дефинира ясно мероприятията и преследваните резултати, а така
също и механизмите за контрол на тяхното изпълнение;
 да разработи стратегии за управление на основата на периодично
извършван STEP анализ и SWOT анализ;
 да мониторира взаимодействието между отделните процеси;
 да създаде условия за лесно комуникиране между медицинските
структури на болничното заведение, пациентите и другите заинтересовани
страни;
 да осъществи тотално участие на човешкия потенциал на заведението
в изпълнението на Системата за управление и устойчиво развитие на
качеството по всички направления на извършващите се в него дейности;
 да отчита постиженията и слабостите на ефекта от медицинската
помощ пред крайните потребите и обществото;
 да се придържа към изискванията на международния стандарт
ISO 9001:2008 за цикличност на процедурите при мониторирането и
оценяването на качеството както на цели проблемни функционални области от
дейността на заведението (фиг. 4), така и на качеството на конкретни
диагностични и/или лечебни технологии (фиг. 5).
Придържането към цикличния подход при оценката на качеството ще
позволи по-детайлно да се осъществява:
 подбор на проблемната област за оценка в съответствие с
изпълняваните медицински стандарти и критериите за акредитация;
 осъзнаването
и
идентифицирането
на
проблема,
т.е.
идентифицирането на проблемните точки от областта, подбрана за оценка и
тяхното място в трикоординатната система: качество на условията, качество на
процесите и качество на резултатите;
 разрешаването на проблема, т.е. генериране и прилагане на найдобри подходи за разрешаване на проблема;
 повторната оценка, т.е. установяването до каква степен решенията са
били правилни.
Този цикъл следва да се задейства винаги, когато в болничното
заведение възникне назрял проблем. Същественото в такива случаи трябва да
бъде разкриването на противоречията, стоящи в основата на проблема и които
го възпроизвеждат в процеса на медицинската помощ.
Използването на СУК на болничните услуги на ISO 9001:2008 изисква от
ръководството на болницата, с помощта на външни експерти да разработи и
внедри в управленската практика на заведението следните задължителни
документи и съдържащите се в тях изисквания:
А. Наръчник за управление на качеството по ISO 9001:2008, включващ
следните клаузи:
1. Същност, обхват и обща характеристика на международния стандарт
за управление на качеството в здравеопазването (ISO 9001:2008 – 1).
2. Нормативни документи за качество в здравеопазването (ISO 9001:2008
– 2).
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3. Термини и определения (ISO 9001:2008 – 3).
4. Изисквания на международния стандарт към Системите за управление
на качеството на здравните услуги (ISO 9001:2008 – 4):
4.1. общи положения;
4.2. изисквания към документацията;
4.3. изисквания, произтичащи от принципи.
5. отговорности, свързани с управлението на качеството (ISO 9001:2008 –
5):
5.1. конкретни ангажименти на ръководството на лечебното заведение;
5.2. потребности и очаквания на потребителите на здравни услуги в
контекста на Системата за управление на качеството;
5.3. формулиране на политиката по качеството;
5.4. планиране на задачите в Системата за управление на качеството;
качеството;
5.5. администриране на Системата за управление;
5.6. прегледи на системата за управление на качеството.
6. Управление на ресурсите в контекста
на Системата за управление
на качеството (ISO 9001:2008 – 6):
6.1. инфраструктурата и работната среда в лечебното заведение;
6.2. хората (персонала) на лечебното заведение;
6.3. информацията;
6.4. финансите.
7. Реализация на процесите за подобряване на качеството
(ISO 9001:2008 – 7):
7.1. планиране на реализацията на процесите;
7.2. процеси, свързани с изискванията на потребителите на здравни
услуги;
7.3. изисквания за въвеждане на нови процеси (дейности);
7.4. доставка на продукти и външни услуги, необходими за
функционирането на лечебното заведение;
7.5. операции по осъществяване на здравните услуги;
7.6. контрол върху измервателната техника.
8. Наблюдение, измерване и анализ на подобренията в качеството на
здравните услуги (ISO 9001:2008 – 8):
8.1. планиране на наблюдението, измерването и анализа на
подобренията в качеството;
8.2. провеждане на мониторирането и измерването;
8.3. контрол на несъответствията;
8.4. анализ на данните от подобрението на качеството;
8.5. продължително подобрение (устойчивост в развитието) на
качеството.
Б. Списъци на:
1. документите, които се ползват в управленската и изпълнителската
практика на болницата;
2. записите, които подлежат на съхранение със срокове и отговорници.
В. Процедури за управление на:
1. документите (процедура 04.01);
2. записите (процедура 04.02);
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3. вътрешните одити (процедура 08.01);
4. несъответствията (процедура 08.02);
5. коригиращи действия (процедура 08.03);
6. превантивните действия (процедура 08.04).
Управление на качеството на болничните услуги по модела Plan- DoCheck-Act (PDCA), известен като „цикъл на Deming‖
Дори оскъдна, литературата за управление на качеството на болничните
услуги по този модел е впечатляваща със своята актуалност, акуратност и
перспективна мениджърска значимост. В този смисъл заслужават внимание
както публикациите на самия Deming W. (45 и 46), така и на неговите български
агенти в лицето на М. Попов (21) и А. Димова (6).
Основополагаща теза в модела PDCA (планирай – прави – провери –
подобри) е, че всеки управленски процес се развива циклично, започвайки с
планирането и завършвайки с контрола и подобряването. Първоначално този
модел е въведен в Япония, а след това в САЩ и други страни. По-късно
цикълът на Деминг се съчета с подхода „фокус‖, който всъщност е
предиспозиция на модела PDCA.
Нагледно двата подхода в тяхното съчетание имат конфигурация,
посочена на фигура 6.
За управление на качеството на болничните услуги по модела Deming е
необходимо 6-те фактора на качеството, посочени по-рано в литературния
обзор, да се съчетаят с фазите на управленския цикъл. За тази цел е уместно
ползване на матрична форма, позволяваща симетрично представяне на
управленските фази с факторите на качеството.
Използването на тази матрична форма дава възможност винаги да се
съобразяват както всички фактори на качеството, така и възможностите за
тяхната диспозиция във всяка от фазите на управленския цикъл на качеството.
Във всички случаи обаче, подчертават М. Попов и А. Димова, трябва да се имат
предвид онези действия, които трябва да осъществи самата болница. Това
включва:
 какво трябва да се промени във вътрешното правно регламентиране
на устройството и дейността на болницата?
 какви вътрешни стандарти (клинични протоколи, правила и др.) ще
бъдат разработени?
 какво ще бъде участието на Българския лекарски съюз, Съюза на
професионалистите по здравни грижи, на синдикалните организации в
болницата по спазването на етичните и деонтологичните норми?
 какво ще се направи във връзка с икономическия контекст на
качеството?
 известни ли са как се проследяват потребителските (пациентските)
изисквания към качеството?
 какъв израз ще намери сложният въпрос на организационната и
управленската култура на болницата?
Всеки от тези въпроси трябва да намери място както в планирането, така
и в ежедневното оперативно управление на болницата.
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Меморандум от конференцията
Юбилейната международна научна конференция на ВУАРР се проведе
от 27-28 октомври 2017 г. в хотел Холидей ин, Пловдив в няколко дискусионни
панела от следните секции:
 Икономика, финанси, инвестиции
 Туризъм и рекреация
 Здраве, спорт, туризъм и медицина
 Екологично производство на храни
 Зелена икономика и възобновяеми енергийни източници
 Опазване на околната среда и климатични промени
 Агробизнес и регионална политика
 Социално и културно развитие
 Управление на образованието и иновациите
 Човешки ресурси и организационен мениджмънт
 Информационни и комуникационни технологии
Конференцията предостави възможности за обмяна на информация
между експерти, изследователи и институции за насърчаване на
международното сътрудничество и нови инициативи в областта на устойчивото
развитие.
В дискусиите участваха представители на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството и Министерство на земеделието, храните и
горите на Република България, Община Пловдив, Съвета по туризъм към
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Община Пловдив, на бизнеса и неправителствения сектор, които подчертаха
необходимостта от подобни академични форуми за подобряване на връзката
„наука-бизнес― и трансфера на нови знания и иновации.
В хода на дискусиите участниците в организираната кръгла маса в
рамките на конференцията на тема „Предизвикателства и решения в
осигуряване на достъпно образование и пригодност за заетост в селските
райони― имаха възможност да обсъдят резултати от съвременни изследвания и
да откроят препоръки за практиката.
Сред най-дискутираните теми бяха: улесняване на достъпа до
информация за възможностите за придобиване на висше образование и
квалификация; улесняване на приема на документи; осигуряване на гъвкав
учебен процес; осигуряване на подкрепа в обучението на нетрадиционните
студенти.
Акцентът бе поставен върху необходимите в близко бъдеще гъвкави
умения, които са търсени от бизнеса и чието развитие в процеса на следването
ще допринесе за повишаване на заетостта на завършилите. В тази връзка бяха
обсъдени и въпросите за качеството на образованието, необходимостта от
дигитализация на учебния процес и ролята на информационните и
комуникационните технологии в образованието.
Участниците в конференцията са обединиха около следното:
 Висшето образование и научните изследвания могат и трябва да
бъдат мощен фактор за устойчиво развитие и икономически подем в селските
райони. Ето защо е необходимо науката да „среща― тези райони, да ги изучава
системно и да подпомага формирането на научнообосновани и ефективни
политики за тяхното развитие и конкурентоспособност;
 Научните изследвания в областта на икономиката, туризма, здравните
грижи, образованието, администрацията и управлението трябва да са
фокусирани върху решаването на актуалните проблеми на бизнеса и
администрацията, въвеждането на иновации и създаването на устойчива
икономика на знанието;
 В тази връзка е от изключително значение системното предоставяне
от страна на държавните органи на обективна и навременна информация на
учените и на висшите училища за нуждите на бизнеса и на местната власт от
научна подкрепа за решаването на техните проблеми;
 Използването на резултатите от научните изследвания за
предоставянето на научни експертизи на регионалните и централните власти
придобива първостепенна важност при планирането и отчитането на
резултатите от научноизследователската дейност на висшите училища и
техните основни звена;
 Въвеждането на различни механизми за разширяването на достъпа на
населението от селските райони до висшето професионално образование и
използването на съвременните информационни и комуникационни технологии
за тази цел трябва да станат обект на вниманието на университетските
ръководства, за да се гарантира възпроизводството на високо образован и
подготвен за посрещане на съвременните предизвикателства човешки капитал
в тези райони;
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 Формирането на умения за заетост в процеса на академичното
обучение е едно от предизвикателствата пред висшите училища и са
необходими системни усилия и подкрепа от страна на академичните
ръководства за справянето с тази задача.
Участниците приеха запазването на мотото на конференцията „България
на регионите― за бъдещите научни форуми, организирани от ВУАРР, с
включване на нови и актуални нюанси в съответствие със световните
тенденции за глобализация и устойчиво развитие.
Дата: 28.10.2017
гр. Пловдив
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Conference Memorandum
The Jubilee international scientific conference of University of agribusiness
and rural development was held from 27-28 October 2017 at Holiday Inn Hotel,
Plovdiv, in several discussion panels of the following sections:
 Economics, Finance, Investments
 Ecological Food Production
 Tourism and Recreation
 Green Economy and Renewable Energy Sources
 Environmental Protection and Climate Change
 Agribusiness and Regional Policy
 Social and Cultural Development
 Management of Education and Innovation
 Human Resources and Organizational Management
 Information and Communication Technology
 Health, Sports, Tourism and Medicine
The conference provided opportunities for exchange of information between
experts, researchers and institutions to promote international cooperation and new
initiatives in the field of sustainable development.
The discussions were attended by representatives of the Ministry of Regional
Development and Public Works and the Ministry of Agriculture, Food and Forestry of
the Republic of Bulgaria, the Plovdiv Municipality, the Tourism Council of the
Municipality of Plovdiv, the business and non-governmental sector, which stressed
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the need of such academic forums to improve the relationship "science-business"
and the transfer of new knowledge and innovation.
In the course of the discussions, the participants in the organized round table
within the conference entitled "Challenges and Solutions in Providing Accessible
Education and Employability in Rural Regions", had the opportunity to discuss the
results of contemporary research and highlight recommendations for the practice.
Among the most discussed topics were: facilitating access to information on
opportunities for higher education and qualifications; facilitating the receipt of
documents; providing a flexible learning process; providing support in the training of
non-traditional students.
The emphasis was placed on the flexible skills required in the near future,
which are sought by the business and whose development during the course of study
will contribute to raising the employment of graduates. In this connection, the issues
of the quality of education, the need for digitization of the learning process and the
role of information and communication technologies in education were discussed.
The participants in the conference united around the following:
 Higher education and research can and must be a powerful factor for
sustainable development and economic upturn in rural areas. That is why science
needs to "meet" these areas, study them systematically and support the formation of
science-based and effective policies for their development and competitiveness;
 Research in the fields of economy, tourism, health care, education,
administration and governance must be focused on addressing current business and
administration issues, introducing innovation and creating a sustainable knowledge
economy;
 In this regard, it is of paramount importance to systematically provide state
authorities with objective and timely information to scientists and higher education
institutions for the needs of business and local authorities by providing scientific
support to solve their problems;
 The use of research results for the provision of scientific expertise to
regional and central authorities is of paramount importance in the planning and
reporting of the research results of higher education institutions and their core units;
 Introducing different mechanisms for expanding access of rural populations
to higher vocational education and the use of modern information and communication
technologies for this purpose should be addressed by the university management to
ensure the reproduction of highly educated and prepared meeting today's human
capital challenges in these areas;
 Forming employment skills in the process of academic education is one of
the challenges faced by higher education institutions, and systematic efforts and
support from academic guides to address this task are necessary.
The participants accepted the preservation of the conference motto "Bulgaria
of Regions" for the future scientific forums organized by University of agribusiness
and rural development, incorporating new and actual nuances in line with the global
trends for globalization and sustainable development.

Done in Plovdiv, Bulgaria
Date: 28/10/2017
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