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Opportunities for international trade prosperity 
 

Dimitar Dimitrov, Iliya Kirchev 

University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 
 

Abstract 

The paper discusses the opportunities for international trade prosperity considering 

recent facts and figures and Bulgarian export alternatives and providing specific 

recommendations on the opportunities of export increase. 

 

Key words: export, international trade, trade balance. 

 

Introduction 

There is a good political will in EU to reach equality between the East and the West 

but the practical implementation of these policies seems to be a hard job. The 

ongoing crisis shows that the common market acts as a mechanism for distribution 

of resources in favor of the richest member states. The common currency acts in 

favor of the more developed countries that have higher labor productivity such as 

Germany, Netherlands, France, Belgium, Italy, Sweden and Denmark. It allows 

them to make their export cheaper and thus to boost their volumes. 

Is there a misbalance in the international trade relations between Eastern and 

Western EU member states? Does the cohesion policy work indeed? If it does not, 

there will be inequalities and that will lead to internal tension between the 

EU member countries. 

 

Facts and figures concerning international trade 

If you look at the enclosed tables, you could see that the trade balances of most of 

the East European member states are negative. Only four of the first accepted East 

European countries - Hungary, Czech Republic, Slovakia and Slovenia, have 

positive trade balances. Three of these countries are members of the so called 

Visegrad Group of Countries. Also all of them are members of the Schengen area. 

Without any doubt we can conclude that the group approach and the free 
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movement of goods without border checks is definitely helping those countries’ 

exports.  

 
Figure 1. International trade, by reporting country, total product, Million EUR 

Trade balance in million ECU/EURO 

 

 
Figure 2. International trade, by reporting country, total product, Million EUR 

Trade balance in million ECU/EURO 
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Table 1. International trade, by reporting country, total product / Million EUR 

Trade balance in million ECU/EURO 

geo\time 2010 2011 2012 2013 
EU (28 countries) (178 894,00) (174 062,00) (115 488,00) 54 632,00  
EU (27 countries) (170 969,00) (165 809,00) (107 679,00) 60 662,00  
Euro area (18 countries) (13 451,00)  (20 133,00) 77 503,00  156 550,00  
Euro area (17 countries) (12 179,00) (18 595,00) 79 437,00  157 984,00  
Belgium 12 458,00  6 271,00  5 301,00  14 145,00  
Bulgaria (3 684,00) (3 142,00) (4 689,00) (3 610,00) 
Czech Republic 4 774,00  7 769,00  12 164,00  13 567,00  
Denmark 10 099,00  11 639,00  10 542,00  10 121,00  
Germany 153 964,00  157 411,00  188 252,00  198 613,00  
Estonia (525,00) (539,00)  (1 329,00) (1 401,00) 
Ireland 42 408,00  42 481,00  42 033,00  36 762,00  
Greece (29 391,00) (24 062,00) (21 574,00) (19 235,00) 
Spain (54 762,00) (50 327,00) (32 759,00) (17 741,00) 
France (65 854,00) (88 761,00) (82 275,00) (76 308,00) 
Croatia (6 232,00) (6 699,00) (6 586,00) (6 839,00) 
Italy (29 982,00) (25 524,00) 9 890,00  30 381,00  
Cyprus (5 406,00) (4 928,00) (4 324,00) (3 229,00) 
Latvia (1 628,00) (2 270,00) (2 426,00) (2 517,00) 
Lithuania (2 002,00) (2 675,00) (1 835,00) (1 953,00) 
Luxembourg (4 031,00) (5 742,00) (5 401,00) (6 207,00) 
Hungary 5 510,00  7 092,00  6 533,00  6 015,00  
Malta (1 113,00) (1 370,00) (1 827,00) (1 757,00) 
Netherlands 43 632,00  48 898,00  49 455,00  61 745,00  
Austria (4 865,00) (10 050,00) (9 264,00) (5 683,00) 
Poland (13 823,00) (15 733,00) (10 652,00) (2 304,00) 
Portugal (21 379,00) (16 401,00) (10 906,00) (9 256,00) 
Romania (9 451,00) (9 659,00) (9 625,00) (5 707,00) 
Slovenia (674,00) (554,00) 100,00  483,00  
Slovakia (273,00) (9,00) 2 501,00  3 078,00  
Finland 539,00  (3 680,00) (2 639,00) (2 244,00) 
Sweden 7 244,00  7 139,00  6 738,00  5 910,00  
United Kingdom (132 108,00) (122 531,00) (169 497,00)  (84 676,00) 
 

If we look at the economic sanctions against Russia – the consequences are the 

hardest for the Eastern EU member countries because their goods are traditionally 

well accepted on the Russian market.  

Another unexpected export threatening problems could evoke from the newly 

prepared Trade and Investments agreements between EU and Canada and between 

EU and USA. Those agreements could lead to a sequence of unfavorable events 

such as reduction of the agricultural subsidies; new attitude towards the genetically 

modified crops; accepting the American treatment of the intellectual property 
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issues; accepting the arbitrage clause which means that the sovereignty of each 

member country will be neglected. 

If we look at the enclosed tables with the structure of the Bulgarian exports and 

trade balances for 2012 and 2013 we will discover that over 60% of the Bulgarian 

exports are for the EU countries but the trade balance with those countries is 

negative. The largest export volumes are with Germany, Italy, Greece and Romania. 

Out of the EU exports, the highest export volume is with Turkey – approx.4 bln. 

BGN and a positive trade balance of approx. 1 bln. BGN. This has to show that 

Bulgaria should have to look more actively for export markets in its neighbor 

countries that are candidate members and potential candidate members such as 

Turkey, Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo, Monte Negro, Georgia, Armenia, 

Moldova, Ukrane and Kazakhstan.  

 

 
Figure 3. Bulgaria: Export FOB, million levs 
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Figure 4. Export – FOB: change in comparison to the same period in the 

previous year - % 

 

 
Figure 5. Bulgaria: Import CIF, million levs 
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Figure 6. Import CIF: change in comparison to the same period in the 

previous year - % 

 

 
Figure 7. Trade Balance - FOB/CIF 
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Figure 8. Bulgaria: Export FOB, million levs 

 

 
Figure 9. Export – FOB: change in comparison to the same period in the 

previous year - % 
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Figure 10. Bulgaria: Import CIF, million levs 

 

 
Figure 11. Import CIF: change in comparison to the same period in the 

previous year - % 
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Figure 12. Trade Balance – FOB/CIF 
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by creating an export agency with main responsibilities to finance any 

participations of Bulgarian producers on international fairs and exhibitions as well 

as by creating a mechanism to guarantee the payments for the first deals between 

new partners. 

During the later years there is a trend of moving the production facilities from 

Western to Eastern EU countries. Usually 100% of the production of such 

enterprises is for export. Bulgaria has many advantages for foreign investors. 

The10% flat income tax and the cheap labor costs are just an example. In addition 

the fixed exchange rate makes all budget predictions much more accurate and 

attracts foreign investors. Although it is necessary to create additional stimulus in 

order to attract such investors. Building a modern and reliable transport 

infrastructure would contribute significantly for such a purpose.  

The successful utilization of the European cohesion fund is a major objective for the 

government and the business in order to improve the competitiveness of the 

Bulgarian producers.  

 

Conclusion 

There is one very important perspective for the exports increase and that is the 

collaboration between all East European countries. We have the good example of 

the countries from the so called Visegrad group of countries. Such collaboration 

would ease negotiation of mutual preferences with countries outside EU and will 

support unified trade and export policies.  

Last but not least the entrance of Bulgaria in the Schengen area will significantly 

stimulate its export to the other EU members. 
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New challenges in quality assurance of higher 

education in Eastern Europe and the Balkans 
 

Patricia Georgieva 

University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria 
 

Abstract 

Accreditation and quality assurance frameworks are increasingly employing 

principles of developmental and responsive quality procedures to help improve 

quality and not just conformity with state requirements. National quality assurance 

and accreditation bodies across the region have established their procedures in 

relation to institutions’ capacity for self-assessment and internal monitoring of their 

programmes. These developments are expected to reduce control burden and build 

trust in the higher education system. But the growing market of higher education in 

the Balkans and particularly the one of private providers has emphasised the role of 

accreditation mainly as a license for operation instrument. At present many private 

providers express concerns that accreditation regimes in their countries have 

turned into mere inspection seeking compliance rather than quality assurance and 

are incapable of ensuring the integrity, reliance and genuine European recognition 

of higher education qualifications. This paper investigates approaches to quality 

assurance of higher education in selected Balkan countries, and identifies 

challenges faced by their accreditation agencies in adopting European standards for 

quality in their work. The insights gained from this study into the accreditation 

practices in selected countries in the region (Albania, Bosnia and Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Greece, FYROM, Kosovo, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia 

and Turkey) could be used to inform further research into the development of 

higher education quality assurance approaches and institutional reform strategies 

in the respective countries, as well as in the ACEU member institutions. 

 

Key words: quality, higher education, qualification. 
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Scope and purpose of the study 

The study aims to identify the specific challenges for quality assurance in the 

region, consider the relevance of functioning accreditation model and propose ways 

for further development and enhancement. It is based on desk-research, focused on 

CEE and Balkan countries’ QA and accreditation. Countries selection was 

determined by two criteria: Relevancy to ACEU membership profile and relevancy of 

their QA and Accreditation approach to the standards and guidelines for quality 

assurance in the European higher education area, adopted within the framework of 

the Bologna process. 

 

Context 

In the last decade the higher education sector in Central and Eastern European 

countries and those of the Balkan region particularly, has witnessed rapid growth 

in terms of students, study programmes and institution numbers. In general, these 

countries recorded higher rates of students’ involvement in higher education than 

those of the EU average in the last decade, despite of the economic crisis. In this 

group Bulgaria is the only country with continuous decline of students since 20101. 

The growing demand, liberalisation of the regulation on establishing HEIs and 

emergence of private providers made way for the number of students enrolled in 

higher education to rise at high levels. This is particularly valid for the Western-

Balkan countries in the selected group. Albania, for instance recorded the fastest 

annual average growth, the number of (ISCED level 5) students increasing by 14.5% 

per year on average, while Kosovo and Montenegro also recorded double-digit 

annual growth.  

A closer look into student profile shows that the number of fee-paying students and 

students in the private sector of higher education is increasing too.  In recent years 

students’ contribution to their tuition is constantly increasing even in the public 

sector higher education. For instance, in the Second Cycle (Master degree) 75% of 

students in state funded HEI’s in Bulgaria are paying for their studies; in Serbia the 

student contribution in Master programme studies at public universities is 95%. 

This goes hand in hand with major cutbacks on HE public spending being applied 

                                                           
1 Data collected from national statistics institute (NSI) and UNESCO statistics 

(www.unesco.org).  

http://www.unesco.org/
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everywhere in the region. These developments have led to changes, manifested by 

the considerable share of private higher education students in the total student 

body (see the Table 1). 

 

 
Figure 1. Average rate of change for the number of students in Tertiary 

education (2003-2013) (% per annum) 

 

Table 1. Share of private students (paying 100% of tuition fees) in the student 

body across selected countries in the region (2013) 

Country Bulgaria Croatia FYROM Romania Slovenia Turkey 

Total nr. 

of 

students 

283959 164623 60682 618157 97706 4975690 

Nr. of 

Private 

students 

49849 11132 8184 215445 13988 295920 

 

Increase in student numbers was not, however accompanied by the relevant rate of 

increase in academic staff and in many countries there is high demand for teachers 

in some areas of study. A strong demand for academic staff also comes from the 

growing private sector of higher education (see the tables below). 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

25 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Table 2. Academic staff’s increase across the Balkan countries (2008-2012)2 

Country Albania BiH Montenegro Serbia Kosovo FYROM Croatia 

% of 

increase 
54 57 67 23 Na 12 28.5 

 

Table 3. Share of public/private tertiary education teachers in selected Balkan 

countries (2015) 

Teachers / 

Country 
Bulgaria Greece Croatia Romania Slovenia FYROM Turkey 

Total: 23456 17877 16975 27555 7189 3430 130653 

In Private 

HEI’s 
3018 na 1584 3750 1980 658 16904 

Share of 

private 

academic 

teachers 

(%) 

12.8 - 9.3 13.6 27.5 19.8 12.9 

 

The insufficient comparable data do not allow for a proper analysis, but it is still 

possible to discern from the data available that in some countries (Croatia), the 

increase of private sector academic staff (9.3%) is below the overall increase of total 

academic staff (28.5%) and therefore is part of a general growth of the student body. 

In others (like FYR of Macedonia), the increase of academic staff in the private 

sector higher education (19.8%) significantly outruns the total staff increase (12%), 

which points to the private sector expansion as a major factor for the growing 

number of academic staff in this country. Such data should be considered 

cautiously however, as many national regulations in the countries under review 

allow for academic staff to teach in more than one higher education institution, 

which means that the real increase of academic staff may be lower.  

                                                           
2 Data for this table are taken from series of 7 country reports entitled “Overview of higher 

education and research systems in the Western Balkans”, produced in the framework of a 

project funded through the NORGLOBAL Programme of the Norwegian Research Council. 

(web: www.herdata.org)  

http://www.herdata.org/
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The observed differences can be associated with different structure of the respective 

networks of higher education institutions in the different countries. The table below 

shows that the national network of institutions in FYROM is strongly dominated by 

the private sector, while the proportion between private and public HEI’s in Croatia 

is more evenly distributed. 

 

Table 4. National networks of higher education institutions 

Country Public HEI’s Private HEI’s 

Albania 15 44 

Bosna and Herzegovina 10 35 

Bulgaria 37 14 

Croatia 22 31 

FYR of Macedonia 6 21 

Kosovo 8 29 

Montenegro 1 9 

Serbia 58 31 

Turkey 104 62 

Greece 59 40 

 

The table displays significant share of private higher education providers in all 

countries of the Balkan region, where in some cases the number of private HEI’s 

prevails over the public sector. Rapid growth in the range of institutions was 

accompanies by the growth and diversity of programmes. The process has been 

accompanied by reforms in degree structures and quality assurance systems, 

which, however, were at different rapidity and with diverse achievements in each 

country. The reform initiatives aimed in the first place to involve universities from 

the region into the European higher education area (EHEA) by adopting the Bologna 

process as a framework for the new systems and structures. Introduction of quality 

assurance and accreditation as part of Bologna process has taken place in all the 

selected countries and currently all of them have established their accrediting 

bodies. The majority of these bodies have undergone external review from ENQA for 

compliance of their activities with the European standards and guidelines and are 

full members of this association, while some are also registered in the European 

Register of QA agencies (EQAR). 
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Overview of the current accreditation and quality assurance 

It is against this background of rapid growth, privatisation and increased social 

division that the 12 countries subject to the study have undergone legal reforms to 

introduce accreditation and quality assurance mechanisms on a regular basis. 

Some countries have started the process as early as in 1997 (Bulgaria), some others 

have established their national accreditation and quality assurance bodies in the 

recent years (Slovenia, Greece), while some others are still in the process of their 

establishment (BiH, Montenegro). In this perspective the accreditation experiences 

at different countries vary accordingly.  

Although the region offers diversity in accreditation schemes, there are 

commonalities as well. All countries have established their accreditation systems 

through governments’ initiatives and adopted the necessary legal changes. The 

majority of countries’ approach to accreditation follows the European standards 

and guidelines for the quality assurance agencies. Some countries’ national 

accreditation bodies have become ENQA full members and part of them qualified for 

the European Register of QA Agencies (EQAR). Currently 7 out of the 12 countries 

included in this study are full ENQA members and three of them are also listed in 

the European Register of QA agencies (EQAR)3. Four other agencies (Albania, BiH, 

FYROM and Turkey) are affiliate members of ENQA, which means their quality 

assurance arrangements are to a significant level in line with the European 

standards (see the Table 5). 

Not surprisingly, most of the country systems for accreditation share common 

features. Most countries operate a single accreditation body for both public and 

private sector institutions, which is also responsible for the regulation of 

qualifications and the NQF policies. Only a few countries (Albania, Kosovo, 

Romania) have their quality evaluation structurally separated from the 

accreditation decision-making body. Although the evidence from the previous 

paragraph suggests that some national systems are dominated by the private higher 

education providers, their accreditation frameworks do not provide for equal 

representation of private and public sectors into the decision-making bodies. On the 

contrary, it is very rare that private HEIs have their representatives in the review 

                                                           
3 For full details go to: www.eqar.eu 

http://www.eqar.eu/


University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

28 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

panels, committees or the higher level accreditation councils that make the final 

accreditation decisions.  

 

Table 5. Current status of QA & Accreditation bodies from the Balkan region 

Country- agency Founding Date: ENQA membership 

status 

Status with EQAR  

Albania- APAAL 2003 Affiliate member 

(2010) 

Not registered 

Bulgaria- NEAA 1996 Full member 

(2008); 

Full member under 

review (2014) 

Registered 2008-

2013 

Suspended 2014 

Bosnia and 

Herzegovina-HEA 

2007 Affiliate member 

(2010) 

Not registered 

Croatia- ASHE 2005 Full member (2011) REGISTERED 

FYROM- HEAEB  Affiliate member 

(2011) 

Not registered 

Greece- HQA 2007 Full member (2015) Not registered 

Kosovo- KAA 2008 Full member (2014) REGISTERED 

Montenegro- HEC - - - 

Romania- ARACIS 2005 Full member (2009; 

2014) 

REGISTERED 

Serbia- CAQA 2006 Full member (2013) Not registered 

Slovenia- SQAA-

NAKVIS 

2010 Full member (2015) Not registered 

Turkey-YODEK 2005 Affiliate member 

(2011) 

- 

 

Common in many of the systems in the region are provisions for initial accreditation 

or licensing of the higher education providers (including provisional registration or 

equivalent), institutional and/or programme self-evaluation, combined with external 
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evaluation, including on-site visits. Most agencies also publish their 

review/evaluation reports and some are also providing public access to them 

through their websites. 

Another shared characteristic is the four-step’ process of accreditation, based on 

self-evaluation of the institution and/or its programmes of study, followed by an 

external review, decision for accreditation or refusal, and a follow-up process 

focused on the implementation of recommendations for improvement. Although 

different stages of the process are elaborated at different level of complexity and 

depth, it applies to most of the accreditation systems of the region.  

Although different agencies apply different sets of evaluation and accreditation 

standards, the key standards and/or areas of focus in many systems cover similar 

issues. These include internal quality assurance systems of universities, their 

mechanisms for design, approval and monitoring of programmes and degrees, 

adequate resources, appropriately qualified teachers, accurate information for 

students. There are also moves to increase the transparency of information about 

the expected outcomes of learning and adopt objective measures that encompass 

learning and competency outcomes, student and employer satisfaction and 

graduate destinations.  

A closer look into accreditation practices across the region reveals some examples of 

good practice in relation to different characteristics and parts of the accreditation 

process. The Croatian and Kosovar agencies’ experience in building an international 

pool of review experts and systematically involving them into their evaluation and 

accreditation processes plays significant role in the transfer of international good 

practice into the national quality systems and improves public confidence in the 

accreditation decisions. The project-focused and network-building approach of 

ARACIS- the Romanian quality assurance agency – proved to be a successful way 

for integrating good practice from all over Europe into its accreditation policies and 

procedures. The involvement of students and business representatives in the panels 

and decision making is also gaining momentum in the recent years. The robust and 

effective post-accreditation and monitoring process, established by Bulgarian 

accreditation agency (NEAA) presents another example of good practice.  

Alongside the achievements, accreditation frameworks demonstrate fallacies in 

making their standards and processes work in favour of quality and quality 

improvements. Governments have been much more successful in introducing legal 
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changes for accreditation and setting up the respective national agencies than in 

achieving real reforms and improvements in terms of quality at the level of 

institutions. While the accreditation systems are widely regarded as paper exercise, 

rather than as opportunity for development and enhancement of academic 

standards and quality, disillusionment with the impact of accreditation is getting 

stronger.  

Initially high, public expectations for the accreditation to become a vehicle for 

quality and international recognition of higher education have not been always 

sustained across the region. A growing discontent with biased evaluation 

judgements and deterioration of public confidence in accreditation have forced 

some governments to look for alternatives to accreditation, such as ranking 

systems, league tables, different accreditation from an international or foreign body, 

etc. In Bulgaria, for instance, the Government distributes additional public funding 

on the basis of annual ranking of universities since 2010 4.  

But the proper work of the quality assurance and accreditation bodies is challenged 

almost in every country in the region by a set of shared problems. For instance, 

most agencies in the region are struggling for adequate resourcing, which is a 

vital condition for establishing their independence from both individual 

universities as well as from the ministry of education or other governmental or non-

governmental influences and for their proper functioning.  

Only few agencies have developed their analytical and capacity-building 

functions which are closely related to the successful implementation of their 

purpose and role for quality improvement of the overall higher education system. 

One of the major roles of the national accreditation bodies is the provision of 

periodic system-wide reviews that include also an analysis of the impact of 

accreditation procedures on the HEI’s and the national system and provide 

recommendations for improvement. This is also ENQA membership criterion that 

requires from national accreditation and QA bodies to produce reports analysing 

the impact of their activities on the system. A recent analysis published by ENQA 

shows that only a few agencies tend to produce reports with this aim, likely due to 

                                                           
4 For more information on university rankings and their methodology in Bulgaria see 

http://rsvu.mon.bg  

http://rsvu.mon.bg/
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the high costs they entail, both in terms of human as well as financial resources5. 

The insufficient capacity for training and guidance to higher education institutions 

on the other hand, creates obstacles to their proper understanding of accreditation 

standards and agency procedures and an atmosphere of distrust between the 

accreditors and the accredited. Such practices build a culture of compliance rather 

than quality and improvement. 

 

The impact of accreditation and QA 

Across the region business sector and governments share concerns that despite of 

introduction of accreditation and substantial public resources they are provided, 

there is little progress on the part of institutions and the quality of higher education 

in general. To support their claims they often use data from the ranking reports and 

particularly the international rankings, where universities from the Balkan region 

share unfavourable places. Recent data from Times Higher Education World 

University Ranking in relation to the 12 countries of the present study show the 

best universities from Turkey, Greece, Romania, Slovenia and Serbia occupying 

places between 251 and 602 (from a total of 800 included in the ranking)6. 

The setbacks described in the previous section are to a great extent responsible for 

the limited impact of accreditation on quality and associated reforms in the higher 

education sector. It is clear that in order to achieve results, any quality system need 

to address through its policies, standards and procedures, the mission and 

organisation of the higher education institution. This requires from the 

accreditation body to (a) have a clear idea about the intentions behind the 

standards it applies and the objectives it pursues by applying them to institutions, 

and (b) ensure that these intentions behind the standards are effectively 

communicated to those who are expected to implement them in a clear and 

understandable manner. Developing accreditation standards is not however just 
                                                           
5 NÚRIA COMET SEÑAL, SANDRA MARCOS ORTE GA, OLE ESPE N RAKKEST AD, MAIKI 

UDAM, ELS VAN ZELE, (2015) Analysis of European Standards and Guidelines (ESG) in 

External Review Reports: System-wide analysis, resources and independence. European 

Association for Quality Assurance in Higher Education. Web-publication. 

http://www.enqa.eu/index.php/publications/papers-reports/. P. 7. 
6 THE World University Ranking 2015-2016. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/ 

http://www.enqa.eu/index.php/publications/papers-reports/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/
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about the language, the prescribed activity or the level of requirement. It is more 

about identifying what should be addressed by these criteria, so that a real progress 

can take place. Agencies and accreditation bodies cannot arrive at these decisions 

easily and it is critical for the credibility of their future work to bring evidence from 

broad consultations with industry at home and internationally before implementing 

their standards. The region offers plenty of examples when the accredited 

institutions, employer organisations, candidate students and their families find it 

difficult to understand what the accrediting bodies’ expectations are and how they 

relate to the notion of quality and standards in higher education. This also has 

adverse effect on the quality of self-review processes in HEIs, which are part of the 

accreditation procedure. Instead of becoming an opportunity for the institution to 

critically reflect on its achievements and failures, the self-review is often regarded 

as additional burden for the university, reduced to a paper exercise.  

Inconsistent interpretation and implementation of evaluation and accreditation 

standards is another typical limitation to the impact of accreditation on quality. 

Many accreditation bodies operate with broadly defined, not well articulated 

standards, rarely supported with proper policies and guidelines to ensure that 

accreditation experts and those to be accredited are adequately prepared for their 

roles. Even when the agencies do have manuals and guidelines, describing their 

policies and procedures, these are not easily accessible on their websites. 

The consistency of evaluation and accreditation judgements across different 

evaluators and evaluation panels and for different institutions is of key importance 

for the quality of accreditations. It affects the credibility of the whole accreditation 

and the behaviour of HEIs during the process and after it. At the end, it affects the 

overall quality culture at the system level. Consequently, some institutions find it 

hard to accept the accreditation results and often send their complaints to the 

court. This is particularly valid for new and for private institutions, which are in 

addition to it under- or non-represented in the decision-making for accreditation. A 

brief scan of accredited and non-accredited institutions and programmes across the 

region shows that private providers encounter more problems in getting accredited 

than the public ones. In some countries data from accreditation results clearly 

demonstrate that private sector performs lower than the public (Bulgaria)7. 

 

                                                           
7 Register of Accredited Higher Education Institutions in Bulgaria. www.mon.bg 

http://www.mon.bg/
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Figure 2. Average achievement at institutional accreditation per sector 

 

Context-driven challenges for quality assurance in HE 

While discussing the insufficiencies of accreditation, one should recognise also that 

predominantly new and therefore still in a process of their establishment agencies 

which populate the region have to deal with complex and unprecedented problems 

their higher education systems are facing. In contrast to the West-European 

countries tackling the economic crisis with investments into education, the 

financing of higher education from the state is on a continuous decline in the 

Balkans. This prompts rapid and unprecedented introduction of fees in both public 

and private HEI’s, combined with declining quality and value for money of 

education and rising economic and social inequalities. The post-2009 economic 

crisis reinforced the financial difficulties of the sector and accumulated some 

negative trends. Statistics’ reports show increased skills mismatch and over-

qualification in the last decade (particularly in Bulgaria, Greece, Romania, and 

Slovenia). Most of the monitored countries in this group also have shown high 

unemployment rate.  
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Figure 3. Overqualification. High skilled in medium or low skilled jobs 

 
Figure 4. Mobility rates by sending country – mobile EU citizens living in 

another EU member states, by years of residence (age group 15-64, 2013, in 

% of working age population of country of citizenship) 

 

Student-drain from the countries in the region is also widespread, with some 

national systems being badly hit by the fast decline of student applicants in the 

recent years. According to some available data, Romania, Croatia, Bulgaria are 

recording some of the largest mobility rates by ‘sending country’. While many 
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talented young people of these countries leave to study abroad, the indicators for 

higher education attainment of students in general is getting lower. Recent 

statistics show that higher education attainment rates in Bulgaria, Croatia and 

Romania are below the 2020 target of 40%. 

Through their policies, standards and procedures, accreditation bodies, together 

with the ministries and higher education institutions have to address the combined 

effects of high unemployment, student drain and poor student attainment in the 

respective countries from that region. Their quality assurance agenda must 

therefore focus on how can higher education improve employability of graduates, 

overcome skills’ mismatch reported by employers, improve effectiveness of studies 

for students and reverse the student drain from the region. The national 

accreditation bodies can play a crucial role in helping their national higher 

education systems deal with these challenges. 

 

Challenges and next steps 

The discussion on accreditation and quality assurance practices in the selected 

countries from the region helps to identify areas of concern that need to be 

addressed in order to improve the overall quality and compatibility of higher 

education. These can be summarised in the following spheres: 

1. Independence and resources: a large number of accreditation bodies from 

the region experience governments’ and ministries’ interference in their processes 

and management. Review reports of agencies and regularly published analyses of 

reports’ findings by ENQA support this concern8. Even the ENQA member agencies 

are often at risk of underfunding and lack of alternative revenue sources. Often the 

independence issue is closely related to the insufficient resources of the agencies, 

which affects the quality of the evaluation process in two different ways: one is 

related to the fact that the agencies procedures lack appropriate measures for 

follow-up of the panel recommendations and therefore the link between 

accountability and improvement of the accreditation process is broken or 

                                                           
8 See the reviews and reports section of ENQA website concerning the national accreditation 

bodies from the CEE and the Balkans, and the analysis of ESG in external review reports 

(Workshop Report 23) published by ENQA. www.enqa.eu 

http://www.enqa.eu/
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incomplete; the other is related to the fact that evaluation panels are largely based 

on domestic rather than international experts.  

2. Formalistic approaches to evaluation process – often this phenomenon is 

due to the automatic transfer of European and/or international standards and 

instruments, without adaptation to the local needs and circumstances. As a result 

many agencies’ missions are incomplete as they are focused more on accreditation 

and licensing than on quality assurance. This unfavourable situation is reinforced 

by the lack of staff development for the expert staff of accreditation bodies and 

capacity for analysis of institutional and programme quality. The scarcity of 

capacity building events, especially for students and employers across the agencies 

from the region supports this finding. 

3. Quality of evaluation reports. There are strong indications that evaluation 

reports, even when they are published, are hard to understand by students and 

employers. A major factor contributing to the insufficient clarity and relevance of 

the reports is the insignificant role for stakeholders in the accreditation process 

applied by the majority of the accreditation and evaluation bodies in the Balkan 

region.  

4. Evaluation of programmes’ alignment with NQF’s. Many accreditation 

bodies in the region are lacking properly developed tools for evaluating the 

alignment of study programmes to the national qualifications framework and the 

Bologna framework of qualifications. The very national frameworks are still not 

aligned with the European Qualifications Framework, which is supported by the 

fact that none of the national QF’s of the 12 countries is certified against EQF so 

far. 

To these major concerns shared by virtually all accreditation bodies in the region, 

one should add also the insufficient capacity for system-wide analysis, disregard of 

institutions’ self-evaluations by the expert panels, the widespread phenomenon of 

permanent accreditation with multiple procedures duplicating the work of the 

agencies, and the lack of transparency of accreditation decisions. 

The major challenges the accreditation bodies are currently facing can be 

summarised as follows: 

• Revision of funding approaches and generation of alternative incomes; 

• Full account of QAA’s double mission: accountability AND improvement; 
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• Development of NQF, subject specific frameworks and tools for validation of 

HE qualifications and verification of levels and credits; 

• Attention to further development and enhancement measures: QA strategic 

planning, system-wide analyses, periodic reviews of QA methodologies; 

• Development of analytical capacity for QA staff; 

• Set arrangements for post-accreditation follow-up process and dissemination 

of good practice. 

 

Key messages to governments and QA bodies 

Many of the challenges described in the previous section would not be possible to 

address by the quality and accreditation bodies alone, as they are far too complex 

and require concerted efforts by the national governments, legislative bodies, 

agencies and institutions. It would be valuable therefore to send to them a number 

of key messages from the present study: 

• The implementation of quality mechanisms addressing improvement of 

higher education institutions and their study programmes requires accreditation 

bodies to have access to relevant, robust and reliable data and data collection 

mechanisms to help them identify failures and risks effectively and establish their 

review recommendations for each particular case on a solid ground.  

• Specific procedures for quality assurance of qualifications need to be 

developed as part of the national qualifications frameworks; Important part of it 

would be the development and implementation of the sectorial qualification 

frameworks.  

• It is expected that learning outcomes and ECTS allocation will be revised at 

the national level and adapted in cooperation with students, industry and other 

stakeholders. 

• The voice of stakeholders must be heard in the development of qualifications, 

assessment for qualifications, the provision of practical work experience, and 

validation of assessments. 

• External evaluations must be focused on improving institutions’ capacity for 

self-assessment and promoting the quality assurance approach to providers to 

ensure that trust between regulating accreditation body and university providers is 

maintained. 
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Key messages to HEI’s 

Higher education institutions also have to contribute to the process by 

implementing a set of measures. The key messages to them include the following: 

• The voice of business partners needs to be more systematically involved in 

institutional decision making procedures related to the alignment of higher 

education qualifications and study programmes to employers’ needs;  

• HEI should make the necessary arrangements to make real the contribution 

of employers and students to programme and curricula design and the practical 

implementation of national qualifications framework;  

• Developing, describing and implementing learning outcomes in the design of 

qualifications and programmes is one of the main tasks of HE institutions in the 

near future. 

• To increase the quality of students participation in all activities related to 

programmes learning outcomes and student workload revision; 

• The quality of university teaching is becoming more important than ever, so 

HEI’s must focus on designing and implementing mechanisms to improve the 

quality of teacher preparation and to ensure proper investments into continuing 

professional development. 

• HEIs should use periodic self-assessments for accreditation purposes to 

imbed internal self-monitoring mechanisms as part of their routine activities, so 

that they will be helped in achieving real improvements.  
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The role of vocational education and training on the 

labor market 
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Abstract 

In the system of human values vocational education and skills have become the 

most important prerequisite for the economic growth and prosperity. Globally and 

depending on the rise of emerging markets in recent decades technological progress 

and increased competition create increasingly high demand for workers with 

secondary or higher level of qualification. Thе education is among the five key 

objectives of the Europe 2020 strategy. Against this background, more and more 

importance is attached to the effectiveness of vocational education systems. 

Vocational education must meet both the requirements of economic efficiency and 

the individual preferences of individuals. 

 

Key words: vocational education and instruction, level of vocational qualification, 

Strategy Europe 2020, vocational institutions. 

 

Ролята на професионалното образование и 

обучение на пазара на труда 
 

Огняна Стоичкова 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

1. Професионално образованиe в Европа 

Декларацията от провелата се на 29—30 ноември 2002 г. среща в Копенхаген 

постави началото на европейската стратегия за засилване на европейското 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

41 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), 

известна като „процеса от Копенхаген“.  

Процесът от Копенхаген изигра решаваща роля за осъзнаването на 

значимостта на професионалното образование и обучение както на 

национално, така и на европейско равнище. Най-осезаем е напредъкът при 

общите европейски инструменти1, принципи и насоки, които бяха разработени, 

за да се подобри прозрачността на квалификациите, тяхната сравнимост и 

преносимост, както и за да се подобри гъвкавостта и качеството на обучението. 

С тях се поставят основите на истинско европейско пространство за 

образование и обучение.  

Ефектът от процеса от Копенхаген върху политиките в областта на ПОО беше 

бърз и осезаем: той предизвика задълбочени реформи, сред които 

разработването на национални квалификационни рамки с цел прилагането на 

Европейската квалификационна рамка (EQF) и преминаването към подход, 

съсредоточен върху постигнатите резултати от ученето. Като изместват 

гледната точка от учебен процес, съсредоточен върху резултатите от ученето, 

всеобхватните рамки, които включват  

общото образование, професионалното образование и обучение и висшето 

образование, могат да спомогнат за създаването на прозрачни, достъпни и 

гъвкави национални квалификационни системи.  

Наред с всички други отличителни характеристики на образователните 

системи, професионалната специфичност се откроява със значително 

въздействие върху резултатите на пазара на труда, които се наблюдават в 

зависимост от начина, по който професионалното образование е 

институционализирано. Въпреки това, специфичният режим на системите за 

професионално образование са предмет на продължаващи и днес дискусии по 

света. Повечето от тези дискусии се отнасят до връзката между средното 

професионално образование, висшето образование и изискванията на пазара 

на труда. Ако Европа иска да запази водещото си място като износител на 

                                                           
1 От 2002 г. насам бяха разработени следните инструменти: Европас, Европейска 

квалификационна рамка, Европейска система за трансфер на кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейска референтна рамка за 

осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). 
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промишлени стоки в световен мащаб, тя трябва да разполага с 

професионалното образование и обучение на световно ниво. В обществото на 

знанието професионалните и академичните умения и компетентности са 

еднакво важни.  

Професионалното обучение включва основни умения, курсове за придобиване  

на знания в специализирани области и придобиване на по-високо ниво на 

квалификация, което се характеризира с новаторство и отлични постижения. 

Широкият спектър на предлаганите обучения позволява на учащите се да 

продължат да се обучават на по-високо ниво, а на завършилите университети - 

да посещават курсове за професионалното обучение, които да добавят 

технически и практически аспект към знанията им. За в бъдеще повечето 

работници ще участват в продължаващо обучение, за да актуализират 

уменията си или да придобият нови. 

Една програма за средно образование е професионална, ако нейната 

ориентация е главно предназначена да доведе участниците дo придобиване на 

практически умения, ноу-хау и разбиране, необходими за работа в конкретна 

професия. Професионалното образование може да бъде училищно-базирано или 

част от дуална система за чиракуване. За сравнение общото образование е 

само училищно-базирано и не е задължително да доведе до квалификация, 

релевантна на изискванията на пазара на труда. 

Страните в ЕС се различават значително по отношение на конкретния състав 

на своите институционални образователни рамки. Германия, Австрия, 

Швейцария и Дания се считат за страни с дуална система, където голяма част 

от младите хора избират тази форма на професионално образование, в която 

учебните програми и квалификация са стандартизирани, разработени 

съвместно от организациите на работодателите, синдикатите и образователните 

институции. 

Холандия и Швеция също имат значителен дял на млади хора избрали 

професионално образование, макар при тях формата на професионално 

образование е то да е организирано в рамките на професионални училища, 

които не обезпечават придобиване на практически опит в компании от реалния 

бизнес. 

Друга група европейски страни като Испания, Италия, Гърция, Португалия и 

Великобритания на практика нямат системи за професионално образование - 
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работниците и служителите придобиват професионална квалификация 

единствено на работното си място. 

 

2. Професионалното образование в ЕС и България 

Усилията за хармонизиране на професионалното образование в ЕС са още в 

начална фаза, въпреки че още през 2002 г. страните членки на ЕС приеха 

Декларацията от Копенхаген, която цели създаването на общи стандарти за 

професионално образование. 

Освен съществуването на Европейския център за развитие на 

професионалното обучение (CEDEFOP) - европейска агенция, основана през 

1975 г., насърчаваща професионалното образование в Европа - общи 

инициативи и политики трудно могат да се намерят. Това положение се дължи 

отчасти и на съществените и обективни различия между страните, съответно 

различията в националните политики за професионално образование. 

Страните в ЕС с координирани връзки между образованието и пазара на 

труда, обикновено се разглеждат като успешни по отношение на осигуряването 

на благоприятна интеграция на младите хора в платена заетост. Координация в 

този контекст означава включване на работодателите и синдикатите в 

контролирането, насочването и валидирането на професионални умения и 

квалификации. Валидираната и стандартизирана квалификация улеснява 

процеса по набиране и подбор, като значително намалява разходите и 

инвестициите на работодателите и служителите. Този ефект се отразява в по-

ниски нива на безработица сред младите търсещи работа в страни с дуална 

система на чиракуване. Равнището на безработица сред младите хора е по-

високо в страни с училищно-базирано професионално обучение и в страни без 

професионално образование. 

В допълнение трябва да се посочи и ефектът от увеличаващия се брой 

завършващи висше образование върху пазара на труда. Разглеждайки 

зависимостта между относителния брой на завършилите висше образование и 

относителния процент на безработицата сред младежите, ефектът не може да 

се припише на определени институционални образователни функции с 

изключение на наблюдението, че в страни с дуални системи, висшето 

образование не води до значително намаляване на безработицата сред младите 

хора. 
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Връзка между институционалната образователна рамка и пазара на труда 

може да се търси като се разгледа средната продължителност на безработица 

сред младите хора след завършване на образование. Например зрелостниците в 

Германия и Дания (страни с дуални системи) прекарват средно четири месеца 

без работа след завършване. В страни без професионална ориентация - преди 

всичко южните европейски страни - зрелостниците прекарват средно 20 

месеца след завършване преди започване на работа. 

Зависимостите между завършилите средно образование и завършилите висше 

образование разкриват някои интересни резултати. Завършилите средно 

професионално образование могат да не се стремят към висше образование по 

ред индивидуални причини, но от гледна точка на анализ на пазара на труда - 

или стойността на придобитата професионална квалификация е достатъчна за 

успешна и удовлетворяваща интеграция на пазара на труда, или завършилите 

средно общо образование избират да продължат образованието си чрез 

профилиране чрез продължаващо професионално обучение и квалификация. 

При анализа на ниво държава няма значителна конкуренция между 

завършилите висше образование и завършилите професионално образование 

и/или професионално обучение. В този ред на мисли заплаха за дуалните 

системи е не увеличаването на относителния брой на завършилите висше 

образование, а увеличаването на търсенето на все по-висока и по-висока 

квалификация, което е присъщо за всички модернизиращите се икономики.  

В България близо 25% от завършилите висше образование през последните 5 г. 

не се осигуряват в страната. Делът на безработицата сред висшистите е 4.15%. 

46% от наетите висшисти работят на позиция, която изисква висше 

образование2. Именно пренасищането на пазара на труда с лица, имащи висше 

образование, но голямата част от тях не могат да намерят истинската си 

реализация идва да покаже, че професионалното образование в системата на 

средното образование е неоснователно подценена.  

 

а. Нормативна рамка професионалното образование и обучение в 

България 

Съгласно Конституцията на Р България държавата създава условия за 

организиране и провеждане на професионално образование и обучение.  

                                                           
2 http://rsvu.mon.bg 

http://rsvu.mon.bg/
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Отправно значение за развитието на системата за ПОО има Законът за 

народната просвета (ЗНП), който урежда устройството, функциите и 

управлението на системата на народната просвета. Със Закона за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП) се 

определят условията и редът за завършване на степен на образование и за 

преминаване в следващата степен, както и характеристиките на 

общообразователния минимум и на учебния план. 

Законът за професионалното образование и обучение (ЗПОО) има 

решаващо значение за развитието на системата на ПОО и за осигуряването на 

качество на ПОО. Законът регламентира управлението на системата за 

професионално образование и обучение на трипартитен принцип на 

национално, регионално и местно равнище, организацията, институциит и 

финансирането на системата на професионалното образование и обучение.  

Кодексът на труда (КТ) регламентира социалното партньорство и 

колективното трудово договаряне, чрез които дейностите по ПОО могат да 

получат широка обществена подкрепа и оптимално реализиране в 

предприятията.  

Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) урежда обществените отношения 

при професионалното ориентиране и обучението на възрастни.  

Законът за признаване на професионални квалификации (ЗППК) е приет в 

отговор на изискванията на Европейския съюз за пълно уреждане в 

българското законодателство на материята, свързана с признаване на 

професионални квалификации на гражданите на държави-членки на 

Европейския съюз и на гражданите на трети държави.  

Законът за народните читалища (ЗНЧ) регламентира възможностите за 

неформално обучение на деца и възрастни.  

 

б. Институции за професионално образование в България 

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение основните 

институции, в които се осъществява професионално образование и обучение са 

професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по 

изкуствата, спортните училища, професионалните колежи, центровете за 

професионално обучение и други. 
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По данни на Министерството на образованието и науката, Министерството на 

земеделието и храните, Министерство на културата и Министерство на 

младежта и спорта общо за страната през учебната 2012/2013 година броят на 

училищата, в които се извършва обучение по професии от Списъка на 

професиите за професионално образование и обучение е 461, от които: 

90,24% – професионални гимназии; 4,55% – училища по изкуствата; 5,21% – 

спортни училища. От 2000 г. досега училищата по изкуствата нарастват с 

14,3%, а професионалните гимназии стават със 12,61% по-малко. 

Оптимизирането на училищната мрежа се осъществява в пряка връзка със 

социално-икономическите и демографските процеси в страната и в различните 

региони. 

Според финансиращия орган разпределението на професионалните училища 

през учебната 2012/2013 година е следното: 55,31% се финансират от 

Министерството на образованието и науката; 17,14% – от Министерството на 

земеделието и храните; 27,55% – от общините, от частно финансиране, от 

Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. 

Броят на учениците в професионалното образование през учебната 2012/2013 

г. е 140 352. От тях 72,60% се обучават по професии с трета степен на 

професионална квалификация (СПК), 25,27% – по професии с втора СПК; 

2,13% – по професии с първа степен на професионална квалификация. 

 За сравнение, през учебната 2000/2001 година общият брой на учениците в 

професионалното образование е 186 135, от които: 74,58% се обучават по 

професии с трета СПК; 23,89% – по професии с втора степен на професионална 

квалификация; 1,53% – по професия с първа степен на професионална 

квалификация. За десет години учениците в професионалното образование 

намаляват с почти 24,71% (46 000).  

Намалява броят на обучаваните по професии с ІІ и ІІІ степен на професионална 

квалификация. Запазват се възможностите за обучение по професиите с най-

ниската степен на професионална квалификация (І СПК), в която обикновено 

се включват застрашени от отпадане от училище ученици, с изоставане в 

умственото развитие и с девиантно поведение.  

 

в. Институции за професионално обучение  

Професионалните колежи осъществяват професионално обучение на лица със 

завършено средно образование по професии с ІV степен на професионална 
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квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение. През учебната 2013/2014 г. броят им е 623. 

Центровете за професионално обучение (ЦПО) осъществяват професионално 

обучение на лица над 16-годишна възраст. Обучението е насочено към 

придобиване, актуализиране и усъвършенстване на професионална 

квалификация или преквалификация по професия или по част от професия с І, 

ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация.  

Броят на действащите центрове за професионално обучение непрекъснато 

нараства, като в края на 2012 г. е 886 - с 5,19% повече в сравнение с 2011 г. 

За голям брой безработни, особено от групите в неравностойно положение, 

включването в професионално обучение, провеждано от центровете за 

професионално обучение е възможност за равностойно участие на пазара на 

труда, а за заетите – да запазят работното си място.  

През 2012 г. в ЦПО са обучени общо 106 405 лица (с 5,57% повече в сравнение 

с 2011 г.). От тях 66,11% – по част от професията и за актуализиране на 

знанията и уменията, а 8,47% – за придобиване на правоспособност за 

професии, упражняването на които изисква такава.  

През 2012 г. се наблюдава ярко изразен превес на квалификационните 

курсове, финансирани по линия на активната политика на пазара на труда 

(64,4 % от тях са финансирани от програми на ЕС, предимно от Европейския 

социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

Агенциата по заетостта за сметка на самофинансирането от страна на 

обучаваните и финансирането от работодателите.  

Броят на учителите в професионалните училища и професионалните колежи 

през учебната 2000/2001 година е 18 006, а през учебната 2012/2013 година е 

13 063, т.е. налице е намаляване с 27% на броя на учителите. Преподавателите 

с професионално-квалификационна степен „магистър” и „бакалавър” през 

учебната 2000/2001 година са 17 794 и през учебната 2012/2013 година – 

12 911.  

В центровете за професионално обучение (ЦПО) работят над 5 000 

преподаватели, сред които има наети на трудов договор в центровете за 

професионално обучение, но преобладаващата част е на граждански договор. 

                                                           
3 file:///C:/Users/User/Downloads/registar_chastni_kolezhi7.pdf 
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Основният им трудов договор е с професионални училища и гимназии или с 

фирми от съответния бранш4.  

 

3. Перспективи и препоръки 

За да се гарантира конкурентоспособността на страните в ЕС, всяко 

правителство трябва да се справи с предизвикателствата пред образователните 

си системи в различен аспект. Средното професионално образование ясно 

осигурява перспективи за бъдещите участници на пазара на труда, а 

допълнително продължаващо обучение поддържа пригодността за заетост на 

работната сила. Промяната на обхвата и фокуса на образованието не трябва да 

е самоцел - реформите трябва да бъдат проектирани внимателно според 

специфичните за всяка държава цели и изисквания на пазара на труда.  

Качеството и високите постижения в професионалното образование и обучение 

са решаващи за повишаването на привлекателността му. Важно условие за 

създаването на адаптивна работна сила е включването в професионалното 

образование и обучение на мотивирани обучаеми с интереси и нагласи за 

професионална реализация и кариерно развитие по професията, която 

изучават. 

Необходимите промени в посока на модернизация на професионалното 

образование и обучение България са свеждат до следните:  

• осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка чрез 

актуализиране на учебните планове и програми; 

• нормативно уреждане на механизъм за повишаване квалификацията на 

преподавателите по професионална подготовка на къси периоди от време;  

• повишаване на качеството на професионалното образование и обучение; 

• промени в системата на делегираните бюджети; 

• създаване на модерна и съвременна училищна инфраструктура; 

• широко използване на информационните и комуникационни технологии 

в професионалното образование и обучение;  

• създаване на общежития или осигуряване на транспорт за ученици от 

отдалечени малки населени места и такива, чиито семейства са с ниски доходи; 

• разширяване на прилагането на модулната организация на 

професионалната подготовка; 
                                                           
4 www.srsnpb.com/doc_proekti/proekt_koncepcia_PO.doc 
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• осигуряване на стипендии за висок успех и постижения по изучаваната 

професия; 

• изграждане на системи за кредити на базата на реалните резултати от 

ученето, които да бъдат приложими при прехода от професионално 

образование във висше образование;  

• обвързване на практическото обучение на обучаемите (ученици, заети и 

безработни лица) с формиране на умения в реална работна среда; 

• мотивиране на бизнеса за осигуряване на места за практическо обучение 

в реални условия и за осигуряване на заетост чрез адекватност на 

изискванията на работодателите към кандидатите за работа по свободни 

позиции с действително необходимите за съответната позиция ниво на 

образование и компетентност/квалификация. 

 

Заключение 

Модернизирането на професионалното образование и обучение е неотложно с 

оглед на засилената световна конкуренция, застаряването на населението, 

натиска върху пазара на труда и постигането на целта за подобряване на 

социалното сближаване в Европа. 

В съответствие с европейските предизвикателства България трябва в 

краткосрочен план да намери възможните решения за постигане на баланс 

между предлагането на на професионалното образование и обучение и 

търсенето на кадри с определена степен на квалификация на пазара на труда. 

Необходимо е подобряване на механизма на сътрудничество между 

отговорните и заинтересованите страни, обединяването им при вземането на 

решения за общи действия и споделянето на отговорности за развитието на 

професионалното образование и обучение.  
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Abstract 

Environmental finance represents an emerging trend in developed economies, with 

a goal to become a part of a mainstream offer in products and services which are 

offered by financial institutions. The basic principle is to implement 

environmentally beneficial activities into financial institutions business practices. In 

the focus of this paper are banks, as significant financial institutions, and their 

capacity to implement sustainable practices in their business strategies. Descriptive 

analysis will show the capabilities and potential of banks to implement new and 

innovative management systems for improving environmental and social 

surroundings, as well as finding and eliminating major environmental and social 

risks. The aim of this paper is to point to social and environmental management 

system (SEMS) which are identified as leading and highly innovative worldwide. An 

overview of two specific SEMS is presented in this paper – Three Pillar Model of 

Procredit Bank and Nedbanks SEMS. 

 

Key words: sustainable development, banking, management systems. 

 

Introduction 

Socially responsible business arises in response to the growing influence of 

contemporary society in the processes of political, economic and other decision-

making, accompanied by increased awareness about environmental issues. Majority 

of the international institutions and forums are extensively debating and taking 

actions to promote and implement green growth concept which has started to take 

shape in recent years (Rakić & Mitić, 2012, p. 54). 
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For many years banking sector has been isolated from the influence of social 

changes and was not obliged to deal with issues of morality and ethics. As the 

social impact on all spheres of the economy is growing, the pressure on the banking 

sector grows as well. As a consequence, banking sector has been compelled to pay 

more attention to the impact that its business has on society and the environment. 

Due to the nature of banking activities they are not usually considered as a direct 

environmental pollutants; but indirectly banks can be held responsible if the money 

is lent to clients whose activities have a negative impact on the environment. 

According to Bahl (2012) green banking means promoting environmental-friendly 

practices and reducing carbon footprint1 from banking activities (p. 27). 

Furthermore, Rakić & Mitić (2012) define green banking as the next step in 

evolution of standard banking activities, where a new, eco-friendly component is 

added to all products where it is possible (p. 55). 

The aim of this paper is to give examples on how banking institutions can adopt 

and implement a system for managing social and environmental issues in order to 

achieve a higher level of sustainable development. The first part of the paper 

explains social and environmental management systems. The second and third part 

provide overviews of specific social and environmental management systems models 

implemented by Procredit Bank and Nedbank, respectively. 

 

1. Social and environmental management system 

Social and Environmental Management System (SEMS) is the overarching 

environmental, social, health and safety management system which may be 

applicable at a corporate or Project level (The Equator Principles, 2013, p. 16). The 

most important function of SEMS is that it has to be an integral part of the 

organization and decision making process including credit assessments and 

portfolio analysis. Financial institutions are increasingly broadening their systems 

to include a more wide-ranged socioeconomic and environmental considerations. 

Accordingly, they are taking a more comprehensive approach to sustainability, and, 

in the process, generating greater long-term value for themselves, their clients, and 

society. To be truly effective, a SEMS must become a part of a bank’s overall 

management system. It extends to organizational structure, planning activities, 

                                                           
1 Carbon footprint is the total volume of greenhouse gas emissions caused directly and 

indirectly by an organization, event, product or person. 
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responsibilities, practices, procedures, processes, and resources for developing, 

implementing, achieving, reviewing, and maintaining that system. Such a system 

offers a more strategic approach, with defined objectives, formal policies, action 

plans, allocated resources, and trained and expert staff. (IFC, 2007, p. 24). 

Establishment of a system for social and environmental management also bears 

financial costs. Large number of banks believe that the risks associated with the 

relatively experimental aspects of sustainable banking are high. However, results of 

studies conducted by the IFC in 2005, clearly shows that the gain from the 

introduction of a system for managing social and environmental impacts is much 

greater than the costs (IFC, 2007, p. 7).  

There are some institutions that focus their environmental management activities 

on specific areas where they think it will have the best positive impact on 

environment. One of the examples is Credit Suisse which focuses activities on 

energy management which has the greatest impact on the environment. In 1997 

they have become the world’s first bank to obtain ISO 14001 certification for its 

environmental management system, which has been developing since then2 (Credi 

Suisse Group, 2014, p. 1). 

Creation and operationalization of an effective system for social and environmental 

management includes several additional processes that have to take place in 

parallel. These include the adoption of a strategy to create long-term value through 

sustainable banking, which has to be designed in line with the business objectives 

and organizational structure of the bank. Procedures of environmental and social 

management system can be directly integrated into the system of risk assessment, 

or may be allocated under a separate set of procedures. 

 

2. Three pillar model of the procredit bank 

ProCredit Bank Germany as a part of ProCredit bank group recognizes that 

sustainable development is a collective responsibility of governments, businesses, 

and individuals. Therefore, ProCredit Bank considers the protection of the 

                                                           
2 In 2012, the certification company SGS performed review of Credit Suisse global 

environmental management system and carried out audits at various Credit Suisse offices 

around the world. It confirmed that they have continuously developed environmental 

management system and have made targeted and efficient use of resources 
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environment and the mitigation of climate risks as one of its core responsibilities 

(Environmental Management Policy, 2013, p. 2). A revised environmental and social 

management system was adopted in 2013. The Bank’s Environmental Management 

System (EMS), defined in the Environmental Management Policy represents one of 

the most developed systems so far. It consists of the most necessary elements 

whose goal is to ensure long term care for social and environmental issues 

regarding financial institutions. EMS was designed so it includes three pillars 

(Figure 1), which are separately designed to address environmental issues. 

Importance of this system is that it recognizes environmental impact of banks and 

especially the environmental impact of banks clients.  

In order to implement the Three pillar system ProCredit Bank had to create 

improved organizational structure and delegate responsibilities. Key responsibilities 

are identifying, managing, monitoring and reporting of its environmental impact. 

Establishment of The Green Finance department at a group level was the first step 

towards full implementation of the Environmental Management Policy. The task of 

Green Finance department is to monitor activities and establishment of EMS. The 

organizational structure that enables the Environmental Management Policy to be 

effective consists of: Environmental Committee, Environmental Coordinator and 

Environmental Officers. 

The Environmental Committee designs and approves strategies to address 

environmental issues and ensures that appropriate resources and staff are 

allocated to the areas related to the three pillars. Moreover, the committee plans, 

organizes and monitors the implementation of these strategies, and supervises the 

proper implementation and functioning of the Environmental Management Policy at 

the bank level. The Environmental coordinator organizes the Environmental 

Committee meetings, supervises compliance with agreed measures and ensures 

internal and external communication of these measures. Appropriate 

responsibilities for each pillar of the Bank’s Environmental Management System are 

given to the Environmental Officers3. (Environmental Management Policy, 2013, 

p. 6) 

 

                                                           
3 The Environmental Officer is responsible for Pillar I, the Environmental Risk Officer is 

responsible for Pillar II and the Environmental Product Officer is responsible for Pillar III. 
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Figure 1. Three Pillar Model 

Source: Environmental Management Policy, ProCredit Bank, 2013, retrieved from: 

https://www.procreditbank.de/images/documents/PCB03%20-

%20Environmental%20Management%20Policy%202013-07_englisch.pdf 

 

3. Nedbank group - social and environmental management system 

The best way to describe Nedbank’s approach to sustainability is to show the 

statement of Executive Officer, Mike Brown: “For Nedbank Group, sustainability is 

not simply something we do; it is a state we aspire to achieve. Not just because 

sustainability is the only morally acceptable path for any organization today, but 

also because being a sustainable bank simply makes perfect business sense.” 

(Nedbank Group, 2012, p. 58). In 2004, Nedbank developed a comprehensive 

revised environmental policy on management of social and environmental risks in 

lending and financing. The policy reaffirms Nedbank’s recognition of the 

precautionary approach to environmental management, which strives to anticipate 

and prevent potential environmental degradation, while continuing to be sensitive 

•implementing in-house energy and resource efficiency 
measures, both technical and behavioural; 

•raising the level of environmental and energy awareness and 
knowledge among staff; 

•selecting and preparing instructors and multipliers responsible 
for training and campaigns if needed; 

•implementing communication measures to provide staff with 
relevant environmental information; 

•complying with local environmental standards and regulations. 

Pillar I  
Internal environmental 

management system 

•assessing and monitoring the environmental risk of a client‘s 
business; 

•filtering out and rejecting loan applications that are harmful to 
the environment;  

•incentivises to clients to reduce the environmental impact of 
their activities. 

Pillar II  
Management of 

environmental risk in 
lending 

•The design of these credit products takes into account the 
circumstances in the local market, and the approval process 
considers the technical aspects supporting the investment. 
Loans disbursed for this purpose are classified in an 
independent manner, allowing for simple identification of these 
loans in the various systems and reports. 

Pillar III  
Green finance / green 

credit products 

https://www.procreditbank.de/images/documents/PCB03%20-%20Environmental%20Management%20Policy%202013-07_englisch.pdf
https://www.procreditbank.de/images/documents/PCB03%20-%20Environmental%20Management%20Policy%202013-07_englisch.pdf
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to the environment in the Group’s business activities. The Environmental 

Management Programme is structured so as to provide corporate support and 

divisional implementation to promote a sustainable environment. The responsibility 

for sustainability management and reporting was assigned to the Enterprise 

Governance Division, A Group Transformation and Sustainability Board Committee 

were also constituted, and, at management level, a Group Corporate Citizenship 

Committee was established (IFC, 2007, p. 29). 

 
 

 

 

 
Figure 2: Nedbanks’ Sustainability Structure 

Source: Nedbank Group Limited, About Nedbank Group, 2006. Retrieved from: 

http://www.nedbankgroup.co.za/financials/2006Sustainability/content/01_about

/report_details.html (accessed on: 06.05.2014.) 

 

Nedbank’s Social and Environmental Management System is integrated in the 

Group Credit Policy. It is based on ISO 14001 and aligned with International 

Finance Corporation best-practice and Equator Principles guidelines. It has 

policies, procedures, resources and workflow required to identify and assess the 

environmental and social impacts of bank’s lending activities. Nedbank’s Social and 

Environmental Management System includes sector guidelines on mining, property, 

water infrastructure, waste management, oil and gas, agriculture and biodiversity. 

Special screening tool was developed which is implemented across the group in 

respect to significant investments.  

Board 
Group 

transformation and 
Sustainability 

Committee 

Group Executive 
Committee Chief Executive Directors Affairs 

Committee 

Executive 
Transformation and 
Human Resources 
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Nedbank 
Foundation 

Corporate 
Citizenship 
Committee 

Nedbank Affinities 
Environmental 
Management 

Facilities Management 

Enterprise 
Governance 

Divison 

Direct reporting line 

Management partners 

http://www.nedbankgroup.co.za/financials/2006Sustainability/content/01_about/report_details.html
http://www.nedbankgroup.co.za/financials/2006Sustainability/content/01_about/report_details.html
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Any impact triggered in the social and environmental screening, triggers an internal 

social and environmental impact assessment. This include the assessment of: 

Social and environmental policy requirements; Relevant sector guidelines; 

Compliance control plans; Relevant national, provincial and local legislation; The 

review of information in the public domain; The review of project and credit 

documents; Discussions with relevant officials; and Site visits (Nedbank Group, 

2013). 

 

Conclusion 

The idea of green banking and green finance is based on a fact that “green” needs to 

be incorporated in financial sector business strategies so that all of the given loans 

and other financial services and products are in line with “green” concept. That 

means that it is not enough just for the bank to save on paper or to introduce 

online banking. Banks need to implement “green” concept into their loan policies 

and in other products and services they offer, which is the only way to implement 

“green” banking into mainstream banking so that it becomes environmentally and 

socially sustainable. (Rakić, Mitić & Raspopović, 2012, p. 174-175).  

Banks and other financial institutions could significantly contribute to the 

implementation of the principle of sustainable development if they implement 

components of sustainability in their decision making process. Financial sector has 

great responsibility to promote new business concepts in order to fully demonstrate 

that they are committed to the principles of social and environmental responsibility. 

Through the overview of different Social and Environmental Management Systems it 

can be concluded that they are valuable tools which should be used to plan, 

organize, manage and control the process of including banking sector in 

sustainability goals of the new age. Further analysis and development of SEMS, 

which is needed, will in future facilitate primary activities of banks and help drive 

profits while taking into account environmental and social aspects. 
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Abstract 

Climate change and increasing pollution worldwide are modifying the way 

businesses operate through the way legislative systems work and thought the 

alternation of consumer preferences. Banks as institutions playing key role in the 

world economy are not exempt from this trend. For them changing circumstances 

translate especially in changing risk profiles of their clients which requires adaption 

of the risk management procedures in order for the new risks to be captured. Once 

this need is acknowledged, there come the questions of how to do it in practice. 

Existing methodologies of leading international financial institutions come at aid. 

Enhancing risk management with the addition of environmental risk awareness and 

monitoring leads to increased awareness in the banks of various opportunities – to 

improve risk management from within, to know their customers better, to create 

new services and product which to meet the new needs of beneficiaries. 

The current paper is aiming at presenting a high level view of the matters outlined 

above and at showing that the implementation of environmental risk management 

in banks could be only beneficial to them. 

 

Key words: environmental risk management, banks, lending, climate change, 

pollution. 

 

1. Introduction 

Climate change and pollution are phenomena that have significant impact on all 

types of activities. At the same tie almost all types of activities impact climate 

change and the level of pollution. Financial services are not exempt from the 

process. When assessing the scale to which they can affect, hence – improve 
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environment, the two aspects of environmental impacts businesses have – direct 

and indirect - need to be considered and differentiated.  

The direct impacts on environment originate from the operation of a company 

(operational footprint), while the indirect stem from the products and services the 

company offers. Environmental risk management is key to managing both the direct 

and the indirect impacts. It is the activity which aims at identifying, assessing and 

monitoring them. In the case of banks, indirect impacts on environment are more 

important than the direct ones. Through their central role in the economy as 

providers of lending to corporations and households, banks play significant role in 

shaping climate change and pollution. It is primarily the core banking activities 

where the importance of environmental risk management is becoming increasingly 

evident. This, however, does not discard the relevance of internal efforts for 

containing direct negative impact on environment. Data from corporate reports of 

banks confirm that effects can be achieved and they prove to be positive both in 

terms of saved costs and resource, and – not less importantly – in terms of 

improved awareness on environmental issues among staff. As regards the indirect 

impacts, banks have just recently started acknowledging them and building 

expertise in the area. Both aspects – those of direct and indirect environmental 

impacts present the overall picture of the scope and importance of environmental 

risk management for banks.  

 

2. Environmental risk management in lending 

1.1. Definition and scope  

In the case of banks, the indirect environmental impact is much more important 

than the direct one. The indirect impacts stems from the core activities of the 

bank – lending, trade finance and asset management, more specifically the impacts 

originating from the business of the clients of the bank. As banks in Europe and in 

particular in Bulgaria are specialized primarily in lending, this is the main activity 

where this risk can be felt. The definition of environmental risk in the area of 

lending hence has basically two main aspects: 

1) The risk of a loan becoming non-performing due to fines or bans on the 

beneficiary which place him in a position to be unable to serve his loan and other 

obligations 
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2) The risk of obtaining collateral with heavy environmental issues that make 

it practically not usable, i.e. the cost of cleaning collateral (EBRD Environmental 

and Social Risk Management Manual). 

Consequently, environmental risk is not a phenomenon that exists separately from 

the other types of risks a bank is facing. It is closely related to credit, legal, 

operational and reputational risk.  

The most immediate connection is the one between environmental and credit risk. 

Cursory attitude towards environmental risks translate into credit events leading to 

losses. Environmental risk is connected to operational risk, too, in terms of not 

properly defined responsibilities leading to flawed process of scoring and 

management of the former. Legal and environmental risks are also associated since 

ignoring legal implications for the bank from the existing environmental legislation 

can translate into losses. All the above increase reputational risk as a result of 

associating the image of the bank with the idea of financing activities which pollute 

or are otherwise harmful to nature. 

Three main reasons justify the efforts banks are placing in towards environmental 

risk management: 

1) Legislative developments at local and international level create more and 

more stringent requirements on industries with respect to the pollution they 

produce. Fines and restrictions on clients may eat into their profits and even lead to 

insolvency which inflates credit risk for the financing banks 

2) After a loan has proven nonperforming and the bank undertakes the 

collateral, if it is polluted (for example, in case of soil in a plot of land) or if it does 

not meet ecological regulatory requirements (in case of a plant or equipment), the 

bank may find itself in a situation where not only the loan is not recoverable, but 

the collateral is useless. This will have negative effect on the balance sheet of the 

institution 

3) Donors (international organizations such as the International Finance 

Corporation (IFC), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 

and others) oftentimes require commitments from banks candidate-beneficiaries 

that they would exclude certain industries from financing and even that they would 

develop internal workflow for detecting, scoring and managing environmental risk. 

In times of crises when resource is expensive, opportunities for receiving cheaper 
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funds from such institutions in the form of credit lines or other support is welcome 

by the banks in Bulgaria 

The costs and reputational risks associated with environmental risk were behind 

the drivers for the financial institutions worldwide (banks and insurers) to joint 

efforts in building knowledge with the aim of managing it. These efforts led to the 

creation of United Nations Environmental Program Finance Initiative (UNEP FI) 

back in 1991 when Deutsche Bank, HSBC Holdings, Natwest, Royal Bank of 

Canada, and Westpac joined forces with United Nations Environmental Program 

(UNEP) to catalyze the banking industry's awareness of the environmental agenda. 

Today UNEP FI has more than 200 members from over 40 countries (About UNEP 

FI. Background. United Nations Environmental Program Finance Initiative). The 

signatories, among which large international banks, aim at expanding 

environmental awareness and risk management in their subsidiaries outside of the 

country of headquarters.  

2.2. Determinants of a bank’s exposure to environmental risk  

The key determinants of environmental risk exposure for a bank can be identified 

among the following: 

• Nature of economic activity of the customer 

• Amount of loan 

• Term of loan  

• Nature of collateral 

The above factors can be assigned weights in order to come up with a score 

quantifying environmental risk within a predefined range. Depending on the score, 

the risk is being classified as high, medium or low. High risk transactions are 

regarded with utmost care since they are the ones that bear the highest risk in 

terms of loss of loan or collateral. 

Apart from the quantitative dimensions, environmental risk can further be assessed 

applying qualitative methods that aim at identifying the capacity which the 

potential beneficiary of financing has to deal with environmental issues. Such 

comprise, but are not limited to: 

• Financial strength meaning the ability of the beneficiary to deal with 

severe environmental incidents without this threatening his financial health and 

therefore his creditworthiness 
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• Management capacity – the customer may work in an industry sector for 

which likelihood of pollution is significant (i.e. mining, chemical industry, etc.) 

however to have built robust system for dealing with environmental problems. This 

might be a team of employees dedicated to managing environmental risks 

• Degree of innovation applied in the workflow of the beneficiary – the 

activities of his business may in themselves be polluting, but hi may have been 

incorporating leading technological innovations and know-how in order to curb 

pollution 

• History – whether the beneficiary has been fined for noncompliance with 

environmental legislation or for caused pollution and if yes, how he has done 

afterwards (EBRD Environmental and Social Risk Management Manual). 

The above are subject to checks that the bank must ensure the credit officers are 

doing during their on-site visits. On site visits are a necessary step in the evaluation 

of the environmental creditworthiness of a client and should not be underestimated 

as part of the process of collecting information for the client. This is due to the fact 

that they give the possibility for the credit officers to get acquainted face to face with 

the business nature of their clients and to make, though to a certain extent 

subjective, assessment of their observations and impressions on site, in the place 

where business operate. 

2.3. Methodologies for environmental risk management in lending 

Currently there are two methodologies for environmental risk management in 

lending which are widely used by the commercial banks especially in Europe, and 

these are the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the 

International Financial Corporation (IFC) methodologies.  

2.3.1. The EBRD methodology for environmental risk management in lending 

The EBRD adopted Environmental and Social Policy for the first time in 2003. This 

policy was subsequently amended and that is how the version of 2008 appeared. 

Currently (2013Q1) it is undergoing another review. All the reviews are aiming at 

streamlining the policy and adapting it further to the needs of the institutions 

(primarily banks) for which it is meant.  

Within its Policy, the EBRD has adopted a set of 10 specific Performance 

Requirements (PRs) that its clients are expected to meet, covering key areas of 

environmental and social impacts. PRs reflect the EBRD’s commitment to promote 
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European Union (EU) environmental standards as well as the European Principles 

for the Environment. EBRD expects its clients to assess and manage the 

environmental and social issues associated with their projects so that projects meet 

the PRs. Performance Requirements should be read in conjunction with EBRD’s 

Environmental and Social Policy and Procedures (Environmental and Social Policy, 

2009). Regarding environmental risk management in particular, the most relevant 

PRs are PR 1: Environmental and Social Appraisal and Management and PR 3: 

Pollution Prevention and Abatement.  

The Environmental and Social Policy is the core document which outlines the 

EBRD’s commitments toward contributing to the addressing of the existing 

environmental and social problems in the world, and represents the background on 

which all the other important documents related to environmental risk management 

for banks, combined in the so called EBRD Environmental and Social Risk 

Management Manual, have been developed. 

The Policy consists of two larger sections:  

1. The first one is devoted to the general framework of the commitments the 

bank has undertaken and sets out its readiness to stand behind their 

implementation. Apart from this, the importance of integrating environmental and 

social considerations into the project cycle is stressed and specific guidelines on 

how this needs to be done are presented 

2. The second section outlines the ten PRs. 

As set out in the Policy, the appraisal done by the EBRD over specific projects 

incorporates three key elements:  

1. the environmental and social impacts and issues associated with the 

proposed project;  

2. the capacity and commitment of the client to address these impacts and 

issues in accordance with this Policy; and  

3. the role of third parties in achieving compliance with this Policy 

(Environmental and Social Policy, 2009). 

It is important to mention that there are a number of activities which EBRD has 

identified and for which it is not granting finance. These activities are listed in the 

so called Exclusion List. Common for all these activities is the high environmental 

and social risk associated with them. They fall under one of six categories as 

presented in the list: 
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1. The production of or trade in any product or activity deemed illegal under 

host country (that is, national) laws or regulations, or international conventions and 

agreements, or subject to international phase out or bans 

2. Production or use of or trade in unbonded asbestos fibers or asbestos-

containing products  

3. Activities prohibited by host country legislation or international conventions 

relating to the protection of biodiversity resources or cultural heritage  

4. Driftnet fishing in the marine environment using nets in excess of 2.5 

kilometers in length 

5. Shipment of oil or other hazardous substances in tankers which do not 

comply with International Maritime Organization (IMO) requirements  

4. Trade in goods without required export or import licenses or other evidence 

of authorization of transit from the relevant countries of export, import and, if 

applicable, transit (Environmental and Social Policy, 2009). 

Examples are the production of, or trade, in ozone depleting substances subject to 

international phase- out, shipment of oil or other hazardous substances in tankers 

which do not comply with International Maritime Organization (IMO) requirements. 

1. Apart from the Exclusion List there are the so called projects category A. 

They are generally projects which imply high environmental and social risk and 

require additional special care to ensure that this risk is controlled. These projects 

are not rejected from financing. They need to be kept under strict review and 

subsequent controls in order not to allow for unwanted consequences. These 

projects fall within 28 categories and as defined by the EBRD are “greenfield” or 

major extension or transformation-conversion projects in the categories listed 

below. The list is indicative and the types of projects it contains are examples. The 

categorization of each project will depend on the nature and extent of any actual or 

potential adverse environmental or social impacts, as determined by the specifics of 

its design, operation, and location” (Environmental and Social Policy, 2009). 

Examples are: 

• number 1 in the list, “Crude oil refineries (excluding undertakings 

manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification 

and liquefaction of 500 tonnes or more of coal or bituminous shale per day, also,  

• number 8: Pipelines, terminals and associated facilities for the large-scale 

transport of gas, oil and chemicals”,  
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• number 10: “Waste-processing and disposal installations for the incineration, 

chemical treatment or landfill of hazardous, toxic or dangerous wastes”, etc. 

This categorization is very useful for banks as they can directly apply it rather than 

looking for answers to inquires how to differentiate the projects in terms of their 

hazard to nature and society – activity not inherent to them and very costly if 

assigned to external consultancy. That is why the information captured in the 

Policy is very useful for banks; they can directly draw from it. 

Apart form he Exclusion List the so called Referral List has been designed listing 

hazardous industries whose financing is allowed but only upon EBRD’s consent for 

this. 

As stated above, the Manual has been developed based on the Policy. The Manual 

comprises a set of documents presenting the practical side of the implementation of 

the Policy. It has been created as a kind of tutorial for bank employees who can 

both use it to learn the basics of environmental and social risk management, and as 

a source of consultation on various issues arising in the process. 

The Manual is divided in three parts – one is related to lending, the other to 

investment and the third one – to other transactions.  

The section devoted to lending is divided in three parts as well – one for corporate 

lending, one for micro and small business loans (below the threshold of USD 

100 000) and the last one – to retail banking. Separate methodologies have been 

developed for environmental and social risk management in these three aspects of 

the core banking activities. 

As regards corporate lending, the methodology applied is mostly visible from the 

initial environmental and social risk rating process. This process is captured in a 

designated form which outlines four steps to be taken to produce the rating (EBRD 

Environmental and social risk management procedures: Corporate lending, 

www.ebrd.org) 

1. The industry type is defined. Depending on the industry type decision is 

taken whether the loan application can be considered or not. In case the type of 

industry falls in the Exclusion List, financing is denied. The next step is to check if 

the type of industry is mentioned in the Referral List and if so, then the consent of 

the EBRD is needed prior to proceeding with further evaluation. If the industry is 

not on the Referral List, then the loan officer needs to check its environmental and 

social risk according to the EBRD Environmental and Social Categorization List. 
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This list encompasses almost all types of industries and states the levels of 

environmental and of social risk (low, medium or high) that the specific industry 

has. In the Environmental and Social Risk Rating Guide (the Guide), the weight 

recommended for the industry type is 40%. 

2. The size of the loan needs to be taken into account. The Guide recommends 

the split of the loans into three sizes – up to USD 200 000 are considered low risk 

loans, between EUSD 200 000 and USD 1 000 000 – medium risk ones, and all the 

loan above USD 1 000 000 – high risk ones. This rule draws from one of the main 

principles in risk management – the bigger the exposure, the bigger the risk. 

Although these are the recommended levels for each of the three categories by the 

EBRD, each bank should review its portfolio and adjust the thresholds depending 

on its specificities.  

3. Defining the risk related to the term of the loan. It is essential to define the 

appropriate levels for each financial institution. The EBRD recommends in its 

manual the following division among the various terms: when the loan expires in 

less than 6 months, it should be considered implying low environmental and social 

risk, when it expires between 6 months and 2 years the risk should be considered 

as medium, and when it is longer than 2 years – high. It could be claimed that, and 

the practice of financial institutions in Bulgaria show, that these thresholds are 

rather too strict in view of the specificities of the corporate portfolios. Practice 

shows that there is a small number of corporate loans which term is less than 6 

months, so it is recommended by the author the lower threshold to be lifted to at 

least 1 year, in view of the fact, too, that normally this is the term at which loans 

are reviewed. The second category – between 6 months and 2 years is too narrow in 

the view of the author, since it practically captures only very short term exposures. 

The recommendation is to widen this category of medium risk to be between 1 and 

5 years and any loan above 5 years to be considered implying high environmental 

and social risk following the basic rule that the longer the term, the higher the risk. 

4. Clarifying the collateral type and its relation to environmental and social risk. 

Here again the EBRD is recommending that all collateral types are split in three 

categories assigned low, medium or high environmental risk each of them. Thus low 

risk are considered cash and in general any liquid investments such as cash, 

guarantees. Medium risk are considered land with no industrial history or adjacent 

industry, fixed assets, non-liquid current assets such as stock, and high - land with 
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industrial history, contamination or adjacent. Practice reveals that this simple split 

among collateral types is not similarly easy in practice due to the large number of 

collaterals banks accept. Another difficulty met in practice is the correct 

identification of the risk level when there is a combination of several collateral 

types. 

This brief review shows that the methodology put forward by the EBRD is very 

practical but it requires each bank to review it and to adapt it to its particular 

specificities so that relevance of efforts is ensured. For example, if no adaptation is 

done regarding the risks assigned depending on the term of the loan, this might 

lead to, apart from spread of unneeded efforts to deal with short term exposures, 

also to the skewing of the risk profile to the directing on having too many high and 

medium environmental and social risk loans. 

2.3.2. IFC methodology for environmental risk management in lending  

Similarly to the EBRD, the IFC has developed its own Risk Management System 

Manual which comprehensively deals with various issues related to the 

practicalities of the application of risk management procedures in financial 

operations. The ESRP Manual applies to the full range of IFC’s investment activities, 

such as direct lending to private enterprises including corporate and project 

finance; lending to financial intermediaries (FIs); equity/shareholding in companies, 

financial institutions, and other entities; structured finance products such as 

guarantees and securitizations; municipal finance; and E&S due diligence of 

Advisory Services (AS) projects. The ESRP Manual also describes the methodology 

to implement IFC’s institutional disclosure requirements in accordance with the AIP 

(IFC Environmental and Social Review Procedures Manual, www.ifc.org). 

Similarly to the EBRD, the IFC has adopted eight performance standards which 

define in detail what the financial institutions should do with respect the 

environmental and social risks they face. 

What is typical for the methodology of IFC is the split of the projects to be financed 

in three categories depending on their environmental and social risks: 

• Category A: Projects with potential significant adverse social or 

environmental impacts that are diverse, irreversible, or unprecedented. 

• Category B: Projects with potential limited adverse social or environmental 

impacts that are few in number, site-specific, largely reversible, and readily 

addressed through mitigation measures. 

http://www.ifc.org/
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• Category C: Projects with minimal or no adverse social or environmental 

impacts.  

These categories basically correspond to the three categories identified by the 

EBRD – high, medium and low environmental risks. Apart from these categories, 

the IFC supports an Exclusion List, precluding finance for industries falling within 

its scope.  

 

3. Monitoring of environmental risk in lending 

Once the environmental risks are identified and the deal (loan, trade finance, asset 

management related) is approved by the approval authority of the bank, monitoring 

of the environmental risks need to take place until termination of the relation of the 

client with the bank. This is necessary since during the life of the deal 

environmental risks might materialize and the bank might be exposed as a result. 

Disregarding the importance of monitoring environmental risks carries in itself risks 

of potential loss. The bank therefore needs to ensure that it has a robust 

mechanism in place for the purpose. The practice and the recommendation of 

international organizations such as the EBRD which have developed methodology 

for managing this type of risks is on site checks of the beneficiary to take place 

occasionally. The easiest and most practical way to ensure this is done is the loan 

officers or relationship managers responsible for the respective deal to fill in a 

questionnaire related to environmental risk whenever they do on site visits of their 

clients. In such a way, no additional time for visits is needed and timely collection 

of valuable information is ensured.  

The application of environmental risk management means excluding heavily 

polluting industries from financing. Exclusion lists have been developed by the IFC, 

the EBRD and other organizations. These lists include industries such as 

production or trade in or use of unbounded asbestos fibers or asbestos-containing 

products (except for the purchase and use of bonded asbestos cement sheeting 

where the asbestos content is below 20%); production or trade in products 

containing Polychlorinated Biphenyls (PCBs); production or trade in ozone depleting 

substances subject to international phase out; production or trade in 

pharmaceuticals, pesticides/herbicides and other hazardous substances subject to 

international phase-outs or bans (EBRD Environmental and Social Risk 
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Management Manual), production or trade in radioactive materials with certain 

exceptions, and others (The IFC Exclusion List, International Finance Corporation).  

Exclusion of specific industries and the application of strict rules for compliance 

with legislative requirements regarding environment goes hand in hand with 

opportunities for the banks for additional lending activities with the aim of 

providing support to corporations to improve their existing facilities in order to meet 

legislative requirements in the area of tackling climate change and environmental 

protection.  

Once most financial institutions start applying the environmental criteria in their 

lending, trade finance and asset management activities, firms will be forced to be 

compliant in order to have access to funds. This will lead to spreading the 

environmental awareness and its materialization in sound environmental policies in 

the corporate world. In this scenario, banks have key role for encouraging the 

multiplier effects for the whole society. 

 

4. Conclusion 

Environmental risk management leads to mitigation of credit, operational, legal and 

reputational risks and ultimately contributes positively to the preservation of 

nature. Its importance is growing due to the acceleration of climate change and 

pollution and the responding actions for their prevention in terms of legislation and 

societal involvement. Commercial banks cannot afford to stay aside from these 

processes. They are urged to adapt their credit risk management procedures with 

the adoption of environmental risk management procedures by donors and by 

pressure from legislators and society. 

Apart from creating additional workload for the business units in the banks who 

need to collect the risk data and monitor risks in time, numerous opportunities lay 

ahead. The banks which succeed to take advantage of them will be the ones to gain 

new markets and profits. 
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Abstract 

The current situation, analyzed through the structure of higher education and open 

innovation mechanisms, global business world as a methodology for innovation in 

companies, offers a new perspective as a result of the growing need for accession to 

educational innovation and competition faced by universities management products 

and green engineering. However this structure opens in several process routes, with 

new challenges that require, first, recognition of optimal educational solutions 

mechanisms and second, attracting and practicing outdoors partnership with top 

companies. Based on research for environmental science and green engineering 

requires multiple response on the questions that have binding mechanisms for 

applying skills in the fusion of theory and practice which obliges the EU Agenda 

2020 and the needs of the labor market of human potential for application 

management products and green engineering in economics, law and ecology.  

This paper aims to answer this challenge and shall describe a prototype mechanism 

and highlight its limitations as pressures and contradictions in managing products 

and the application of green engineering assessment of the impact of the life cycle 

through classification, characterization and valuation of the results obtained by 

comparing, placement, the application in the public sector, designing processes 

where the teamwork and the processes for promoting growth and development are 

based on the sharing of resources and capabilities to achieve them.  

 

Keywords: education, innovation, skills, project mechanisms.  
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Introduction 

The structure of the higher education is a national priority for sustainable 

development of every country. The development of its infrastructure and the legal 

regional development, the improvement and the promotion of the activities and the 

adequate quality of service are representing model for integrated growth and 

development of a competitive market and its balance in economic movements, 

encouragement of innovation, creation of better relationships in scientific research, 

the use of technology and entrepreneurship, the increasing capacities, including 

new technologies from the Information and Communication Corpus. The 

development of the basic mechanisms of open and partnership innovation in the 

education increase the employment and the social inclusion; they create more 

vacant jobs, attract scholars and experts, and improve the quality, they also result 

with high adaptability of the labor power and increased investments in the 

development of human resources. 

The main objective of each educational process is to put in its foundation the true 

indicators for protection and improvement of the environment, its rational use of 

natural resources, protection and improvement of the systems of protection of the 

environment, also to reduce the pollution and the pressure on the environment, to 

use of natural resources in proportion as it would remain available for future 

generations.  

Therefore, the open innovation and the investment in skills in product management 

and application of green engineering must awaken belief in ourselves that we have 

the strength but also the responsibility to influence positive change on a global 

level. At the same time we have to pave a primary way for the transformation 

towards sustainable development and increased capacity where each vision of 

humanity would turn into reality, the behavior and the promotion of lifestyles 

should be framed for a sustainable future, which will strengthen the capacity for 

thinking about the future. 

 

Sustainable development and education  

The elaboration of the concept of sustainable development, which is essentially a 

development that meets the needs of the present without compromising the future 

abilities of the coming generations in meeting their own needs, in meanwhile opens 

the question of economic, technological, social and cultural integration processes 
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through which the protection and improvement of the environment reflects. The 

above stated features require due process and a solid structure of education that 

will support them and realize the identified requirements, principles and priorities 

of sustainable development for the future global economy. The elements of 

education and the concept of sustainable development that will be used as a guide 

to the future are the main features discussed in this material. We will set a few 

basic principles of education for sustainable development. What implies the 

education for sustainable development in relation to changes in the current 

system? How the education could cover the transition to sustainable development? 

Does the global economic system of education produce sustainable development 

and what kinds of changes are needed?  

The beginning of the 21st century, the economy and with it the business education 

where the intellectual capital is recognized as a basic resource that implies what is 

unseen, untouched and enables us to create value in the inclusion of information, 

knowledge, contents, databases, data, systems, patents, rights, contracts, or more 

simply the knowledge we need to acquire in appropriate educational institution.1 

The performance of educational processes have heterogeneous structure the same 

as the intellectual capital that can be solid in three homogeneous groups. First, 

education and human capital or intellectual capital that includes skills, abilities 

and experiences, i.e. competence, management skills and teaching people; Second, 

the structure as an internal capital structure of education that specify databases, 

information systems, brands, market influences, patents, business processes, 

rights of authorship, infrastructure impacts, culture, morality and ethics of work; 

Third, the global education or the external education that includes the values of 

licenses, franchises, market measures, consumer loyalty and implementation of an 

open partnership.  

The need for assessment of education and its implementation achieves the best 

results through the methodology of the World Bank, which not only identify the 

problems, but also highlights the opportunities that countries face when changing 

the structural reforms in the following four areas: First, the capacity of the country 

through the indicators of economic and institutional development; Second, the 

importance and the development of the information infrastructure; Third, the 

processes, capabilities and the construction of the educational process and Fourth, 

the innovation process, the access and openness to innovation. 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

77 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

The rapid flow of ideas, their implementation and proper application of the leading 

companies in the world, indicate that an efficient and a dynamic transition from 

industrial age in an era is possible, where the knowledge of information 

technologies and communications represent an interphase from the expected 

transition to the modern education. The changes in our surroundings are 

inevitable, in this direction, which means, the capital, the machinery and the labor 

power that are the basis for the industrial period cross or surrendered its role to the 

economy of knowledge and new technologies and information systems. 

This approach that change itself the basic philosophy of running and management 

of economic processes and the current indications for growth and development of 

the national economies that requires from the educational systems fast and efficient 

system for preparing future staff where social power centers will migrate from 

factory production to educational and information systems, confirming the fact that 

the future gross domestic product will be created in services. The indicated features 

open the question for guiding social reproduction to knowledge which is expected to 

double the GDP every 9 to 12 years.3 At the same time it is important to point out 

that restructuring of social reproduction to knowledge would not be possible 

without the rapid and efficient education reform and education. At first glance it 

seems unlikely that humanity in the long run can generate new knowledge with 

efficient dynamics, but it is quite evident that the current concept of educational 

system cannot survive in the long term. Hence we logically require the answer to 

the following question, In which direction should the education in general move in 

order to successfully meet the challenges that pave the new age? 

 

Competitive advantages of modern educational organizations  

The modern organization of knowledge is that which teaches, remember and act on 

information and knowledge in the best possible way. In fact, the only sustainable 

advantage of the modern organization derive from what the organization know, or 

how efficiently it uses and how quickly acquire and use the new knowledge that 

leads to organizational adaptation, survival and increasing business 

competitiveness facing the changes in the surrounding environment and has 

indisputable role in the development of a new form of organization. Focusing on 

successful operations and knowledge management contributes to the growth of the 
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quantity and quality of organizational knowledge, which increases the value of the 

organization. 

The main objective of the education, the knowledge management is to increase the 

efficiency of use of existing knowledge and encouraging learning within the 

organization through codification of tacit knowledge of its employees. The structure 

of the educational process should use the innovation mechanisms set by the 

following features: prioritizing the flow of knowledge; not a single way, but a two-

way relationship with service users and turning it into a partnership that creates 

common solutions; increasing knowledge of employees on administrative work; the 

holders of knowledge are the most productive factor within the organizations and 

they work best in creative chaos and in the conditions in which the organizational 

hierarchy is irrelevant; controlling the flow of information if the primary driving 

force of the organization and arrangement of their internal networks and the 

Internet; emphasis on trust as a basis for knowledge sharing among employees; 

offices not represent a symbol of power; maximum emphasis on the importance of 

informal communication, etc. 

Today, while the internet communication is not enough for the management just 

focus their attention only on the financial indicators and the financial side of the 

operation, but it should take into consideration the intangible resources (the 

knowledge and the skills of the employees, the motivation, the creativity and the 

innovation, the relationships with users, using information technology, databases, 

etc..) too. Despite the obvious fact these resources are intangible resources that will 

enable the organization to be successful, they are often neglected. 

 The famous researcher Burton defines the knowledge as "information that suits a 

particular context" that indicates the difference between knowledge and 

information. The knowledge concept is inevitably associated with the information in 

any form, and is a structured system of mutually conditioned and logically 

connected groups of information.4 On the other hand, not all information can be 

flagged as knowledge, but only one in a given context contributes to increase 

organizational knowledge about an issue, and certainly the information is a 

constitutive element of knowledge. 

The authors in the organization, motivated by the desire to analyze the complexity 

of the notion of knowledge, offered several different typologies of knowledge in the 

organization. Winter proposes to distinguish between simple and complex 

knowledge, implicit and articulated, and observational and non-observational, 
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independent and knowledge as system elements. He said simple, observational and 

independent knowledge are easy and convenient to transfer and complex, non-

observational, integrated in the system in which they act are difficult to transfer to 

another organizational context. On the other hand Anderson, observe the 

knowledge as declarative and procedural.5The most influential typology theory of 

organizational learning and knowledge management is the Polanyi’s typology, which 

recognizes two types of knowledge: explicit and implicit knowledge. The implicit 

knowledge has its two basic elements: cognitive and technical. The cognitive 

element is tied to the individual level and the individual cognitive schemes, which 

include beliefs about his interpretation of reality. The technical element of the 

implicit knowledge refers to knowledge, technology and skills distinctive and 

specific to a certain context. Explicit knowledge is the knowledge materialized in the 

form of observed data, archives and databases that can be use more than just once. 

According to Nonaka, people often know a lot more than they can show, say or 

explain. He supports the opinion, which is considered more influential, that the 

explicit and the implicit knowledge do not have to be mutually exclusive categories 

and the possible conversion of one into another. Namely, he recognizes four 

processes that take place through communication and conversion of implicit and 

explicit knowledge: socialization, externalization, combination and 

internationalization. The socialization is a very complex process of transferring 

implicit knowledge between individuals (implicit in implicit). The members of the 

organization transmit knowledge through personal contacts and communication, 

observation and imitation, as well as training in the workplace to each other. The 

externalization is the process of transforming implicit into explicit knowledge, which 

is going through its coding. This form of conversion of knowledge can be found in 

all cases in which the experience turns into guidelines, rules and procedures. 

Through their combination and cross-pollination the systematization of explicit 

knowledge is actually done. The internationalization of knowledge is an important 

feature of organizational education.6 It covers the conversion of explicit knowledge 

into implicit. Cook and Brown say they are two completely different types of 

knowledge; their transformation is not possible, but one can be used to acquire 

other. 

According to the organizational theories from the late 90s and early 2000, there are 

three main elements of knowledge, people, tasks and resources. The human 
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component of knowledge represents the employees with their individual knowledge, 

but also with overall social networks to which they belong. The tasks represent the 

organizational goals, intentions and essence of the work. The assets include all 

technical components, hardware and software across the organization. Each of 

these elements of the organization implies a different approach in the transfer of 

knowledge, where knowledge is a combination of information and human resources 

and increases the capacity for action. There are two dimensions that need to be 

addressed7:  

• First, knowledge can be seen as an individual, group or organizational level. 

Knowledge management is focused to promote the use of knowledge at the 

organizational level.  

• The other dimension of knowledge as an important resource of the institution 

is split into two categories: explicit and implicit knowledge.  

The explicit knowledge consists of anything that can be documented, formally 

encoded and shared, often with the help of information technology. It is actually 

structured knowledge represented by the documents, databases, processes. The 

implicit knowledge is that it is hard to quantify, and there is the most precious of all 

other resources owned institution. It is the knowledge of the employees, who are not 

seen, nor categorized. In fact, the management of knowledge, the biggest challenge 

has just as implicit knowledge refers to understanding, recognizing, creating, 

sharing and managing this kind of knowledge. Tacit knowledge is lost to the 

organization when the individual will leave the organization. Overall knowledge in 

the organization is rooted in tacit knowledge, but knowledge remains hidden until 

the individual person or certain groups, the organization can increase its 

advantage, at least as viewed from two aspects. First, the organization is limited in 

its ability to use that knowledge to achieve strategic advantage. Second, the 

organization can encourage new cycles of knowledge creation because they depend 

on the constant transformation of implicit and explicit knowledge, and 

strengthening of knowledge through many levels of the organization. The main 

difference between these two types of knowledge is in their transmission. Grant said 

that while the explicit knowledge is easily transmitted through a variety of 

communication mechanisms, the implicit knowledge can be transferred only by the 

application and adoption through practice. 

According to Davenport and Prusak, the knowledge is mix of experiences, values, 

contextual information and expert skills, which cost framework for evaluating and 
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incorporating new experiences and information. According to this definition the 

knowledge, from an organizational point implies routines, processes, practices and 

norms of odnesuvanje.8  

The education and knowledge management covers three main activities of 

knowledge: generation, codification and transfer. Generation knowledge includes 

related activities such creation, acquisition, synthesis, fusion and adaptation 

through them capable of transmitting new knowledge of individuals, groups or 

organizations. Codification of knowledge is such a representation of knowledge that 

allows individuals and organizations to use it again. Knowledge transfer involves 

the calculation of knowledge from one place to another and its absorption. The 

generation, codification and transfer of knowledge is constantly emerging and thus 

management is not created by these actions. The advantage of knowledge 

management is that it enables organizations to improve productivity of these 

activities, and the value that will arise as a result of their own to give the use of 

employees (individuals or teams connected). 

The transfer of knowledge has emerged as the most important activity related to 

knowledge. Some authors suggest that there is a difference in the use of terms 

transferring (porting) and diffusion (spreading) of knowledge. The transfer or the 

transfer of knowledge can be defined as the sharing of ideas within and beyond 

organizational boundaries. On the other hand, diffusion of knowledge is the 

movement of knowledge across the organization, between its parts. In one direction, 

Cummings points out that the transfer of knowledge is not a simple diffusion of 

knowledge, but its planned distribution outside of the organization. This process is 

very complex and it can identify three key elements: characteristics of the subjects 

involved in this process, the very features that knowledge is transferred and 

features of mechanisms for transferring knowledge.  

A basic requirement for successful implementation of knowledge management in 

the education in achieving organizational strategy and competitive advantage is 

creating an organizational culture that will ensure smooth flow of information, a 

high level of autonomy for the individual, respect for the skills, knowledge and 

talents, reducing bureaucratic behavior, rewarding, active sharing of knowledge, 

support communication and coordination between individuals, groups and teams, 

building a climate of trust and respect. In order to meet this requirement, 

organizations should strive to create an organizational culture that: will allow the 
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processes of education and knowledge management, will support teaching, research 

and knowledge sharing; will support the introduction of formalized education 

strategy and knowledge management; will promote skills acquisition and knowledge 

transfer for higher productivity and a greater chance of survival and development of 

the organization; will allow existing systems to implement knowledge management. 

 

Education management products - green engineering 

Education Management products basically starts with planning, research and 

development, where product life cycles include using raw materials, material 

processing, and use phases of delays.9 The need of governance practice is basically 

to make health, safety and protection environment are an integral part of the 

design, production, marketing, distribution, use, recycling and disposal / disposal 

of used products. The successful implementation is a shared responsibility of 

everyone who is connected with the product and he/she is required to be directed 

toward the public interest in a healthy environment and to the products that are 

safe for use. Everyone is responsible for providing safe workplace and everyone who 

benefit and act with the product must be educated to monitor ongoing safety and 

environmental rules. The implementation of the above mentioned rules require 

serious attitude towards education and guiding principles / Responsible Care 

Guioling Principles / for enabling Health Safety and Environmental training priority 

in planning for all existing and new products and processes. The development and 

production of chemicals that can safely be produced, transported, used and 

disposed; the expanding of the knowledge of implementing or supporting research 

on the effects products; advising clients on the safe use of products, quickly and 

efficiently informing the degradations and health hazards and environmental 

recommendations for protection measures; promoting principles into practice in 

their rapid exchange interventions, offering the experience of others who help 

produce act, used, transported or deposited are among the principles that need to 

followed. These principles require space for effective education management 

products and processes from design to optimization and monitoring them 

throughout the life cycle where the main focus is homogenization cycles and 

processes. Therefore each educational study must move in a very detailed and 

quantitative assessments that evaluate and characterized the environmental 

influences on the use of energy, raw materials, waste and pollutants through all 

stages in order to achieve qualitative identifying of types and set the priorities that 
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have further impact on environment due to different levels of detailing their 

achievements in applied processes that correspond to the different ways that the 

information is used. The need for a comprehensive and detailed implementation of 

qualitative processes requires determining the Cadastre life cycle that is a series of 

calculations on data materials and energy flow which quantitatively enter and exit 

the product life cycle. 

Management products or applicable green engineering is the process of production 

and impact assessment lifecycle which many scientists including Fava, 1992 

indicate three phases such as: classification, characterization and value. The 

classification is the first step in the life cycle assessment and is described as entry 

and exit which is the main subject of predefined calculations, classified by 

categories and their impact on the natural environment10. The characterization is 

the second step for assessing the impact on the environment and quantify the 

impact of each prescribed item and its integration with the results of the inventory 

and capabilities to properly cause or unexpected impact compared to the factors of 

probability. Final step in the process on the product life cycle has the valuation 

which is consist of measuring the results of characterization of the steps, so that 

the categories of environmental impacts are the most important to those processes 

of valuation. In this process to date, there is no generally accepted methods for 

collecting the values obtained from the assessment of impact on different other 

categories in order to get results for action on the environment. The strategies for 

assessing the impact on life cycle must contain elements which determine the 

critical volume, the system of priorities, environmental rarities and the method for 

overcoming the standards achieved. The category of impacts of this method involves 

several elements such as biodiversity, human health, environmental health, 

resources and aesthetics. All these features are divided into six factors including: 

field of activity, distribution, frequency and intensity, durability, admissibility and 

reengineering the consequences. One of the processes for using the values is the 

design and its changes as a step in all educational processes and structures of 

influence will take the word in the future to improve the analysis. 
 

Conclusion 

The implementation of the mechanisms of open innovation and investment in skills 

within the product management as well as the requirements of the green 
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engineering are the initiatives that require a major change in the behavior of the 

whole educational structures: working on horizontal and multidisciplinary way to 

overcome traditional boundaries, to overcome stereotypes and to change the way of 

thinking when it comes to future educational structures of higher education. The 

procedure is obvious that you must be cautious when it comes to change. The 

digitalization cannot be separated from the development of life-time learning and 

the human capital as well as the measures required for these features to be 

promoted. Arguably, the key is in that how well and how widely will the educational 

communities implement through analysis with an active role, in the creation of 

significant innovative and productive culture of working for applied education. 

Learning is an essential part of the work. From this perspective, there must be a 

culture of high performance geared towards efficiency, productivity and satisfaction 

of learning. Small steps will not be sufficient. Bearing that in mind, the organization 

of the ecosystem and networking capabilities of digitization can facilitate the 

creation of the necessary concepts and platforms to move the model. The basic 

process for innovative environments cannot take place unless there is active 

participation and open partnership with all responsible.  
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Models of thinking and strategies in small business 
 

Evgeniy Stoyanov 

University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper discusses the relationship between small business and strategies as a 

basis to establish working models. The thematic line which is focused on economic 

strategy and its manifestations in adaptation in terms of small business creates a 

filter through which modern strategic decisions do not pass and approve, but only 

working models. In this context the topic acquires high relevance, especially when 

small business is primarily and predominantly developed in Bulgarian economic 

environment. 

Key words: strategy, control, model.  

 

Модели на мислене и стратегии в малкия бизнес 
 

Евгений Стоянов 

Висше училище по агробизнес и регионално развитие – България 
 

Резюме 

Материалът разглежда връзката между стратегиите и малкия бизнес, като 

основание да се създадат работещи модели. Тематичната линия, фокусирана 

върху икономическата стратегия и нейните прояви при адаптирането в 

условията на малкия бизнес, създават един своеобразен филтър, през който 

преминават и се утвърждават не модерните стратегически решения, а само 

работещите модели. В този контекст темата придобива висока актуалност, 

поради това, че в българската икономическа среда се развива основно и 

преимуществено малкия бизнес. 

Ключови думи: стратегия, контрол, модел.  



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

87 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

 

Съдържателното определение на стратегията е обект на теорията на 

управлението. В научната литература съществуват множество определения за 

същността на разглежданото понятие, като голяма част от тях са сходни 

помежду си. Дефинирането на понятието “стратегия” и неговото изследване 

имат ключова роля при изясняването на разглежданата проблематика.  

Системното изучаване на икономическата стратегия датира от сравнително 

скоро. Повечето от корпоративните организации, получени в резултат на 

успешни сливания, регистрирали значителен просперитет, са реализирани чрез 

стратегии, основани както на опита и интуицията, така и на задълбочения 

анализ. С усложняването на икономическата активност възможностите за 

прогрес стават зависими от въвеждането на стратегии, базирани на 

реалистичното тълкуване и обективност за създадените пазарни позиции на 

организациите и възможностите за развитие. В съвременен икономически 

смисъл стратегията се характеризира като съвкупност от теории, които 

формират определена управленска доктрина, с разработване на тактико-

описателни планове за реализация. Разнообразието от адекватни дефиниции за 

разглежданото понятие не възпрепятства процеса по усъвършенстване на 

съдържанието му, а същевременно проследява еволюционното развитие на 

идеята, въз основа на която то е формирано.  

През 60-те години на миналия век се формира становището, че стратегията е 

определяне на основните дългосрочни цели и задачи на организацията и 

възприемане на действия, разпределение на необходимите ресурси за 

изпълнение на тези цели. Тя се разработва в контекста на Теорията на 

решението, свързвана с постигането на цели чрез избор на комбинация от 

налични ресурси. 

Следващият етап в развитиетое свързан с представителите на Теорията на 

игрите, като според тях стратегията е специфична употреба на ресурсната 

наличност, под контрола на субекта на решението, чието предпочитание се 

изразява в избора на една от наличните стратегии. На този етап от развитието 

на управленската мисъл български автори също акцентират върху 

използването на веществените и трудовите ресурси като основен фактор за 

реализацията на организационната стратегия. Важен аспект на 

икономическата стратегия е въвеждането на изискването за изследване на 
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поведението на корпоративните контрагенти и конкуренти в светлината на 

дефинирани и реализирани инициативи за стратегическото развитие на 

организациите.  

През 70-те години на ХХ век в концепцията за стратегическият мениджмънт се 

разгръща дискусия за ролята на стратегическото планиране, с цел изясняване 

дали то е еквивалент на съдържание или представлява един от компонентите 

на стратегическият мениджмънт. Съществената трансформация, която е 

регистрирана на този етап в съдържанието на “корпоративното планиране” е 

формирана под влияние на акцента, който се поставя върху дългосрочният му 

характер, имайки в предвид стратегическия му аспект, за да бъде 

концептуализирано като основна част на стратегическия мениджмънт. На този 

етап корпоративното планиране регистрира нужда от рационален план, 

обхващащ всички страни на стопанската активност. Същевременно 

стратегическото планиране разглежда плана като се съсредоточава върху 

неговия дългосрочен и целеви характер/в т.ч. върху финансовия план, но 

изключвайки неговата детайлизираща краткосрочна алтернатива под формата 

на счетоводно бюджетиране/. Стратегическият мениджмънт се концентрира 

върху цялостната структурна реорганизация на организационна активност с 

желанието да я адаптира оптимално към промените в околната среда.  

В развитието на стратегическия мениджмънт в края на 70-те особено влияние 

оказват теоретичните разработки на Ансоф. Следвайки логиката на тезата, че 

стратегическите решения са свързани преди всичко с външни, а не с вътрешни 

проблеми на организацията и специално с избора на производствена 

номенклатура и пазарите за нейната реализация, той продължава и я 

доразвива. Разглеждайки всяко решение като резултативна променлива, 

конкретизирана под влияние на постъпващата от външната среда 

информация, под формата на различни по сила и значимост сигнали, Ансоф и 

неговата школа разработват “Методика за използване на слабите сигнали”. 

В анализа на предложената методика е издигната факторната стойност на 

входящата информация. Агогическият акцент е поставен върху слабите 

сигнали от външната среда като най-важен източник за индикиране на 

зараждащи се тенденции, които предопределят планирането на ответни 

реакции от страна на разглежданата организация. Динамиката на ответните 

реакции и богатият избор от варианти за решения диагностицират готовността 

и провокират успешното стратегическо развитие в условията на слаби сигнали.  
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В процеса по експониране на теоретичната разработка на Ансоф наред с 

доказаните нововъведения, даващи заряд на търсещите мотиви за 

усъвършенстване в развитието на стратегическата тематика, могат да се 

отбележат и някои слабости. На първо място се игнорира прилагането на 

контрол при моделирането на стратегия. Тя се формира като резултат от 

въздействието на слабите сигнали от външната среда. Ролята на контрола се 

омаловажава, като той се формализира и се прилага само върху входящата 

информация. Констатираната деформация на контролната функция 

предизвиква дефицит както върху реализацията на стратегическия процес, 

така и върху механизма на неговата актуализация. 

През 80-те години на ХХ век постепенно се оформя идеята за стратегическия 

мениджмънт базиран върху тезата за стратегически анализ. Специалистите по 

теория на управлението на този етап разширяват обхвата на стратегическия 

анализ, като включват в него всички страни на организационните 

отношенията с околната среда. Това обуславя далеч по-голямо разнообразие от 

обекти на управлението, които могат да бъдат причислени и квалифицирани 

като предмет на стратегическото изследване.  

Характеристиките на икономическата стратегия са обективизирани, като се 

фиксира нейното, целево съдържание, акцентира се върху ролята на 

производствено-финансовите фактори, подчертава се необходимостта от 

придобиване на конкурентни предимства на организацията. Стратегията на 

този етап се приема като базисна рамка за рентабилното, ресурсно 

оползотворяване с конкретизиране на процедурите по реализация на 

организационните, бизнес цели. Обособява се становището, че стратегията 

обезпечава възможността за реализиране на конкурентно предимство. 

Формулираните решения от стратегическо естество се диференцират от 

позицията на спецификата на разглежданата организация и нейното отраслово 

ситуиране - фактори, които влияят върху приложените способи, използвани в 

процеса по изготвяне на конкретните решения. 

Стратегията има преди всичко характеристиките на специфично изражение на 

конкретната организация, като ясно се дефинира, че тя е селективна, 

изпреварваща дейност, устойчива във времето, поставяща акценти върху 

определени приоритети и организационни характеристики. В съдържателен 

аспект, тя, стратегията е дългосрочен план за перманентно проследяване на 
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изпълнението по употребата на съвкупността от вътрешен и външен ресурсен 

потенциал в йерархическата управленска структура за реализация на 

организационните цели. Формират се изисквания към формата и 

съдържанието при обособяване на стратегията така, че тя да бъде ясно 

дефинирана, за да се квалифицира като логическо единство на управленски 

интерпретации и решения при конкретизирани цели и конкретни политики за 

реализирането им при установен диапазон на регулираната дейност и 

очакваните ефекти от нейното изпълнение.  

Особено важна роля в развитието на управленската мисъл относно 

стратегическия мениджмънт има школата на Минцбърг. За тази школа може в 

пълен и конкретен смисъл да се използва определението алтернативна, по 

отношение на еволюцията в развитието на стратегическата тематика. В 

течение на времето определенията за стратегията в икономическата сфера се 

конкретизират при съхраняването на целевия й характер, но фокусът от 

материалните, ресурсни фактори се измества върху нематериалните, като се 

затвърждава тяхната приоритетност. Този качествен скок регистрира 

тенденция на промяна в стратегическия процес, като съответно 

концептуалната тежест от планирането се измества върху системния анализ. В 

съдържателен план към дефиницията на понятието стратегия целесъобразно се 

включва и добавката “модел на поведение”.  

Съвместяването в процеса по правене и реализиране на стратегия на няколко 

характеристики като план за действие, модел на поведение, средство за 

постигане и задържане на конкурентна позиция, доказват освен съдържателно 

и формално усъвършенстване. Акцентирането върху процеса по моделиране и 

реализиране на конкретен модел за поведение и въвеждане на корекции върху 

него, с цел пълно координиране между потенциала на поведенческия модел и 

желания стратегически резултат, доказват необратимостта на процеса по 

вкарване на Механизма на обратна връзка в стратегическия процес. 

Утвърждаването на ролята на обратната връзка в стратегическия процес 

трасира възможностите за развитие и усъвършенстване както в съдържателен, 

така и във функционален план.  

Анализирайки бурните процеси на динамичната икономическа действителност, 

съпоставяйки значимостта на теоретическите разработки върху развитието на 

управленската мисъл, доказвайки увеличаващото се въздействие на тяхната 

практическа приложимост може да се приеме, че основният принос на Ансоф е 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

91 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

свързан с въвеждането във фокуса на внимание на проблематиката за 

реализиране на стратегия, макар тази значимост в определени насоки да се 

оказва преекспонирана. Като най-значим принос на школата на Минцбърг 

може да се отбележи мотивираното скъсяване на цикъла по реализация на 

стратегиите, както и въвеждането и доказването на нарастващата роля на 

стратегическия контрол с обратна връзка.  

Като метод на корпоративно управление стратегията, първоначално се 

реализира в областта на планирането на организационната дейност. За 

периода 1970-1990 г. стратегическото планиране се утвърждава като водещо 

направление в теоретико-управленската мисъл в най-развитите икономически 

страни. Понастоящем стратегическото управление е достатъчно подробно 

характеризирано в методологическата част от теория на управлението. То се 

разглежда като единство на формулирани, управленски решения и предприети 

действия във връзка с дефинирането и внедряването на стратегии за 

постигане на определени, организационни цели, организирано като процес чрез 

който се реализира дългосрочно, устойчиво развитие. Определена група 

български автори ангажират съдържанието на корпоративния, стратегически 

мениджмънт и с неизбежното включване на оперативното /ситуационно/ 

управление, изградено на базата на прикрепянето на организацията към 

конкретна стратегия. Естествено е приоритетното обвързване на 

стратегическото управление с процеса по изработването на стратегически, 

респективно дългосрочни решения.  

Като елементи на стратегическото управление се определят: конструирането на 

визия, дефиниране на мисия, конкретизиране на цели, прилагане на стратегии 

и оценяване на регистрирани резултати. Концептуалното становище за 

очакваната еволюция на организацията във връзка с реализацията на 

дефинираните дългосрочни цели представлява визията. 

Чрез нея организационното ръководство определя същността на своята 

организация, като очертава пътя й към бъдеще, осмисляйки го въз основа на 

желани икономически резултати от организационната активност и дейност. В 

този ред на мисли може да се каже, че мениджерската визия не е идентична с 

организационната цел, тя отива много по-далеч и по-напред от стратегията 

като нейната задача е да оказва посоката и да определя смисъла на 

организационно усъвършенстване. Освен това чрез визията се фиксира 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

92 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

началото на следващата фаза в организационното развитие, а именно 

преминаването от стабилност на мисията и базисните ценности, към развитие 

на стратегията. Нейното разработване и усъвършенстване във времето е 

реакция на променящите се условия в реалната действителност. 

От своя страна дефинираната стратегия изразява начина на изпълнение на 

формулираните цели, респективно на реализиране на очакваните резултати от 

дейността на организацията. Всъщност може да се възприеме, че това е 

квинтесенцията на процеса по реализирането на визията и следователно 

взаимно се допълва със стратегията. Дефинирането на визията не е гаранция 

за пълно доверие в нея, докато не се подкрепи със стратегия онагледяваща 

реализацията на визията. 

Мисията изразява основните приоритети и ценности предопределящи 

организационните насоки на развитие и усъвършенстване. Тълкувайки 

понятието мисия, се регистрира определена двойнственност на неговия 

характер - както икономическа, така и социална. Мисията се разглежда като 

еквивалент на предназначението на икономическата единица, което я 

легитимира пред обществото. Висшето, организационно ръководство 

трансформира визията в конкретни, бизнес нужди и определени цели. Въз 

основа на конкретно формулираните цели се определя повишаването на 

ефективността и функционалността на разглежданата организация. 

Синтезираното разбиране за компонентите на стратегическия мениджмънт, 

тяхната логическа обвързаност и конкретна причинност формиратнеговата 

структура.  

Във всеки момент организациите работят, като целенасочено осъществяват 

своята дейност, реализирайки конкретна, управленска политика и 

стратегическа насока. Успешното, организационно развитие се явява реален 

резултат от осъществяване на планове, формирани при консолидирането на 

стратегическото и оперативното управление. Но в процеса на консолидиране се 

забелязва единсъществен момент - значително разминаване между плановите 

стойности, зададени на целите от страна на стратегическото и оперативното 

управление на планирането. 

Този факт в значителна степен предопределя разграничаването на понятията 

“стратегическо планиране” и “стратегически контрол”. 

Особенно интересно е, че именно същия факт забравят и редица менажери, 

работещи в малкия бизнес, т.е навярно забравят, че един ефективен метод на 
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контрол е “стратегическото планиране”. Поради това, че в повечето случаи 

управляваният от тях бизнес се състои от една или няколко операции те 

игнорират възможността да се впише в стратегия управлението на запаси, 

доставката на детайли или присъствието на сезонни пазарни колебания. В този 

смисъл може би водещо значение за малкия бизнес се отрежда на 

операционната стратегия.  

Базисното разбиране за организационна стратегия се обосновава върху 

възможността да бъде признато значението на операциите в организационния 

успех, като отговорността се свързва с участието на менажерите в създаването 

на стратегически план.  

В по-висока конкретика цел на този стратегически модел е обвързването на 

стратегията с вземането на решение на ниво операции, т.е. изграждане на 

компактна рамка за конкретното вземане на решение. Структурата на рамката 

обхваща отделни политики (операционни планове) и фиксирани (операционни) 

резултати, които са целенасочени към реализация на мисия и достигане на 

“разграничителна конкурентноспособност”. 

Анализът на множество операционни стратегии предоставя възможност да се 

установи, че тяхното протичане и практическа реализация се осъществява под 

формата на многоетапен процес. Цялостният преглед на операционната 

стратегия дава възможност да се открият две линии на развитие, които 

обосновават в голяма степен стратегическото мислене и организационно 

поведение на представителите на малкия бизнес.  

Едната линия е оптимизирането на движението и усавършенстването на 

материалните потоци, процес който предпоставя ефективната трансформация 

на материали и суровини в краен продукт, независимо от формата (стока или 

услуга). 

Другата линия, придобиваща все по-висока същественост е ефективното 

усавършенстване, реализирано по повод на създаването на 

конкурентноспособност. 

Първата стратегическа линия, т.е. процесът по оптимизирането на стоково-

материалните потоци в производствения процес, конкретно може да бъде 

оприличен като логистика, по-конкретно така наречената логистична 

координация, т.е. в тази производствено-функционална компилация може да 

бъде припознат образът на “комплексната” организационна функция.  



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

94 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

По същество тази концепция е насочена към усъвършенстване на управлението 

на основата на логистиката, т.е. логистиката се превръща в организационно-

икономически инструмент за координиране на целесъобразното движение на 

стоково-материалните потоци и именно на тази основа протича 

усъвършенстването в управлението на процесите, осмислящи дейността на 

съвременното предприятие. 

В детайли съобразно предмета на дейност на малкия бизнес се разграничават 

няколко основни типа вериги, характеризиращи движението на материалните 

потоци в производствения процес. В още по-подрабен план се дефинират две 

големи групи – производство и доставка, тренспортиране и сервиз. 

За първата група съществено място е отредено на необходимостта да се 

поддържат известни количества материали и суровини или готова продукция 

като запас и по този причина типологизираните вериги са в следния 

схематизиран вид: 

А) доставка – запас – обработка – запас – потребител; 

Б) доставка – обработка – запас – потребител; 

В) доставка – запас – обработка – потребител; 

Г) доставка – обработка – потребител. 

За втората група, съобразно спецификата на услугите обоснована от 

поведението на клиентите и организационния потенциал веригите придобиват 

конкретно изражение: 

А) ресурс – обработка – клиент (наличие на свободни мошности); 

Б) ресурс – обработка – клиент (наличие на чакащи клиенти); 

В) ресурс обработка клиент (свободни мошности и чакащи клиенти). 

Въпреки наличието на механизъм оптимизиращ движението на материалните 

потоци и повишаващ ефективността в производствения процес от изложените 

схеми се вижда, че процесът на усавършенстване продължава да еволюира. В 

полза на логистиката може да се каже, че от функционално оптимизиране, 

нейният фокус се премества в друга посока като заема мястото на една от 

водещите концепции, преодпределяща оптимална ефективност на 

управлението. 

В този ред на мисли се развива и другата стратегия, определяща в 

преобладаваща чест успеха на малкия бизнес, а именно 

конкурентноспособността. Интересен и показателен е факта, че светът на 

бизнеса и по-конкретно тази част на малкия бизнес доказват, че в 
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концептуално отношение повишаващата се конкурентноспособност може да 

бъде разглеждана и като резултат на ефективната логистика. Присъствието на 

пазара предопределя нуждата в поведението на всеки пазарен участник да се 

усъвършенства нивото на конкурентноспособност. Конкурентните 

преимущества на организациите независоми от мащаба се залагат още в 

стадия на целеполагане и структуриране на стратегии.  

Значителните сътресения в световната икономическа система създават условия 

за ремоделиране на пазарното поведение. Отстъплението на масовия маркетинг 

и замяната му с индивидуален са доказателство, че производителите 

внимателно изучават промените в потребностите на своите клиенти и по този 

начин правят крачка преди конкуренцията.  

Психологията на това общуване превръща връзката клиент потребител в 

своеобразно партньорство и в незаменим източник на идеи за организационно 

усъвършенстване и оптимизиране на пазарното поведение. Актът по 

достигането на потребителската лоялност може да бъде разгледан като резултат 

от една страна от обезпечаване на качеството на предлаганите стоки и услуги, 

а от друга от постигнатото качество на самите бизнес-процеси. 

Философията за развитие на качеството намира развитие в концепцията за 

тотално управление на качеството (TMQ) и в последващата я за тоталния 

контрол на качеството (TQC). Един от основните методи за оптимизиране на 

системата за управление на качеството е използвания през 80-те години на ХХ-

ти век “Цикъл на Дейминг”. По повод на неговото приложение се налага 

мнението, че обезпечаването на конкурентноспособност може да се гарантира, 

ако разглеждания модел се наложи като задължителен стандарт за всички нива 

на дейност.  

Разглеждайки работата на малкия бизнес и обстойния анализ на достигнатите 

резултати доказват, че в отделни етапи и при конкретни бизнес процеси този 

модел може да се окаже нискоефективен, като се вземат превид ресурсните 

ограничения по отношение на: човешки, материални, финансови и 

информационни ресурси, защото планираните подобрения не могат да се 

реализират в пълна степен. В малкия бизнес управлението често се 

осъществява интуитивно и в малък кръг от менажери се вземат решения за 

широк кръг проблеми от различно естество. Именно при такива ситуации 

процесът на усъвършенстване може да зацикли или да се достигне до 
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неразрешимо противоречие между необходимостта от промени и ограничените 

организационни възможности.  

Опитът на много малки предприятия доказва, че при такива обстоятелства все 

по-често се игнорира възможността за постепенното оптимизиране на 

процесите и се прибягва до заимстването на готови процесни решения, 

прилагани от лидери в конкретната област, т.е. намира приложение методът на 

“добри практики” или еталонно съпоставяне - бенчмаркинга.  

Въпреки нагледната елементарна същност на процеса по пренасяне на 

избрания еталон и този метод крие рискове, защото адаптирането на добрата 

практика и постигането на оптимална ефективност са достижими само при 

съблюдаване на редица фактори от различно естество – местно 

законодателство, специфика на дейността, национален манталитет, традиции и 

др. Доста голяма част от опитите за приложение на банчмаркинг създават 

впечатление за отрицателен ефект, поради това, че усъвършенстването на 

определени дейности като пазарен анализ, финансов анализ, одит и др. 

генерират за самата организация немалки разходи. Наред с това 

допълнителната подготовка на кадрите, изграждането на допълнителни 

технически решения или въвеждането на още специализиран софтуер напълно 

обезмислят вписването на поредната “добра практика” в дейността на малкия 

бизнес. В подобни ситуации ефективност може да бъде постигната като се 

привлече външна организация, специализирана в конкретната област, т.е 

решението е популярно като аутсорсинг.  

Въпреки, че решението е известно от много време, мненията за него сa в 

известен смисъл доста противоречиви. От края на 90-те години на ХХ-ти век 

битува становището, че аутсорсингът на бизнес-процеси не е толкова 

ефективен в сръвнение с аутсорсинга на технологии. Анализатори считат, че 

тази тенденция е по-характерна за малкия бизнес, където проблемите с 

ресурсите се свързват както с ефективността от приложението им, така и с 

“перманентна недостатъчност”. 

Критичният преглед върху приложението на аутсорсинга в малкия бизнес дава 

възможност да се открият и положителни и отрицателни ефекти. Основните 

аргументи в полза на аутсорсинга се свързват с икономиите на средства и 

създаването на възможност да се повиши концентрацията на ограничените и 

недостатъчни собствени ресурси върху основната дейност и свързаните с нея 

операции. Като отрицателен ефект от аутсорсинга може да се спомене, че 
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присъствието на външни за организацията специалисти или личностни 

формации трудно се приобщават към организационните цели и още по-рядко 

изповядат заложената организационна култура или се съобразяват с наложения 

модел на поведение. 

Анализът на тенденциите, които оказват значително влияние върху развитието 

на малкия бизнес, дават възможност да се постави фокуса на внимание върху 

изграждането на конкурентно предимство на базата на споменатите стратегии, 

като се съобразяват с бавно оптимизиращите се бизнес процеси и ограничените 

ресурси. В този смисъл и учени и консултанти работят по създаване на модели, 

които да предоставят решения за достатъчна ефективност и възможно най-

добри резултати. Като един такъв сполучлив опит може да бъде посочен и 

“Стратегически модел на трите стъпки”.  

Обобщаващият извод, който може да се формира при анализ върху 

приложението на стратегии в малкия бизнес започва с това, че реално 

ограниченият мащаб насочва фокуса на внимание към операционното ниво и в 

тази връзка част от стратегиите се свързват с технологии и качество. 

Разглеждането на стратегиите като голям и продължителен план става все по-

трудно за обективна реализация и по-тази причина за неговото приложение се 

говори с известна условност, т.е. само при икономически субекти носещи черти 

на малки многопрофилни организации. В този смисъл за проява на 

стратегическо мислене в малкия бизнес е желателно да се говори, защото 

именно то е специфична форма на активен контрол и обективна възможност за 

разкриване на стратегическия потенциал и успешно бъдещо усъвършенстване. 
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Social effects of control deficiency in policies and 

functioning of Bulgarian fuel market 
 

Evgeniy Stoyanov 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper is devoted to a brief analysis on the development of the Bulgarian fuel 

market. Specifically, the focus of attention is placed on finding correlative 

relationships between the trends of development manifested differently on the 

international and the local market. This is done intentionally to foresee effects that 

are mostly negative and bring negatives in the work of the overall Bulgarian 

economic system. The tasks set for resolution can be explained with the maxim that 

when you discover the causes of a problem, i.e. its past and analyze its condition, 

then you can better predict and anticipate both its and own future. 

 

Key words: inequality, social policy, social impact, control. 

 

Социалните ефекти от дефицита на контрол в 

политиките и работата на българския пазар на 

горива 
 

Евгений Стоянов 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 
 

Резюме 

Материалът е посветен на кратък анализ върху развитие на българския пазар 

на горива. Конкретно фокусът на внимание е поставен върху намирането на 

корелативни зависимости между тенденциите на развитие, проявяващи се по 

различен начин на международния и на местния пазар. Това се прави 
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целенасочено, за да се предвидят ефектите, които са в повечето случаи с 

отрицателен знак и носят негативи в работата на цялостната българска 

икономическа система. Задачите, поставени за разрешаване, могат да се 

обяснят с максимата, че когато откриеш причините за възникване на един 

проблем, т.е. миналото му и анализираш неговото състояние, днес може по-

успешно да прогнозираш и предвидиш и неговото, а и своето бъдещето. 

 

Ключови думи: неравенство, социална политика, социален ефект, контрол. 

 

Реалността доказва, че няма нищо по-вечно от интересите. Отношението към 

тях напълно съзнателно и обяснимо е различно. Цената на установеното 

неравенство е много висока и постоянно променя своите нива. Факторите, 

които оказват сериозно влияние върху този процес, са лошо работещите и 

ниско ефективни световни пазари, слабата заинтересованост на глобалната 

политическа система от регистрираните пазарни провали и дефицита на 

справедливост в работата и на политическата, и на икономическата система [6, 

стр. 9]. Именно по този повод се появяват и отклонения в поведението на 

голяма част от икономическите субекти. Анализът на причините за тяхната 

поява може да се търси освен в споменатите ключови фактори, така и в голям 

брой допълнителни източници както от макро, така и от микроикономическо 

ествество. По-същественото е, че тяхната роля е двуполярна – когато се 

задълбочи градивното начало те провокират положителни резултати, но когато 

се прояви преимуществено регресивната им същност резултатите се свързват 

със забавяне на темповете на социално-икономическо развитие и сериозни 

политически трусове. 

Един от основните компоненти на обществената факторна система, в която се 

развиват всички заявени интереси, е пазарът на горива, тълкуван като основен 

източник на енергия или като доставчик на суровини, от които се произвежда 

тя. Въпреки технологичните новости, поради своите колосални размери и като 

физическо измерване, и като финансови стойности, в него относително бавно 

се променя самата структура и основните съотношения. Опазването на 

споменатата тенденция обосновава разбирането, че това е достатъчно 

консервативна световна система и трусовете в нея са свързани с редица 

глобални конфликти и икономически катастрофи. Не е случаен фактът, че в 
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последните 50 години най-несигурната зона в глобален план е Близкият Изток. 

Не са единични и случаите, в които рязката промяна на цените на горивата е 

провокирала срив в големи компании, включително изтриване на тяхната 

идентичност от търговските регистри, а дори и колапс в работата на цели 

национални икономики. 

Развитието на националната икономика не прави изключение от проявите на 

определени тенденции в международното пространство. Реално промените, 

които са провокирани от прехода и налагането на пазарното начало, се 

съпътствани от още редица допълнитени условия, усложняващи 

икономическото развитие като военния конфликт в Сърбия в края на 90-те 

години, присъединяването към Еврозоната в началото на новото хилядолетие и 

задълбочаването на конфликта в Близкия Изток от последните месеци. При 

тази ситуация и създадените трудни условия националната икономика доказва 

своята жизнеспособност и определена устойчивост. Както всяка управленска 

система от отворен тип и националната икономика реагира на сигналите от 

външната среда. Но все пак редица анализатори считат, че има и пропуски или 

така наречените забавени реакции в някои сфери. Една от тях, на която се 

вменява стратегическа ангажираност, е пазарът на горива, и по-конкретно 

развитието на ценовата политика, осъществявана от търговците на горива, 

предназначени за българския потребител. Индикацията за определянето на 

тази сфера като проблемна с национално значение е развивието на цените на 

петрола в глобален план за последните 12 месеца и състоянието на цените на 

българския пазар. 

Нивата, на които се търгуват фючърсите на петрола за месец октомври 2015 г., 

са нива около 47 долара за барел (159 л) от сорта Брент, т.е. сривът на цената е 

над 2 пъти в сравнение със същия период на предходната година. Реално 

регистрираният спад се основава на разнородни по характер причини: 

Първо. Цените на петрола се сриват по структурни причини, обясними със 

забавяне на световната икономика. Индикаторите за това са забавяне на темпа 

на развитие на Китай от една страна, а от друга - намаленото потребление на 

петрол поради увеличаване на добива на неконвенциоинални горива в Северна 

Америка. 

Второ. Картелът ОПЕК не се намесва в регулирането на ценовите нива в този 

момент и продължава да добива със същите темпове. 
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Трето. Цените на петрол могат да бъдат разгледани и като продукт на 

политическите отношение. Хипотезите за становището се базират на някои 

фактори. На първо място създаването на съюз между САЩ и Саудитска Арабия 

е целесъобразно осъществено, за да се ограничи влиянието на Русия и рублата. 

На следващо - Саудитска Арабия търси път за отслабване на позициите, 

създадени от конкурентните производители на шистов газ. На последно място - 

в момента ОАЕ засилва спекулациите на петролните пазари, т.е. може да се 

говори за иницииране на икономическа война. 

Анализът на резултатите от този тип отношения показва, че въпросната 

“петролна” или “икономическа” война засяга основно страни, чиито отношения 

по различни поводи и причини се възприемат като не особено добри със САЩ и 

Саудитска Арабия (Русия, Иран, Венецуела и др). Според наблюдатели това 

може да увеличи геополитическото напрежение в света, и то по-конкретно в 

района на Близкия Изток. 

И все пак в глобализиращия се свят протичат подобни процеси постоянно и 

всеки от тях оказва определено влияние и върху развитието на икономическата 

система в нашата страна, и върху провежданите от нея разнородни политики.  

Интересен е фактът, че динамиката на пазар като енергийния засяга 

държавата, тълкувана като система, развиваща се на базата на своята 

цялостно структурирана функционалност. Наред с това пазарните флуктуации 

и свързаните с тях ефекти достигат и до отделния гражданин, разглеждан и 

като данъкоплатец, и като краен потребител, и като член на обществото. В този 

смисъл и по този повод се оказва, че развитието на анализираните процеси и 

влиянието им върху поведението и на държавата, и на отделния потребител се 

превръщат в обект на анализ и контрол. 

Въпреки, че контролът притежава разнородни изяви, за конкретния повод в 

основата на анализ се поставят обобщаващата категория на финансовия 

контрол. Той е определен като строго определен вид социален контрол, който 

произтича преди всичко от правото на собственост, т.е. от правото да се 

управлява тази собственост. Това твърдение може да се възприема отчасти и 

като определение, но е нужно да се направят някои уточнения и по-сериозна 

обосновка [2, стр. 10].  

При подробен преглед на Международните счетоводни стандарти се 

разграничават редица съществени особености на финансовия контрол, 
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разкриващи целесъобразно съдържанието на всеки конкретен стандарт. В 

определен случай контролът се дефинира като властта да се ръководи от 

финансовата и оперативната политика на една организация, така, че да се 

извлече изгода от нейната дейност. В друг стандарт се отбелязва, че контролът 

е еквивалент на собственост или част от нея, като в този случай се засяга това, 

че правото на контрол се проявява в зависимост от размера на притежаваното 

богатство. На следващо място е залегнало разбирането, че пряката или косвена 

собственост върху повече от половината от гласовете на едно предприятие 

предопределя възможността по установен път да се насочва финансовата и 

експлоатационната политика, като обаче по този начин не се контролира тази 

политика [4].  

От написаното дотук става все по-ясно, че финансов контрол е властта да се 

управляват финансите на организацията, да се налага определена финансова 

политика и естествено да се носи отговорност. Правото на власт, а 

следователно и на контрол, е израз на отговорност за състоянието на самата 

организация. Като проява на власт контролът не е просто възможност да се 

приложи конкретна форма на контрол или процедури, а преди всичко да се 

задейства контролната функция.  

Наред с правото на собственост, а оттам и на власт, финансовият контрол е 

съществена част от йерархията на управление на обществото, важен елемент от 

регламентираните социално значими отношения. Правото на държавата върху 

определена част от собствеността дефинира и правото й да упражнява контрол 

[7, стр. 119]. 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 

като управлява така наречената си финансова фунция и наред с това да 

развива притежаваната си собственост. 

Работата на финансовия контрол при създадената от срива в цените на 

горивата ситуация на държавно ниво се свързва със следния проблем – 

увеличаване на риска при изпълнението на държавния бюджет за 2015 г. 

Конкретно бюджетът за тоза година е изготвян на базата на прогноза за 

средногодишната цена на петрола от 91.6 долара за барел. В същото време в 

началото на януари Международният валутен фонд прогнозира средна цена за 

годината от 57 долара за барел. Специалисти и анализатори застават зад 

мнението, че “само заради разликата в средните цени на петрола приходите от 
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ДДС от внос от трети страни ще бъдат с около 500 млн. лв. по-ниски” [5, стр. 6]. 

Казано с цифри, при заложени около 1,297 млрд. лв от косвени данъци ще 

бъдат реализирани едва около 60-65% поради разлика в цени. Посоченият 

проблем създава възможност да се мисли за частично решение в две посоки: 

едната - ползването на по-реални прогнози при създаване на бюджет [1, стр. 9], 

и другата - максимално ефективна работа на финансово-контролните 

институции, имащи отношение към събирането на косвени данъци при плътно 

и пълно междуинституционално взаимодействие. 

Проблемът с цените на горивата придобива друг израз на ниво отделен 

потребител. Анализът на пазара със своите предлагане и потребление доказва, 

че съществуват множество малки и същевременно сериозни проблеми. Най-

общо те се свързват с качеството и количеството на предлаганите горива. За 

качеството може да се каже, че отговорност може да се търси от всички имащи 

пряко отношение и към преработка и производство, и към дистрибуция и внос. 

Субектите, които с резултатите доказват, че реализират занижен контрол, са 

основно на ниво оперативен контрол без значение дали реализират 

специализиран химикотехнологичен анализ или митнически контрол. По 

отношение на количеството реално проблемът се свързва със занижения 

контрол от страна на Института по метрология и постоянния контрол върху 

монтираните нивомери, когато ощетеният е обикновеният гражданин. Към 

данъчната администрация могат да бъдат отправени упреци, когато проблемът 

с количеството е зададен поради употребата на манипулиран специализиран 

софтуер на бензиностанциите и ощетена е държавата. Ако към споменатите 

проблеми се прибавят и проблеми, произтичащи от ценообразуването с огромни 

маржове, недобросъвестно организираните тръжни процедури по държавни 

поръчки, контрабандата с горива и съмненията за картелни договорки между 

по-големите “играчи” на българския пазар, то картината би придобила 

реалистичен вид. 

Намирането на решения за споменатите проблеми, както и ефектът от спада на 

горива на световните пазари, са фактори, които провокират бавен ефект върху 

българската икономическа система. Позитивната част от него, по мнение на 

специалисти, ще усетят частично в транспортния сектор и логистиката. Дори 

при тях не е ясно дали и колко от това облекчение ще се усети и предаде по 

веригата до крайния потребител. Що се отнася до останалите сектори в 
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икономиката, ефектът е още по-спорен. Това е резултат от тяхната зависимост 

от цената на газа, който обаче няма намерение да пада по редица причини. 

Първо, защото цените на газа се определят на база на два петролни деривата – 

мазут и газьол, които още не са отчели спада на петрола. И второ, защото още 

не са погасени задълженията на “Булгаргаз” към “Газпром”и по тази причина 

ДКЕВР като регулатор реагира забавено, за да може “Булгаргаз” да компенсира 

частично слабите си резултати. Ако към написаното се добави, че ”средствата, с 

които управляващият център (държавата) провежда социалната политика, 

разглеждани от чисто икономическа гледна точка, образуват на свой ред 

сложен спектър: арбитраж в трудовите взаимоотношения, условия на труд, 

социални добавки, данъци за финансиране на централизирани програми,... и 

за тях не се набавят достатъчни финансови ресурси, то става ясно, че 

дефицитът на контрол “обезкървява” националната икономическа система [3, 

стр. 256]. В този смисъл напълно естествено възниква риторичният въпрос: 

Съществува ли дефицит на контрол или се усъвършенства контрол върху 

дефицита?  

Направеният кратък анализ на разгледаните ключови за българската 

икономика проблеми, произтичащи от пазара на горива, провокират 

заключението, че тяхното решаване е свързано с изграждането на единна 

система за финансов и държавен контрол, имаща пряко отношение към 

развитието и усъвършенстването на пазара на горива. Реално флуктуацията в 

работата на световните борси и пазари е съществен  фактор, но 

целесъобразното прогнозиране, обосновано от рационалното планиране, и 

ефективният контрол биха създали определени възможности и в подобни 

ситуации задъхващата се българска икономика да заработи по-добре и по-

резултатно. В този смисъл и по този повод е редно да се помисли за усвояване 

на пълния институционален потенциал на държавата и за преодоляване на 

споменатите проблеми, а самият финансов контрол като система да създаде 

плътно междуинституционално взаимодействие. Ако обаче написаното се 

приеме като градивна критика или поне като сериозна идникация за наличие 

на задълбочаващи се проблеми, може отговорно да се изрази мнението, че 

днешното разделено поради различни заявени интереси общество застрашава 

своето бъдеще. 
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Social adaptation as a social process in the 

adaptation of military personnel 
 

Venelin Terziev, Sevdalina Dimitrova 

Vasil Levski National Military University - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper considers the social adaptation of the military as a social process. The 

adaptation concepts adopted in science and practice is reviewed. An attempt is 

made to classify the types of adaptation based on the nature of the interaction, the 

type of adaptive environments, adaptive environment structural components and on 

the basis of psychological content. Social adaptation process is presented in the 

following major stages: preparatory stage, stage of psychological tension before 

discharge; stage of acute mental reactions to entry into "civilian life"; stage of acute 

mental reactions to exit out of „military life” and stage of re-adaptation. 

 

Keywords: social work, social management, social adaptation of military. 

 

1. Introduction 

Social work is a relatively young, gaining distinction nowadays as a rapidly growing 

branch of knowledge and practical work, whose development has not been 

completed yet. Having emerged as a social phenomenon and a special area of 

human activity, it has been on a more frequent basis attracting the attention of 

those engaged in the field of research and becoming subject of special scientific 

studies. This means that the studies of leading specialists dedicated to social work 

are based on methodological approaches, aggregations of methods and 

technologies, generalized practical work experience applicable to most Social 

Sciences and Humanities (Dimitrova, 2011). 

The concept of Social work is inherently polysemantic. Presently, there are several 

approaches to its understanding amongst which more significant are the following: 
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 the area of scientific knowledge about laws governing the utilization of 

internal and external resources of an individual, a family or a community being in 

difficult situations of inadequate social functioning; 

 specific type professional activity, manifestation of which is evident in 

rendering governmental and non-governmental assistance to people in order to 

provide cultural, social and well circumstanced level of life, providing personal 

assistance to an individual, a family or group of persons; 

 rendering assistance within in the context off an of immediate interaction 

with individuals and families to resolve problems in their mental life, interpersonal 

relations, social and economic problems; 

 helping an individual placed in a difficult life situation, encouraging him to 

become socially self-sufficient, socially developed and socially active member of 

society; 

 type of activity of individuals and organizations providing assistance to 

various segments of population. 

These definitions indicate that the social work is a particular type of activity of 

people aiming at providing help or assistance to various strata of society being in 

difficult life situation, also at creating conditions instrumental for the restoration or 

betterment of people’s ability to social functioning.  

The term „social work” in scientific and academic literature is most frequently 

defined as professional activity aimed at helping individuals, groups, communities 

to enhance or restore their capacity for social functioning and creating social 

conditions facilitating the implementation of this goal. Social work is also seen as a 

kind of social activity featuring specific levels of accomplishment conditioning its 

functions, forms and methods. 

In the widespread R.Baker’s Social Work dictionary in the list are included: 

individual social work, team social work, community organization, administrative 

social work, research, social policy, planning, immediate clinical practice, family 

and marital practices and other micro practices and also this, what is called the 

common practice of social work. 

The amalgam of technology, research and practical procedures, mode of operation 

by means of which social work is carried out represents the methods of social 

work.  
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Methodology of social work is based on a system of well- substantiated knowledge 

gained through research and evaluation of practical activities. The theory of social 

work accounts for the complexity of interactions between individuals and their 

encirclement and recognizes people’s ability both to be influenced and to alter the 

effect of multiple factors acting on them. 

Theoretical and methodological analysis of social work is based on the historical 

approach and identification of sources for the emergence of a phenomenon in the 

past. 

Historians track down roots of compassionate attitude towards a fellowman still in 

the customs and habits of the Early Slavs. S. M. Solovyov notes that unlike the 

warlike Germans and Lithuanians, ridding of "needless, weak and infirm" 

countrymen and killing captives, our distant ancestors used to exhibit mercifulness 

to old and little tribesmen, also to captives, who, after a certain period of time could 

return to their homeland or „to remain living with the Slavs as free people or 

friends”. Providing shelter and affection for strangers, they are conspicuous for their 

rare hospitality. 

Against the background of that what was stated above, scientific understanding of 

social work in Bulgaria begins with the manifestation of social role of the 

phenomenon of charity in public life, as well as with the attempts various 

philosophical, psychological, psychotherapeutic, sociological and medical 

approaches to be applied for the purposes of scientific justification of social 

protection of people, helping the needy.  

Nowadays, theoretical justification of social work is developing in three main 

directions. First, the place of social work as a branch of knowledge amongst 

disciplines such as Social Philosophy, Social History, Political Science, Sociology, 

Social Psychology, Cultural Studies is determined. Second, an own theoretical 

constant of social work as a specific object of study is sought; and third, its 

interaction with other human and society science is shown. Taking into account 

that the social work is based on human factor understood as an individual, team 

and team members’ relationships based on the awareness, the social nature of 

prime priority of its activity conditions the necessity of knowing the general and 

specific factors. As to general factors, attention should be given to general culture, 

special functional culture, factors of motivation, while the specific factors are 

associated with the manner of management decisions making, managerial 

intercourse and management responsibility. 
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Sticking to the logics of the study, our research is focused on a specific area of 

social work, such is the social adaptation of servicemen at the end of their career 

and making them ready for positions in the public and private sector of economics 

[Human resource management concept of the MD, BA and structures directly 

subordinate to the Minister of Defence, S., 2006; Armed Forces Human Resources 

Management Doctrine (NP -1), an Ordinance of the Minister of Defence of the 

Republic of Bulgaria No.OX- 179 dated 06.03.2013] as a criterion for motivation 

and increasing the activity of the human factor in the field of security and Defence. 

Moreover, in contrast to previous studies, refracted through the prism of military 

department social policy, this study is aimed at offering the social and scientific 

knowledge a new perception of social adaptation of servicemen leaving the ranks of 

the Armed Forces and Bulgarian Army in accordance with the scientific 

understanding of the social work. 

 

2. Features of social work with servicemen at the end of their career 

A baseline of our research served the specificity of social work with servicemen 

discharged from military service. The need for transparency and equal treatment of 

users of social services, paying respect to dignity of military brings out the role of 

social work with them (Terziev and Dimitrova, 2013a; Terziev and Dimitrova, 2014a; 

Terziev and Dimitrova, 2013b; Terziev and Dimitrova, 2014b). 

Hundreds of professionals moved from the army in the civil sector are able to make 

a substantial contribution to the reconstruction of Bulgarian society and to add 

value. Things are different in real life, where their experience and skills often give 

the impression that they are unnecessary. People who devoted their youth to the 

colors, as a rule are difficult to adapt to conditions of civilian life. Such a situation 

is not only immoral but also socially dangerous. People with special military-applied 

skills and knowledge actually form a new "risk group", especially when they fall 

come to the attention of criminal world. Very indicative on this issue are the various 

reports and analyzes of the Ministry of Labor and Social Policy and the Ministry of 

Defence. 

The data are indicative that a third of them have „finding a job” offers in the 

security services to various private organizations, banks and/ or specialized 

licensed private security units. 
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The established practice shows that some of career service officers are experiencing 

serious difficulties finding a civil profession. Although highly qualified, many of 

them cannot find a job months in a row, lose the continuity of their working carrier 

or get deskilled. Working out the causes is based on an analysis of sociological and 

psychological studies materials enabling us to define the specifics of their self- and 

personal adaptation. Accordingly, the age groups of leaving the ranks of the AF and 

BA servicemen, social adaptation of who finds its manifestation in different ways. 

 

Differentiation based on age criteria: 

a) Servicemen up to 30 years old: In a rapidly changing security environment it is 

difficult to provide precise framing of causes leading to discharging from the army. 

Observations show that a young officer decided to leave service if he feels unable to 

fully realize his potential in military service, comparing his life journey and 

achievements with the way existence he has have and how successful their coevals 

in "civilian life" are, or if he has chosen this profession by accident. This is the most 

mobile part of reserve officers. Discharged under honorable conditions or released 

members are not eligible for pension and for some time they have to face financial 

difficulties, especially those of them who have a family. They need such training, 

that would provide them quick and tangible revenue and growth in their 

professional career. This is the most successful part of the servicemen in the 

context of retraining/ acquiring additional qualification in civilian occupational 

specialty. 

b) Servicemen aged 30-40: Many of them are forced to leave the ranks of AF and 

BA due to staff reduction and structural reforms. This does not always coincide 

with their personal plans. This category leaves resentful, prone to negatively 

evaluate their perspectives, quite often with aggressive attitude to others. The 

combination of pecuniary burdens and substandard living conditions leads to crisis 

states of mind and personality. Despite the difficulties, the members of this 

category are trying to maintain emotional and mental flexibility, actively seeking 

new forms of behavior.  

If the representatives of this group of military are provided appropriate positive 

solution to overcome the crisis, the probability for them to enter into a period of 

high productivity in a variety of areas of activity will increase. This is that part of 

discharged servicemen who need a thorough and adequate counseling, professional 

advice, social and legal support. 
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c) Servicemen older than 40: This is the group of military who have served their 

time and achieved maximum self-actualization within the army service. They have 

certain privileges and material welfare. They strain after activities enabling to keep 

the attributes of their past power and former social status, however, without 

striving for particularly complex types of business due to the fact that such an 

endeavor requires procedures of acquiring a new major, knowledge and skills. The 

process of serious training for them is unattractive, they tend to offices in the 

administrative and economic control departments of the state and public 

administration and to various activities /control and security/ in municipal 

administrations in the field of education and financial bodies. When choosing their 

further life path they find it easy to turn to various organizations. 

In considering the main problems of socialization and adaptation of servicemen 

leaving the military service and their transition to civilian life environment resulting 

from their economic, age, psychological and social characteristics and their social 

status in modern conditions, the importance of social work targeting this category 

should be taken into account. This necessitates further development of already 

existing and newly developed forms of social work. Moreover, the servicemen social 

protection system has historically become a part of the national policy of a state. As 

such it should be further developed by actively interacting with all executive bodies 

and sectors of life in a country. In this context, attention should be given to 

appropriate best practices and their adaptation to our environment, accordingly. 

 

3. Foreign and our experience in the field of social adaptation of the military 

In organizing the work on career development and social work with servicemen 

putting an end to their military career, regardless of reasons, as well as the work 

with their family members at national level, taking into account international 

experience is of significant importance. Undoubtedly, it is at least nonsense to 

believe that this experience can be transferred to our terms unalloyed, directly. In 

order to be used in the work of our social services, its bringing in conformity with 

Bulgarian specifics is a requirement. 

Almost hundred years’ experience in the development of social work not only 

determines the modernization of the classical social thought paradigm, but also 

provides scientific foundation for new trends in the social reconstruction of society 

(Dimitrova, 2013; Asenov and Hadziev, 2011). 
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Theoretical growth of scientific knowledge in the field of social work in many 

countries of the world has been developing mainly in two directions. The first trend 

relates to promoting the importance of behavioral approach in the system of 

psychological explanation based on the theory of knowledge, on the domination of 

cognitive orientations. The second aspect is related to enhancing the interest in 

social work theoretical approaches. 

In the long run, systematic concepts of social protection, social guarantees, and 

social services aimed at rendering assistance and support to people finding 

themselves in complicated life situations have been formed in the knowledge of 

social work. At that, orientation towards an overall approach to theory of social 

work, to the establishment of a legal foundation of social technologies is promoted. 

 Comparative analysis of international practice in the system of conversion 

training and social adaptation of servicemen who undergo transition to civilian life 

has provoked us to look for an answer to the following questions: 

 what military personnel classes leaving the ranks of AF and BA are covered 

by this system; 

 how the financing of military staff’s preparation for the transition to civilian 

is arranged and who is irresponsible for the core measures in this process; 

 who is carrying out the process of social adaptation and what structures and 

organizations within and beyond the competences of the Department of Defence are 

involved;  

 what is the technology of organization of the process of professional 

reorientation, conversion training and assistance in finding the servicemen 

discharged from military duty a job; 

 what is the time span for carrying out the work on conversion and social 

adaptation of military before and after their discharge from military service;  

 how the availability of practical skills and competences acquired in the 

course of regular duty by those discharged from military service is reported;  

 what is the ratio of discharged servicemen intending to undergo retraining in 

one civilian occupational specialty or another and those intending to turn to one 

business or another in such civilian and educational field at a later stage? 

In pursuing an answers to these key questions, we turn to the best practices in the 

field of conversion training and adaptation of the military personnel discharged 

from service and the members of their families. And it is quite understandably for 
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us, as a member state of NATO, to focus on the practices and experience of the USA 

and many EU member states of this structures in this area. 

In the U.S., in the late 80s of XX century, the Pentagon, the ministries of the Armed 

Forces, many military organizations (Associations of the US Army, Air Force, Navy, 

Officers, Seniority, Sergeants, Reserve Officers) assisting those who left military 

service created a special office aimed at providing employment services. 

Employees of this department have developed and implemented a special program 

for "linking" military and civilian fields, where the individual willing to find a job can 

obtain information about business sectors he/she would be appropriate for and 

where specialists in the particular field are needed. Close cooperation between the 

Department management and companies, corporations, government and private 

labor offices is essential for achieving this is of exceptional significance. Very useful 

in boosting and simplifying the job finding process are the published handbooks 

containing variety of information: starting from tips for servicemen moving from 

active duty to reserves to requirements for completing the necessary questionaries, 

data to be entered by using the modern computer technology. Today, these 

handbooks are available in almost all libraries of the U.S. military units. 

Care for soldiers upon termination of military service in the U.S. by legislation is a 

duty of the state authorities. Moreover, the enlisted men and N.C.O. who do not 

receive pensions are eligible for unemployment benefit paid from a fund financed 

only from the budget of the Ministry of Defence. Military reservists have priority in 

employment for positions at government offices, more particularly, certain 

categories of veterans are given priority in employment at government 

organizations. What is the question about is that in accordance with the legislation 

of the U.S. (Servicemen's Readjustment Act of 1944, Veterans' Education and 

Employment Assistance Act of 1976 and "Civil Service Reform Act of 1978) hiring 

priority in employment at governmental organizations enjoy the participants in 

combats and having received government awards or disability during service. 

Moreover, for those enrolled in the army after September 7, 1980 there is a 

requirement for them to have served in the regular armed forces for at least two 

years (this condition does not apply to people with disabilities). 

No less noteworthy is the attempt to solve the social problems of servicemen in the 

United Kingdom and Northern Ireland. All British military are serving under 

contracts. According to The Queen's regulations and orders for the army 
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commanders are responsible for ensuring access to information and advice on all 

aspects of adaptation to civilian life for all soldiers in all ranks and in every period 

of their career.  

Specific features of the British practice in solving the problems of adaptation of 

soldiers passed in stock are the following: 

 all measures are carried out at the expense of the state and not at the 

expense of employers or military; 

 the Ministry of Defence provides servicemen advising on these issues two or 

two and a half years prior to the termination of military service and one year after; 

 servicemen are eligible to retraining after five years of service, at that two or 

two and a half years retraining for the regular is mandatory, while for the officers-

voluntary; 

 servicemen are entitled to receive a grant of 534 pounds sterling (the amount 

has not been changed for a number of years) for retraining courses outside the 

system of the Ministry of Defence (as against our practice established where the 

amount allocated for retraining of discharged servicemen is cut at regular intervals- 

currently 350 BGN for a discharged serviceman); 

 25,000 servicemen are being released every year; partial support is provided 

to all military and full- to 50% of the discharged; 

 in addition, the Ministry of Defence reimburses the servicemen travel and 

accommodation expenses during the conversion retraining;  

 duration of conversion training depends on years of service: four weeks - 

upon completed five years of service, five weeks - upon eight years, six weeks - upon 

twelve years; seven weeks - sixteen years of service. 

Support of the military in the UK takes place on three levels. This includes: general 

consulting at the unit conducted by the officers responsible for the employment of 

released officers, the level of support provided by the respective commanding using 

respective-consultants ( in Navy- 8 people; in the Air respective- 11, LF -22 people); 

the structure, in which along with the Ministry of Defence participates a private 

company (the structure includes the Ministry of Defence, Veterans Jobseeking 

Office, Coutts Consulting Group and the Bureau of Vocational rehabilitation).  

A distinctive feature of French policy in the field of social adaptation of the military 

is the established complex "assembly - training - retraining" taken as a whole and 

offering possibility for the servicemennot only to successfully carry out their service 
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in the army, but to succeed when they return to civil society within the frameworks 

of their second career. 

Since 22 February 1996, immediately valid and effective as at the date and time of 

its announcement by the President of the French Republic, the decision to move the 

army into a professional, the policy for retraining of the military staff is an integral 

part of the personnel management policy. This makes it necessary to provide for 

such a career that allows for a serviceman to serve within that specialty at a 

particular point in time and that can be used at a later stage - in the civil service. 

This also justifies the necessity of validation of military diplomas in accordance with 

scale of state diplomas issued in the education system by the administrative 

committee with the Ministry of Labor. Coordination of the procedure for recognition 

of military diplomas military is carried out by the Department of occupational 

mobility. 

Yet another feature of the French policy in this area is the significant differentiation 

in social work care provided to particular military personnel classes (Navy, Air 

Forces, Land Forces). Thus, a structure designated as Mobility in the Navy was 

established in the Navy, encompassing five retraining departments. Coordination of 

each of these departments is carried out by an officer-consultant in charge for the 

region. Their staff is looking for employment opportunities in direct contact with 

companies (more than 4,000 different companies use the services of Mobility in the 

Navy structure).  

Existing legislative basis for conversion training includes: 

 A common normative instrument for military personnel (a Law of 13 July 

1972) with amendments introduced with the Law on measures to help military 

within the frames of transition to a professional army of 19 December 1996. 

According to this act, career regulars and servicemen on contract are entitled to 

twelve months of leave for training, allowing them to pass training tailored to their 

career project. Moreover, during the first six months of retraining they receive 100% 

of their salary and over the next six months - a salary, but without payment of 

premium and bonuses. They also have the right to work (internship) at an 

enterprise and to get remuneration there, though it can reduce the military salary. 

 Three decree adopted in May, 1997, regulating the conditions for granting 

leave for retraining (the leave is granted by personnel departments). 
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 A common regulation of 22nd April, 1998 of the General Secretariat of the 

Executive Office to the MD and the General staffs of different military defines the 

principles underlying the new policy for retraining of personnel. 

There is a Council on personal retraining operating to the Ministry of Defence, 

researching and dealing with the whole range of problems, drawing conclusions and 

recommendations on projects of the Ministry of Defence. 

The panel of the Council, chaired by the Minister of Defence, consists of twelve 

representatives of staffs and controls, seven members appointed by the CSFM, the 

president of the Association of Social Adaptation of Officers (ARCO), representatives 

of various associations of ex- servicemen, a representative of the Ministry of labor 

and representative of the Ministry of National Education. 

Responsibility for the retraining of personnel is assigned to the Department of 

occupational mobility (MMP -Mission pour la Mobilité Professionnelle) founded in 

1982, that develops and defines together with the various armed forces a policy for 

retraining of personnel under the leadership of the management of military and 

civilian personnel (DFP). 

The first interview for reorientation is in the competences of the Department of 

Defence. Depending on situation, it provides the applicant an opportunity to refer to 

the officer-consultant at a training center (CIR) or ARCO. 

In Germany the organization of retraining process, professional orientation of 

military personnel on duty and after leaving is the competences of the 

administrative and economic management of the Bundeswehr (its units within the 

Federal provinces). Under the command of Administrative and Economic Office VI 

in Bavaria there are 21 000 people, 17 units (district military administration). A 

distinctive feature of the German experience is that professional orientation and 

retraining at the end of the service is part of a general policy for training of the 

military carried throughout the service. Funding for these activities is charged to 

the budget of the Defence Department. 

During the late 1960s a resolution was adopted according to which every officer of 

the Bundeswehr is required to have higher education. To this end, the officer either 

goes into the army after having completed university education, or obtained it 

during the service. In a related move two military universities have been established 

(in Hamburg and Munich). Eligible for these universities were military servicing on 

re-engagement who have served not less than four years and wishing to become 

officers - professionals. 
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Courses at these universities are conducted on a more intensive basis than at 

ordinary civil universities. The total period of training is significantly reduced (3-4 

years) by organizing training trimesters (i.e. a calendar year training lasts three 

semesters, hence the name „trimesters”). Students receive a salary, wear civilian 

clothes. Once a week they have only military training. Specialties in which the 

training is conducted is determined according to the needs of the Armed Forces.  

During the service, through the mediation of the Career Development Office to the 

Bundeswehr, training in civil disciplines and professions and further qualification 

of contract servicemen in the military- vocational training is conducted. 

Upskilling takes place in a special school to the Bundeswehr at the end of military 

service. There general training and special courses in majors leading to awarding of 

professions as economist, tutor, engineering technician or electrician are taught. 

Upon completing the service, assisted by the Career Development Office to the 

Bundeswehr, the officers receive special education and financial aid at a particular 

office with allowance for length of service, compensating jobseeking and relocation 

expences incurred.  

It is noteworthy that in the Bundeswehr considerable resources are spent on 

advertising military service. In support of this was the large-scale campaign was 

conducted in 1996, on organization of which almost half of the budget allocated to 

attract recruits (about 11 million) was spent. 

The analysis shows that military service under contract in Germany is a temporary 

job. Civil future of servicemen is protected by the Social security of former 

Bundeswehr officers act providing insurance for years of service (monetary 

compensation for the interim period and cash assistance for the transitional period) 

and professional qualification. 

The practices of developed countries in Europe (the UK, France, Germany, etc.) 

confirm that servicemen discharged from military service prepare for civilian life 

prior to their releasing from the Armed Forces and the organization of this process 

is a responsibility of the ministries of Defence, and of course, subject to financial 

support from the state. 

Adoption of foreign experience in social protection of servicemen requires taking 

into account the complex of domestic and foreign policy factors influencing the 

processes taking place in a particular state. The existing models for social 
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protection of servicemen worldwide can be divided into institutional, partially 

institutional and extrainstitutional. 

The institutional model is typical for the countries with developed legal systems, 

industrial or post industrial economy, democratic state system. There are clearly 

defined conditions of operation of the armed forces, a comprehensive civil control is 

carried out there, a functioning contract-based service system and an established 

legal framework for protection of the honor and dignity of the military. A well-

developed system for material and social security of servicemen and members of 

their families allows the state to provide them with living standards higher than the 

national average. Institutional model defines the high prestige of military service in 

the public mind and its attractiveness for a significant part of the younger 

generation. 

In countries where a social security institution is just beginning to form and the 

system of guarantees, compensations and benefits for servicemen sometimes has a 

casual and fragmentary character a partially institutional model is formed. There, 

the peculiarity of the legal status of the armed forces and the military represents an 

opportunity to involve them in extrinsic functions implementation. In some cases, 

such decisions of the military and political leadership of a country could be taken in 

concurrence with the legislative authorities. Living standard of the military in 

partially institutional system is comparable to the average standard of living of the 

population. The prestige of the military service is substantially lower than in terms 

of the institutional model; military service in the public perception is ambiguous. 

There are certain difficulties with the provisioning of the armed forces. The choice of 

the military profession is often driven by the more favorable socio-economic 

conditions of life outside the army.  

Extrainstitutional model is formed in countries where the military are an 

independent political force, being in power (or having unlimited influence on it). 

There, the military actually participate in political decisions and, if necessary, use 

firearms. They act under the wartime laws and conduct military dictatorship. Army 

members get considerably higher socio-economic benefits than civilians. The 

military cause fear and tension. 

Social protection of servicemen in Bulgaria for the present is of partially 

institutional nature, and sometimes, in a number of signs is reduced to 

extrainstitutional model. The way ahead in Its further development depends on the 

specific policies applied. More preferable is the way of strengthening the legal basis 
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for the social protection of servicemen and provisioning plenty of the socio-economic 

and socio-cultural mechanisms, which means a move towards institutional model. 

The analysis of the legal regulation concerning social protection of servicemen 

applied by the member countries Euro-Atlantic structures allows to highlight a 

number of specificities. Attention, in our view, should be given to the following:  

 First, they regulate the status of the military both as a citizen, and as a 

special subject of public relations; 

 Second, the underlying principle of legal regulation of the servicemen social 

protection system is the principle of compensation for specific burdens and 

hardships of the military service; 

 Third, the special status of the military, the complex of their rights and 

privileges is constitutionally entrenched. 

 Fourth, the effectiveness of military legislation is conditioned by its 

systematization. 

A distinctive feature of the legal regulation concerning social protection of foreign 

armies servicemen is the establishment and effective functioning of special 

structures to the state administrative bodies within the immediate jurisdiction of 

which is the settlement of the said issues. 

European practice gives evidence that parliamentary scrutiny is the basis for a 

broad and developed system of civil control over the armed forces and the entire 

military. In Bulgaria, there are still many gaps in the implementation of 

parliamentary scrutiny, although there have been certain changes in this direction. 

However, a number of questions concerning armed forces activities that have 

significant social importance remain outside the regulating effect of the National 

Assembly. Speaking of this very day in our country, it is far from complete 

implementation of the possibilities inherent in the foundations of parliamentarism.  

The existence of a network of public organizations at different levels is typical of the 

established in the Western countries social protection systems; there is a steady 

tendency to boost their role. Thus, the French experts consider it necessary to 

establish within the military organization special institutional frameworks for open 

discussion and early detection of problems at regiment (ship) level.  

Notwithstanding undoubted success of the military social protection system 

development of foreign countries, they also have a number of unresolved issues. 

This is primarily the problem of housing. For example, many U.S. military garrisons 
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have no living conditions for the families provided and they are categorized as units 

where family reunification is not allowed. Family separation creates many financial, 

psychological and social difficulties. Servicemen arriving at the place of service with 

a family are paid travel expenses for 60 days. In practice, it often turns out that this 

money is not enough. Quite often the soldier is unable to find accommodation for 

his family.  

In Germany, with all that there are sufficient lodgment opportunities, they often do 

not meet the modern requirements, or inappropriate in terms of location. All this 

creates difficulties for the families of soldiers when it comes to children going to 

school, finding jobs for women and the loss of previous social environment with all 

associated negatives in general. 

In all armies of states, subject of this study, without exception, the social protection 

of servicemen families is a topic of the day. In the U.S., the total income of an 

officer’s family is often lower than the family income of civil servants in the federal 

administrative bodies. Soldiers and their families are sometimes concerned about 

that to what extent they will do until the next monetary allowance. Family’s 

dissatisfaction with the lifestyle of servicemen is pointed out as a major barrier in 

the way of continuing the military service contract.  

Social and psychological adaptation of soldiers passed in stock remains a problem 

of the day. They are changing the profession in advanced age, when others have 

made a career in civilian profession. As a result, on the background of tense 

situation, special difficulties are faced on the labor market, being exacerbated by 

the fact that in many countries, in Germany in particular, there is no protection 

against unemployment for ex-servicemen under contract.  

Experts in the field of innovative military education in Bulgaria believe that 

undiscriminated borrowing of foreign practice is extremely dangerous. Meanwhile, 

others believe that the specifics of Bulgarian lifestyle, ideological heritage, mentality 

of the population should not be exaggerated, since during the transition period they 

have not been so much significant factors of social development, as could be 

expected. Much greater impact has the state of economy, which crucially affects 

social processes, limitates the choice of orientations and scales of social and 

political events, rising sometimes insurmountable barriers in the way to 

implementation of social policy. 

Thus utilization of foreign practice and experience should be seen as a guideline to 

form a system and mechanisms for social protection of servicemen. With all 
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steadiness of the historical and national circumstances, they also undergo certain 

changes. Representative in this respect is our legal system, in the development of 

which the role of the state determinative. Such a role for the state gives the 

Bulgarian legal system that unique character that sets it apart from the legal 

systems of other European countries. This means that when taking certain legal 

concepts, models, and rules of the law, we must recognize the specific nature of our 

legal system that can radically transform foreign ideas and models. In this vein, we 

consider it necessary to trace our country-specific practice for social adaptation 

servicemen, discharged from military service. 

 

4. Procedure for social adaptation of servicemen in Bulgaria 

Solving the complex task of creating a system of social protection of servicemen, as 

a rule, affects all aspects of the life of society. Fundamentally new questions appear 

to economic, social, intellectual and other spheres. Solving a similar problem in 

Bulgaria is complicated by the significant reduction of the army, its reforming by 

applying professional principle of completion. Taking into account the international 

experience, it can be assumed that similar changes at home can cause new set of 

difficult and complex problems. In this case, attracting foreign partners and 

adopting joint training programs of soldiers moving into stock would be useful. 

Measures and actions in this area should be directed towards the implementation 

of programs and projects for motivation, training and retraining, job placement, 

starting own business and conversion of military property. Feasibility of the study 

of the labor market determines the need for professional orientation. This requires 

involvement of the military in training courses, providing learning opportunities at 

higher educational institutions awarding majors sought by employers, making them 

ready to start their own business, helping them with job placement. Accordingly, 

provided funding for training courses should be in proportion military budget - 

serviceman (70:30). Such an approach shall promote the aspiration for development 

of those servicemen who are subject to retirement or otherwise leaving the ranks of 

the Army and prepare them for self-actualization in civilian life. Training courses 

should be tailored to the requirements of the labor market (Terziev and Dimitrova, 

2013c). 

In accordance with the above, the main types of social services can be classified as 

follows: 
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 professional orientation; 

 assistance in professional retraining; 

 jobseeking assistance;  

 legal assistance; 

 social and psychological support; 

 assistance in setting up, small business enterprises; 

 information and consulting services; 

 work with the families of servicemen who died while performing their military 

duty. 

Professional orientation and the choice of civil profession is the first step in 

preparing for the transition to stock.  Assistance with professional retraining 

includes career choice and direction to professional retraining at educational units 

or professional training centers.  

As to the jobseeking, it consists in rendering assistance on the part of specialists-

professionals when choosing a future profession, and seeking suitable placement. 

Legal assistance consists in information-consulting sessions with young officers on 

the mortgage system of housing of soldiers, providing legal advising to soldiers who 

have been wounded and more. 

Social and psychological support includes psychological diagnosis and 

psychological help using modern methods and also psychological support to 

servicemen found themselves in a difficult life situation. 

Assistance in the establishment of small business enterprises among servicemen 

discharged from military service is provided during information meetings on 

development of entrepreneurial activity among retired military personnel and their 

family members and others. 

Information, consulting and methodological support include: disseminating 

information about the social protection services provided to servicemen, to those 

discharged from military service and their families /Labor Office, Social Assistance 

Directorates, etc./; creation of information-analytical data base on social adaptation 

issues; working out, publishing and distribution of guiding and reference literature; 

organizing information interaction with the media, with departments and 

organizations dealing with social protection of servicemen moving into reserve and 

their familiy members; working out, publishing and distribution of methodological 

instruments in relation to organization and carrying out military social work. 
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An important point is that the process of social adaptation initiates at the very 

military formation, before a serviceman is discharged from military service. To this 

effect, group and individual motivational talks are held, with the participation of 

experts from the National Employment Agency, and its territorial divisions, when 

possible. Motivation lectures within groups are organized by commanders and 

coordinators within the formation, being helped and assisted by consultants in 

adaptation from the District and Regional Military Departments to the Central 

Office of Military Districts /CMD/. This means that before being released, a 

serviceman acquires an initial notion of the process of social adaptation and the 

possibilities for self-actualization in civil society. 

It is noteworthy that the legislative basis (Article 162, item 2, Art. 164 and Art. 169 

of the Act on Defence and Armed Forces of the Republic of Bulgaria) is indicative 

that upon release from military service, including due to unfitness while performing 

or in connection with the performance of his duties, the military are entitled to a 

single training course with a duration of up to six months. For the duration of the 

training they are provided with additional paid leave. 

The choice or refusal of the military to enjoy their rights to participate in the 

activities of social adaptation is certified at the time of serving of the notice or 

service termination order, and to this end they personally complete a Registration 

card No. 1 in the established form, that is attached and stored it the personnel file. 

Adaptation coordinators in formations are those, who conduct individual talk with 

the individual released from military service and perform its registration in special 

log. They provide the registered serviceman a copy of his Registration card No.1 and 

inform him of the time and place of his first visit to respective Military District/ 

Regional/ Central Military Department or Division/. Registered soldiers are issued 

to a recommendation /personal profile/ by the human resources /personnel/ office, 

signed by the commander (chief) of the formation. 

Cooperation in conducting the process of adaptation of soldiers moving to civilian 

life is rendered by the Central Office of Military Districts and subordinate Military 

Departments, Regional and District Military Offices.  

Servicemen discharged from military service willing to participate the social 

adaptation activities in their first visit to the structure of CDM submit the package 

of documents required (a copy of Registration form No 1 or an expert decision 

issued by the Central Military Medial Commission to those discharged due to 
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unfitness, a recommendation /profile by the commanding officer (chief) of the 

military unit). 

Adaptation consultants to the structures of CMD are responsible for the proper and 

timely delivery of information on the military documents for registration and filing 

up of documents requirements, employment and training projects, programs and 

measures carried out by the national, regional and local structures of Employment 

Agency and other employers and training organizations or job vacancies, relevant 

requirements, application procedures and information of employers. 

During the first visit, a serviceman, assisted by the Military Office/ Regional, 

District or Central Military Department adaptation consultant should complete 

Registration Card No. 2m as per the established form, thus being registered in a 

special log. Every visit of the officer to the CMD structure is recorded in the 

logbook.  

Each registered serviceman is being elaborated to an individual plan defining 

procedures for social adaptation activities and a schedule for subsequent visits to 

the CMD structure. The individual plan is drawn up by the adaptation consultant 

together with the freed army member who follows the implementation of the plan 

and the recommendations of the consultant. 

Professional orientation of the military discharged from military service requires 

information on occupations and activities, employability requirements, training 

organizations and institutions, forms of study, documents issued upon completing 

the study, employment opportunities in the labor market. The choice of solution for 

civil profession/ specialty and referral to a related appropriate training is assisted 

by adaptation consultants to CMD structures. They are the ones who carry out 

individual or group (a group of at least three soldiers) motivational talks aimed at 

adapting the participants to the market environment in civil society. Within the 

scope of consultancy are included problems such: identification of knowledge, skills 

and experience gained during military service; formulation of social adaptation 

objectives and development of an individual plan; working out strategies for 

effective job searching and applying; getting acquainted with trends in the labor 

market, the sources of information on job vacancies; analysis of jobs adds and 

choice of jobs for application; application documents preparation: CV, 

recommendation/ profile letters and forms; interview with the employer; job offer 

assessment etc. 
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There is a possibility for a single return trip on account of formation at the place of 

residence to the place where motivational talk is held in the case that motivational 

training takes place at the CMD structures outside the place in which the 

serviceman lives. In these cases, subsistence and accommodation expenses are paid 

by the serviceman. 

Further consulting to soldiers and/ or their family members, self- seeking 

psychological assistance related to effects of change resulting from the transition 

from military to civilian profession and lifestyle is provided by medical teams 

consisting of appropriate professionals. The military, released from military service 

is granted the right to choose a qualification course and training institution. They 

furnish the commander (chief) and the consultant of respective military unit a 

document issued by the training institution evidencing his inclusion in a training 

course not later than three days prior to the course. This is the ground for him 

additional paid leave for the duration of the course to be granted. To this end, the 

certifying document from the training organization shall contain the following 

information: personal data of the serviceman discharged from military service; place 

of employment; the name of the course; training period; number of classes for the 

training period; the price (tuition fee); a licence/ certificate - training qualification 

document. 

Regular attendance is required by course-enrolled servicemen and successful 

passing the exams at the end of the training. In case a serviceman quits the course, 

on his own initiative including, he should immediately inform the commander 

(chief) of formation and the head at the CDM. Having completed the course, the 

military is obliged in a 5 days-term to present to the CMD all the documents issued 

by the training organization certifying completion of the course: an original invoice 

and a cash receipt, a copy of the license/ certificated issued by the training 

institution. 

Financial provision for participation in courses is ensured by the Ministry of 

Defence. On the basis of supporting documents evidencing successful completion of 

the training course soldiers are paid 70% of the training cost, but not more than the 

maximum amount of funds amounting to BGN 350.00. 

Consultants to CMD assist the registered military discharged from service in 

seeking job, providing information and directing them to the regional employment 

services, labor offices and other employers' organizations to be successful in the 
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labor market. More particularly, they provide them information about: suitable jobs, 

including at another location in the country or in other countries; involvement in 

projects, programs and measures for employment and training carried out by other 

institutions and organizations; directing injured during or while performing their 

duties to programs and projects that support their social integration; including and 

increasing their employability and employment; preparation and participation in 

employment and information exchanges; meetings with employers and other forms 

of employment opportunities, organized in collaboration with the structures of the 

Employment Agency and other institutions and organizations. 

Those willing to start their own business are assisted by the adaptation consultant, 

who advices them and refers them to training courses providing entrepreneurial, 

managerial and business skills; furnishes them with promotional and information 

materials to start their own business; inform about regional, national and European 

programs aimed at supporting entrepreneurs, crediting sources and other relevant 

information about starting their own business. 

Preparation for starting own business is directed at promoting activity and 

adaptability of the military discharged from active service, with the clear idea, desire 

and attitude to provide career development through self-employment and to start 

their own business. The relevant governing documents in relation to social 

adaptation activities implementation have been provided for at the CMD (the Act on 

Defence and Armed Forces of the Republic of Bulgaria; Ordinance No. H-

29/12.11.2010, the SG, item 95/03.12.2010 on conditions and terms of adaptation 

of servicemen of the Ministry of Defence, the structures directly subordinate to the 

Minister of Defence and the Bulgarian army upon discharging from military service 

and the amendments thereto in the Ordinance promulgated in the SG, 

41/01.06.2012; Cooperation Agreement between the Ministry of Defence and 

Employment Agency to the Ministry of Labor and Social Policy of 07.06.2011; Joint 

Regulations of the Ministry of Defence and Employment Agency 2011; Instructions 

of the Director of Human Resources Agency- MD on social adaptation activities 

within CDM, Military Offices and Regional military departments; CDM concept for 

improving the model for social adaptation of servicemen released by the Ministry of 

Defence, the structures directly subordinate to the Minister of Defence and the 

Bulgarian Army; Instructions No.03/05.07.2012 of the Head of CDM concerning 

organization of activities aimed at adaptation of servicemen to the Ministry of 

Defence, structures directly subordinate to the Minister of Defence and the 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

129 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Bulgarian Army upon releasing from military service (Ministery of Defence of the 

Republic Bulgaria, 2006). 

It is noteworthy that our country has gained experience and methodological basis 

for the social and adaptation of the military honorably discharged from active 

service. Based on best practices- own and these of the member states of the Euro-

Atlantic structures we considered appropriate to state the right direction to 

increasing the efficiency of social adaptation of servicemen released from military 

service. 

 

5. Main directions for optimization of social work with the military, released 

from military service 

Much of the servicemen released from military service have a good education and 

sufficient social status. After moving in reserve, they are left alone with their 

problems and often become absolutely defenseless in the modern world of exchange 

relations. 

It is necessary for former military to be involved in the entrepreneurship in order to 

create additional employment opportunities. Besides social and economic problems, 

the military that have moved into reserves and their family members also face 

difficulties in finding job, housing problems, family wealth impairment, little 

accessibility to health and recreational activities. All this is due to the fact that 

there is no an effective social policy to support such families. According to the 

representatives of all the departments main cause, giving rise to this problem, is 

economic. 

Studies allow to conclude that the establishment of a system for social adaptation 

of the military released from military service presently refers to the modern stage 

the most important directions in the social policy. 

Nowadays, the need for further development of social work and various social 

technologies, giving significance to contemporary experience in the sphere of social 

services, becomes even more relevant.  

An elaborated approach aimed at establishing a network of social service agencies, 

at creating a truly effective and necessary social protection system should be 

applied. Professionalism and morality should be regarded as personal qualities that 

every single social services specialist must be in possession of. Coordination 

between various administrative departments for social protection of the population, 
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education, health, employment, etc. should be also enhanced- to meet the needs of 

the population in general. 

The main obstacles to increasing the effectiveness of social work with servicemen 

passing to the reserve are: 

 unregulated legislation on the functions of social protection in the armed 

forces and the mechanisms for their implementation; 

 inadequacy and fragmentarily of the legal basis relating to issues of social 

and economic security of military personnel; 

 inadequate modern working conditions and retirement indemnity for 

servicemen; 

 the absence of action programs for social adaptation of servicemen subject 

passing in stock; 

 delayed arrangement of housing problems; 

 imperfection of medical care system applicable to servicemen released from 

military service and to their family members; 

 weak legal basis of the social security system; 

 limited financial resources available at the disposal of government authorities 

at national and regional level, the deficit of funds in local government; 

 lack of coordination between the ministries and agencies in the field of social 

services; 

 shortage of staff who have professional training in social work; 

 low social status and inadequate wages of workers engaged in social services. 

It is obvious that here, in Bulgaria, it is necessary to develop licensed activity 

services /delegated social service/ in the area of social adaptation of the military 

released from military service, to ensure monitoring of the social service compliance 

with the state standards. It is important for normative and legal basis for the 

organization and functioning of the social welfare services to be developed, 

personnel support to social offices providing services to a particular category of 

citizens. 

In recent years a number of measures have been adopted to improve the legal basis 

for social protection of servicemen released from military service and members of 

their families, given the changed social and economic conditions. Sociological 

studies conducted in Bulgaria and results analysis of annual monitoring of socio-

economic and legal status of the military taken all round mark positive dynamics of 
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the process of social adaptation of soldiers discharged from military service in 

recent years. 

This process has a systematic and complex character and is performed by many 

social institutions and specialized agencies concerned with the organization of the 

social adaptation of the military released from military service and the members of 

their families. Arguably, the process of adaptation began acquiring institutional 

traits. However, inconsistencies in the implementation of programs for adaptation 

lead to serious regional disparity. 

Against the background of the declining level of confidence in the bodies of 

legislative and executive power on the part of population the rating of the armed 

forces in other state and public institutions remains relatively high, though the 

military themselves do not value the military service prestige in modern Bulgarian 

society. And this is directly related to dissatisfaction with the level of concern of the 

state for their families, underestimation of the place and role they play in the 

protection of the state, etc. This controversial circumstance shows hidden reserves 

to improve social policy and social work in social adaptation of soldiers released 

from military service and members of their families. 

Social protection of servicemen released from military service and their families is a 

wide range of legislative, organizational, professional, financial, psychological and 

other aspects relating to both everyday life and the inner realm of a man. 

The main tasks of the system for social protection of population in providing social 

support to the military, the honorably released part of their staff and their families 

can be specified as follow: 

 identifying the most topical issues of adaptation and social protection of 

servicemen released from military service; 

 support in providing medical, social, psychological, socio-economic, legal and 

other assistance; 

 Interaction with the state and public organizations in search of servicemen 

released from military service due to illness or disability /people with fewer 

opportunities/; 

 support to the families of servicemen in need of social assistance; 

 analysis of conditions and prospects for social security and services to 

participants in warfare, to the military released from military service and members 

of their families; 
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 raising the living standards of the military and their families providing each 

of them the maximum possible under particular conditions social protection in 

accordance with the legislation of Bulgaria. 

Based on the analysis performed we consider it appropriate to offer some 

recommendations to improve the system for social protection of servicemen released 

from military service.  

Above all, it is necessary to establish the legal foundations of social protection of 

servicemen, also the social adaptation of the military released from military service 

and the members of their families. These are socio-economic, political and personal 

rights and freedoms, which cannot be modified, canceled or restricted by other 

normative and legal acts of lower level force. In other words, no legal regulation can 

contravene constitutional rights and freedoms of citizens. 

In carrying out the reform of the military, length of service also has to be taken into 

account when providing for the pension insurance.  

A detailed and realistic military service contract is optative in order to provide for 

equal responsibility of servicemen to the state and, vice versa, of the state to 

servicemen. It is necessary to strengthen control over the legality of orders issued 

by commanders and superiors regarding the allocation/ distribution of material and 

household goods among employees, imposing disciplinary actions, as well as 

regarding compliance of their practical work with the principle of social justice in 

the formations they are being entrusted to. Most full effect here can be achieved by 

establishing Institute of delegated representation of the bodies of state power within 

the formations in the form of special agents (on the model of the army in Germany) 

who would come into the system from bodies engaged in social and legal activity. 

It is desirable to improve the system for continuous qualification advancement of 

the military, including at civilian universities, making them ready for the conditions 

of „civilian” life, providing opportunities for members of their families to receive 

superior quality education, which in turn shall ensure their competitiveness in the 

labor market.  

It is necessary to set up sufficiently effective social-state structures to implement 

the support of the servicemen after their release from military service and transition 

into the stock. 

We need to continue work on implementation of existing programs for social 

adaptation and social work with citizens released from military service and their 

families and to ensure privileges prescribed under the law. It is practicable to 
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actively use the possibilities of social activity which involves such mechanisms as 

professional retraining of military personnel in the basics of entrepreneurship and 

small business, psychological consulting, legal services and other activities. 

In this regard we consider beneficiary using new employment opportunities related 

to computers and new technologies. These types of activities, having high 

rehabilitation potential, contribute to self-assertion and can provide them with 

conditions for self- insurance. Complex development of the social protection of 

servicemen released from the ranks of the armed forces system in our view calls for: 

 further development and legislative endorsement of new basic social 

standards and norms for the quality of life for servicemen and those passing in 

stock; 

 defining mechanisms for their up-dating, development of medium and long-

term social protection programs, providing social services and social benefits 

system reformation; 

 completing the legislative package with regulations governing the social 

protection issues that have not been reflected in national legislation so far; 

 adoption of urgent measures aimed at improving the retirement insurance; 

 development of a long-term program for economic security, adapted to 

modern economic relations, at that maintaining a focus on the participants in 

hostilities, war invalids, on family members of servicemen who have lost people 

providing for them; 

 supporting purchasing power of each family of military personnel within the 

conditions of continuing rise in prices and the going up cost of living through 

systematic readjustment/ indexation and compensation payments; 

 defining the mechanisms for recovery of the lost link between the amount of 

pension and monetary support of servicemen; 

 providing a radical solution to the housing problem in the Armed Forces. 

Very recent creation of an effective, dynamic system of social adaptation of soldiers 

has succeeded to operatively and flexibly reorganize their structural divisions in 

order best to implement social policy of the state in life through a network of local 

state social service local government, public organizations.  

In accordance with this requirement, a specialist of the given sphere need to: 

 have good professional training, knowledge in various areas of psychology, 

pedagogy, sociology, laws, economics and organization of production, computing, 
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mathematical statistics and many other general professional and special 

disciplines; 

 have sufficient general and professional culture, to be deeply versed that 

presumes good knowledge in the humanities; 

 be informed about contemporary political, social and economic processes in 

society and widely aware of the standard of living and problems of different social 

groups; 

 foresee the consequences of his actions and firmly pursue his position in life; 

 be in possession of certain social adaptability in relation to diversity of 

population needing advices of the social activity specialist; 

 skillfully communicate and predispose the „difficult” growing ups, orphans, 

deserted women, people with limited opportunities, elderly, people in vindication 

etc.; 

 to possess professional skills and experience, to be able to provoke sympathy 

and trust, to keep professional confidentiality, to show sense of delicacy in all 

matters concerning intimate aspects of human life, to have emotional stability, to be 

ready for mental loads, to avoid neurotic deviations in their own judgments and 

actions despite possible failures (not pertinent reactions, refusals, etc.); 

 be able to conscientiously perform own duty, remaining calm, benevolent and 

attentive to the ward; 

 be able to take appropriate decision in extreme situations, to formulate his 

thoughts, literate and understandable to set them forth. 

In summary of above fragments of the social adaptation of the military released 

from military service and passing in stock we believe that it should be regarded as 

part of a comprehensive system for social work and protection of intellectual capital 

in our country that is in possession of value adding knowledge and skills. As 

soldiers are part of this capital, of the quality of social work carried out for 

adaptation to civilian life, possibilities for their smooth adaptation to civilian life 

and effective use of their skills and competencies carrying value and competitive 

advantage are determined. We make no claim to comprehensiveness of problems 

considered in our study but we purport to contribute to scientific knowledge in the 

field of social adaptation of servicemen leaving the ranks of the Armed Forces and 

the Bulgarian Army providing our view on this such a topical issue in the 

conditions of strengthening budget deficit and dynamic changes in security 

environment. And the effectiveness of the implementation of a cost- based system of 
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social adaptation and protection is directly related to compliance with the principles 

of legality, integrity, impartiality, accountability, professionalism, competence, 

positivity, accessibility, humanity, transparency, equal treatment of social services 

users and the dignity of the military and civilian personnel along with all other 

members of our society. 
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Abstract 

The article aims to investigate the theoretical background of corporate social 

responsibility /CSR/ conception. CSR is defined as a concept whereby companies 

integrate social and environmental activities in their business operation. In the 

focus is social reporting and international standards of social reporting, too. In the 

article are presented the results of empirical investigation of corporate social 

responsibility in 130 bulgarian public companies.  

 

Keywords: corporate social responsibility, social reporting. 

 

Теоретичecки подход при изследване на корпоративната социална 

отговорност 

Концепцията за социалната отговорност на бизнеса е изключително актуална 

през последните години. В дискусиите, посветени на нея, активно участие 

вземат както представителите на академичната общност, така и на бизнеса, 

държавните институции, международните и неправителствените организации. 

Оповестяването на социално отговорни инициативи се превръща в 

задължителен компонент на фирмените сайтове на големите компании. 
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Държавни и неправителствени институции периодично оповестяват добри 

практики на корпоративна социална отговорности и връчват годишни призове 

на отличилите се със своята активност фирми. Доброволните норми и 

стандарти, които са фундамент на КСО са: 

- Ръководните принципи на ОЕСД за многонационалните компании; 

- 10-те принципа на Глобалния договор на ООН; 

- Стандарт по социална отговорност ISO 26 000; 

- Тристраннана декларация на принципите на Международната 

организация на труда /МОТ/ относно многонационалните корпорации и 

социалната политика; 

- Ръководните принципи на ООН по въпросите на бизнеса и правата на 

човека; 

- Глобалната инициатива по отчетност /GRI/; 

- Всеобщата декларация по правата на човека; 

- Декларацията на МОТ за основополагащите принципи и права в сферата 

на труда. 

Значими по влияние международни институции, като, например, 

Европейската организация по делова етика, Етическа корпорация, Институт по 

делова етика, Международни центрове по КСО към водещи европейски 

университети, оповестяват за своя основна мисия въвеждането на етически 

норми и принципи на социално поведение в практиката на деловите си 

отношения.Тази тенденция се проявява и в бизнес-средата. Много компании в 

България публично оповестяват своите благотворителни инициативи, 

публикуват подробни социални отчети, участват в спонсориране на социално и 

екологично значими проекти. 

Основните причини за значението на КСО могат да бъдат обобщени в няколко 

пункта: 

- Засилено въздействие на тенденциите на глобализация като основен 

фактор, предопределящ икономическите и социални насоки на развитие на 

световното стопанство. Разширяването на глобалните пазари на капитала и 

инвестициите, развитието на международната кооперация на труда, 

прилагането на нови информационни технологии разкрива нови възможности 

в аспекта- нови продукти, нови пазари и контракти. Високата степен на 

глобализация поставя под съмнение способността на съществуващите 

международни и национални институции да регулират ефективно тази 
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дейност. По тази причина възниква потребност от разработване на такъв 

формат на отчетност, който да разкрива достоверно последиците от дейността 

на компаниите без значение на времето, мястото и формата на осъществяване 

на стопанската дейност. Глобалната икономика извън държавните граници 

предполага независими от тези граници норми и правила, които бизнесът да 

съблюдава, особено в социален и екологически контекст. Международното 

регулиране на климатичните промени, карбоновите емисии, използването на 

водните ресурси са инициативи, които позволяват адаптиране на компаниите 

към сложните проблеми на съвременния свят. 

- Силен обществен натиск върху корпорациите за прилагане на високи 

стандарти за добро управление. Обществото изпълнява ролята на коректив на 

дейността на корпорациите, осъществявайки мониторинг на тяхното 

въздействие върху икономиката, решаването на социални и екологични 

проблеми. В резултат от това се създава „нов социален договор”, при който 

обществото дава „морален лиценз” на компаниите да оперират в динамична 

среда, като си поставят както икономически и социални цели и поемат 

ангажименти за опазване на околната среда. Залага се идеята за „споделената 

ценност” (Porter, Kramer, 2011) с аргумент, че всяка компания, създаваща 

стойност чрез производство на стоки и услуги, трябва да носи печалба не само 

на нейните собственици, но и да допринася за повишаване на ценността на 

другите субекти на обществото като цяло. КСО създава благоприятни 

предпоставки бизнесът в колаборация със широк кръг от заинтересовани 

страни да гарантира устойчив растеж и справедливо разпределение на 

ресурсите. 

- Нараства значението на развиващите се пазари в глобалните 

икономически процеси, които могат да бъдат условно разделени на две групи. 

(UNCTAD) В първата група се включват страни с пазарна икономика, които 

изостават от развитите пазарни икономики /Португалия, Гърция, Турция, 

Бразилия, Мексико, Аржентина, Чили, Индия/, а във втората - страните от 

Източна Европа, Русия и страните от Общността на независимите държави 

/ОНД/. 

- Необходимост от система на мениджмънт, която обхваща цялата верига 

на доставките с идеята отчетността, която е била ангажимент приоритетно на 
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ТНК да се трансформира в мащабно застъпена практика, която обхваща 

компаниите в световен мащаб. 

- Интернет и новите технологии разпространяват обратната информация 

бързо и динамично. Потребителите имат достъп до голям обхват информация за 

организациите. Така клиентите и доставчиците са в тясна връзка с фирмите и 

са в правото си да формулират ясно своите претенции, критики и аргументи. 

- Директната обвързаност между КСО и устойчивото развитие. Устойчив 

бизнес е възможен единствено при висока социална отговорност и качествена 

социална отчетност на компаниите. Такъв вид социална отговорност е 

философия на поведение, което предполага устойчиво развитие и съхранение 

на ресурсите за бъдещите поколения. 

- В условията на финасова и икономическа криза, определена от 

Световния икономически форум като един от рисковете с най- големи 

последствия, дискусията за социалната отговорност не затихва, а се засилва. В 

публикацията Global Risks (2013, weforum.org) системната финансова криза и 

хроничният финансов дисбаланс са дефинирани като най-големите рискове 

през следващите 10 години. 

На Световния икономически форум в Давос, 2013 към световните бизнес 

лидери бе отправен призив за залагане на социални цели в мисията и бизнес 

стратегиите на компаниите. В контекста на ключовата тема на форума 

«Устойчив динамизъм» и девиза «Предприемачеството в интерес на световното 

съобщество» се подчертава, че «В настоящия момент компаниите имат власт и 

пари, колкото никога преди това. Със своите действия или бездействия обаче, 

те могат да унищожат планетата. Ако тяхното влияние е голямо, то и тяхната 

социална отговорност трябва да е голяма.» (Sijbesma, 2013) При това всяка 

компания, която концентрира вниманието си само върху собствения си 

капитал, в крайна сметка се самоунищожава. 

- Чрез КСО се търсят алтернативи за преодоляване на кризисните явления 

както в САЩ, така и в Европа. В условия на криза бизнесът отделя особено 

внимание на взаимодействието между КСО и репутационният риск. В 

кризисна ситуация репутацията първа е подложена на риск. КСО е своеобразна 

’’застраховка’’ от възникването на репутационни рискове. Информирането на 

заинтересованите страни и обществеността относно социалната и екологическа 

политика на компаниите редуцира провокациите от възникване на кризисни 

ситуации и конфликти. Така КСО се превръща в основен механизъм за 
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формиране на добра репутация и повишаване на доверието на инвеститорите, 

което оказва пряко въздействие върху финансовото състояние на компаниите. 

Заинтересованите страни играят двойнствена роля в този процес, тъй като 

формират в силна степен репутацията на компанията, а същевременно оказват 

натиск за засилване на склонността на компаниите към социално отговорни 

инициативи. В този контекст КСО е ядро на фирмената репутация, като 

пълноценен нематериален фирмен актив, резултат от социални и екологични 

инициативи на компаниите.  

- КСО се утвърждава като силно конкурентно преимущество. В European 

Competitiveness Report /2008/ конкурентните предимства са систематизирани 

на микро и макроравнище. 

 

Таблица 1. КСО и конкурентоспособност 

КСО на микро равнище КСО на макро равнище 

КСО като дългосрочна инвестиция Концепция за националната 

конкурентоспособност 

Персонал КСО – конкурентоспособност на 

секторно равнище 

Клиенти  

Иновации  

Меджмънт на риска и репутацията  

Финансовите пазари  

 
/Таблицата е адаптирана по European Competitiveness Report, 2008, с. 106-110/ 

 

- През последните години инвеститорите отделят все по-голямо внимание 

на КСО като критерий за избор на компания с цел инвестиции. В този смисъл 

вложените в КСО инвестиции трябва да се оценяват като инвестиции в 

конкурентни нематериални активи и важно бизнес предимство.  

CEO Responsible Ireland Survey, проведено “Business in Society” (2012), 

потвърждава хипотезата за директна връзка между динамичната отговорна 

делова практика и повишаването на деловата репутация не само на 

ирландските компании, но и на страната. Един от всеки двама ръководители 

счита, че КСО води до конкурентни преимущества и влияе положително върху 
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печалбата на компаниите. В изследването е дефиниран изводът, че 

мотивираните социално-отговорни ирландски компании успешно възвръщат 

своите инвестиции в средносрочна перспектива. 

Survey on CSR and Profits (2013), изследване проведено от американската 

компания по интегрирана отчетност Adam Friedman Associates, също разкрива 

повишаване на рентабилността на компании, реализиращи КСО инициативи с 

38%, като в 88% от анкетите като основен мотив за реализация на КСО- 

инициативи е посочено повишаването на репутацията и деловият имидж на 

компанията. 

Аналогични са резултатите в изследването на Bosting Consulting Group, 

Sustainability and Innovation (2012), които разкриват, че 37% от респондентите 

предоставят информация за повишаване на печалбата в резултат от положени 

усилия по прилагане на отговорни инициативи спрямо 23 % през 2011 г. 

Такива компании са идентифицирани като CSR - Driven Innovators и 

функционират на бързо развиващи се пазари. Изследването показва 

комплексен подход при избора на корпоративни ъдциални инициативи в 

диферсифициран аспект- верига на доставки, социално отговорен маркетинг и 

др. 

Презентираното през 2013 г. изследване на KPMG Survey of Corporate 

Responsibility Reporting (2013), анализиращо 4100 компании от 15 сектора на 

икономиката в над 40 страни, в това число 250 от 500-те най-големи световни 

корпорации от списъка на Global 500, разкрива че 75 % от респондентите 

признават за съществуването на определени рискове за бизнеса, свързани с 

екологични и социални проблеми, като недостиг на ресурси и климатични 

промени. Същевременно, само 5% от компаниите публикуват данни за 

потенциалното въздействие на екологичните и социални рискове върху 

финансовите показатели. 

Възможности за достигане на максимален финансов ефект от инвестиции в 

КСО са обект на обсъждане и на Световния икономически форум (weforum.org). 

Разработена е методология за подбор на подходящи социални инициативи, 

които да могат да донесат максимален финансов ефект на компаниите. 

Дефинирани са три последователни етапа на КСО – възприемане /adoption/, 

прилагане /implementation/ и напредък /advancement/. 

Първият етап се отличава с дефиниране на КСО елементи в стратегията на 

компаниите, вторият си поставя по- високи цели, а третият етап се отличава с 
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дълбока интеграция на КСО в корпоративната политика на компаниите, 

етични кодекси и управление на риска. На всеки един от етапите създадената 

ценност има отличителни характеристики- от идентифициране на нови бизнес-

възможности и изграждане на бранд-репутация на първия етап до комплексно 

промотиране на “споделената ценност” (Galli, Elefanti, 2013), прилагане на 

международни стандарти на корпоративно управление и разкриване на 

информация на третия етап. 

КСО като фактор на конкурентоспособност на макро равнище е издигната в 

ранг на държавна политика в Дания и Норвегия. През 2008 г. В Дания е 

разработена Стратегия за КСО с цел повишаване на международната й 

репутация, като страна със социалноотговорен икономически растеж за 

постигане на високи резултати от провежданите компетентни трудови, 

инвестиционни и пазарни политики в процеса на глобалната конкуренция. 

Датското законодателство предвижда повече от 1 100 големи компании, чиито 

собственици са държавата и институционалните инвеститори, официално да 

отчитат провежданата от тях КСО. Съгласно закона компании, които отказват 

нефинансова отчетност, са задължени да обнародват този факт и да обяснят 

причината за решението си. 

- Членството на България в ЕС налага нови етични норми и морални 

правила, които са препоръчителни за бизнеса като фундамент на отношения 

между икономически субекти, основани на взаимно доверие, материализирани 

в етични кодекси и харти. В по-широк контекст, нараства значението на 

транспарентността на нефинансовата информация и въвеждането на високи 

социални стандарти. 

- Като активност не само в интерес на фирмите, но и на обществото, КСО 

е важен механизъм за постигане на устойчив растеж и заетост, като основни 

цели в Стратегията Европа 2020 (European Commission). Очакванията са 

бизнесът да подпомогне държавата при смекчаване на социалните последици 

от икономическата криза. В обновения вариант на Стратегията за КСО се 

залага на нейното значение като „катализатор за осигуряване на дългосрочна 

заетост и повишаване на потребителското доверие”. 

- КСО е ядро и на стартиралата съгласувана активност на 70 

международни компании и 27 бизнес-асоциации европейска инициатива 

Предприятие 2020 с цел постигане на устойчива конкурентоспособност чрез 
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иновации и съвместни фирмени инициативи с цел изграждане на 

„интелигентно, устойчиво и приобщаващо общество”. 

- Нефинансовата отчетност на компаниите е предпоставка за устойчиво 

развитие и съхранение на ресурсите за бъдещите поколения. Европейската 

комисия отчита динамиката на КСО на компаниите в страните членки- на 

общността. 

Таблица 2. КСО в европейските компании 

 2006 2009 

Европейски компании, присъединили 

се към Глобалния договор на ООН 
600 1900 

Компании, регистрирани по EMAS 3300 4600 

Брой компании, съблюдаващи 

трудовото законодателство 
79 140 

Брой компании, съблюдаващи 

спазването на законодателството в 

областта на трудовите 

взаимоотношения /Business Social 

Compliance Initiative/ 

69 ( 2007) 700 

Брой европейски компании, 

отчитащи се по GRI /Глобалната 

инициатива за отчетност / 

270 850 

Брой компании, участващи в 

Европейския алиансхпо КСО 
 

Повече от 180 

компании 

*по данни на Европейската комисия 

 

Въпреки напредъка в областта на КСО, Европейската комисия очертава и 

много недостатъци. Значителен брой европейски комрпании не отчитат 

интегриране на социални и екологични аспекти във фирмените си стратегии. 

Значим е броят на компаниите с обвинения в неспазване правата на човека, 

трудовите норми и стандарти. Само 15 от общо 27 страни-членки на ЕС имат 

разработена Национална политика за КСО. Българската Стратегия за КСО и 

планът за нейното изпълнение са разработени и периодично се обновяват от 

Министерство на труда и социалната политика. 
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Новата европейска Стратегия за КСО допълва формулировката на 

Европейската комисия и дефинира КСО като „ интегриране от страна на 

предприятията на доброволна основа на социални и екологични аспекти в 

икономическите им операции и във взаимодействието им със съответните 

заинтересовани страни”. 

В обновената дeфиниция акцентът е поставен върху „отговорността на 

предприятията за въздействието, което оказват на обществото, а като 

приоритетни фирмени КСО инициативи са идентифицирани социалните 

аспекти, екологичните проблеми, етиката, правата на човека и потребителите. 

Европейската стратегия предлага конкретни препоръки за усъвършенстване на 

националните и фирмени политики на КСО в следните насоки: 

- Прилагане на балансиран подход към заинтересованите страни, който 

изисква зачитане на интересите на всички заинтересовани страни, 

включително и тези, които не са в преки взаимодействия с фирмата. 

- Засилване на мотивацията за социално отговорно поведение. 

- Акцентиране върху правата на човека. 

- Прозрачност на фирмената финансова и нефинансова отчетност. 

КСО допринася за преодоляване на различията във фирмената култура в 

сравнение със страните от ЕС и социалното сближаване. Тези различия са 

най-явни при съблюдаване на правата на заинтересованите страни, при 

изпълнението на задължения към фирмени контрагенти- външни или 

вътрешни, при готовността за непрекъснато обучение и повишаване на 

квалификацията в продължение на целия жизнен път. 

В изследване на неправителствената международна организация за борба с 

корупцията Transporency International, в което са ранжирани 105 големи 

публични компании в света със съвкупна стойност над 11 трилн. USD и 

дъщерни дружества в над 200 страни, според тяхната прозрачност, се посочва, 

че „прозрачността на корпоративната нефинансова отчетност прераства в най-

силния критерий за оценка на големите световни компании”. (Transpatency 

Corporate Reporting 2013). Най-висока оценка /8,3/ по 10-бална скала на 

отчитане е дадена на норвежката нефтена компания Statoil, поради огромното 

количество информация, предоставена относно антикорупционните си 

програми, състояние на дъщерни предприятия, данъци, печалби и социално 

отговорни инициативи на територията на 37 страни. 
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Аналогични изводи са формулирани и в изследването What Investors and 

Analysts Said, ( csr- review.net) инициирано и финансирано от GRI. Инвеститори 

и аналитици са категорични относно значимостта на нефинансовата отчетност 

при разкриване на управлението и опазването на околната среда като ключов 

фактор за вземане на инвестиционни решения. 52% от респондентите 

отговарят, че се интересуват от социалните показатели на компаниите, а 64 %- 

от провежданата екологична политика. Почти всички респонденти обаче, 

срещат големи трудности при оценката и съпоставимостта на информацията 

във фирмените отчети. 

Лична инициатива и морален дълг на висококвалифицираното ново поколение 

мениджъри е да допринесе за установяване на адекватно равнище на социално 

доверие и справедливост в обществото чрез разнообразни социалноотговорни 

инициативи.  

 

Корпоративната социална отговорност на компаниите в България 

При изследване на прилагането на международни стандарти за КСО в 

българските дружества е използвана класификацията на World Investment 

Report (2012). Международните стандарти са систематизирани в три основни 

групи- проактивни механизми, които предполагат одит и контрол, отчетни 

/докладни/ механизми и неформални, напълно доброволни механизми на КСО. 

Компаниите, ангажирани с КСО са систематизирани също в три основни 

групи - Международни организации, Неправителствени организации и 

заинтересовани страни и съдружения от компании и индустриални 

организации. 

Таблица 3. КСО в България 

ИНСТИТУЦИИ 
ПРОАКТИВНИ 

МЕХАНИЗМИ, ОДИТ, 
ИНСПЕКЦИЯ 

ОТЧЕТНИ 
МЕХАНИЗМИ 

/ДОКЛАД/ 

НЕФОРМАЛНИ 
МЕХАНИЗМИ 

МЕЖДУНАРОДНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
- 

OECD 
ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР 

НА ООН 
- 

Заинтересовани 
страни и НПО 

ISO 14 000 
22% - 32 компании 

SA 8 000 
4% - 6 фирми 

- ISO 26 000 
GRI 

КОМПАНИИ И 
ИНДУСТРИАЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

- - 

Фармация Индустрия 
Енергетика 

Минна индустрия 
SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 
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От проактивните механизми и стандарти най-голяма честота при прилагане на 

международните стандарти се наблюдава при прилагане на стандарт ИСО 

14 000. 32 компании /22% от случаите/ потвърждават, че се отчитат по 

стандарт ISO 14000. 6 компании /4% от общия панел компании/ заявяват, че 

се отчитат по международен стандарт SA 8000. 

 

Таблица 4. Систематизиране на информацията за прилагане на стандарти 

за КСО 

ISO 9001 53% 78 

OHSAS 18 000 

18001: 2007 
25% 36 

ISO 14001 22% 32 

EMAS 7% 10 

SA 8000 4% 6 

AA 1000 3% 4 

 

Според резултатите на изследването българските компании предприемат 

разнообразни доброволни социално отговорни инициативи. 

Таблица 5. Социално отговорни инициативи  

Социално отговорни инициативи % от изследваните компании 

Фирмено професионално обучение 69% от изследваните компании 

Програми за кариерно развитие 47% от компаниите 

Допълнително пенсионно осигуряване 29% от компаниите 

Допълнително здравно осигуряване  23% от компаниите 

Актове по Закона за безопасни условия на 

труд 

68% от компаниите нямат 

издадени актове 

Транспорт до работното място 47% от компаниите 

Осигурена храна 45% от компаниите 

Медицински услуги 32% от компаниите 

Почивка на работниците и техните 

семейства 

15% от компаниите 

Осигуряване на детска градина  3% от компаниите 

/резултати от емпиричното изследване/ 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

148 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

 

Социалната отчетност се отличава с динамика различна от финансовата. 

Първите опити за предоставяне на нефинансови отчети с анализ на трите 

основни панела- социален, икономически и екологически са направени във 

Великобритания през 70-те години. Икономическият раздел представя 

индикатори за размера на инвестициите в интелектуален капитал, вътрешни и 

външни социални програми, информация за качеството на продукцията. 

Социалният раздел предоставя информация за разходите за безопасни условия 

на труд и здраве, социалните помоки, спазването на колективните трудови 

договори, управлението на персонала. Екологичният аспект на нефинансовите 

отчени съдържа информация за разходите по опазване на околната среда. 

През 1992 г. е създаден Световния бизнес-форум за устойчиво развитие /the 

World Business Council for Sustainable Development/ като коалиция от 

120 големи международни корпорации в Европа. По същото време в САЩ чрез 

обединение на 50 компании е сформирана организацията Бизнес за социална 

отговорност.  

От 1997 г. В САЩ се появява движението за социалноотговорно инвестиране. 

Стартира и разработването на Глобалната инициатива по отчетност /GRI/. 

През 1998 г. Social Accountability въз основа на стандарт ISO 9000 е дефиниран 

SA 8000, който съдържа конкретни показатели, позволяващи оценка на 

степента на отговорност на компаниите към своите работници и служители. 

SA-8000 /Social accountability/, промотиран през 1997, е един от първите 

международни стандарти за социална отговорност. Той е разработен от Social 

Accountability International, филиал на Council on Economic Priorities. 

Стандартът се базира на конвенциите на Междунарадната организация на 

труда, конвенцията на ООН за правата на децата, декларацията за правата на 

човека, приета от ООН. Стандартът е въведен с цел утвърждаване на 

унифицирана основа при провеждане на социалния одит и отчетност. 

Стандартът включва изисквания за социална отговорност, свързани със 

забрана за използване на детски труд, безопасни условия на труд, свобода на 

сдружаване и право на сключване на колективни договори, забрана на 

дискриминацията, достойно заплащане на труд, система за управление. 

Чрез посочените стандарти се регламентират изискванията към социалната 

отговорност и се формулират конкретни икономически индикатори. Това 

прави възможен втория етап, свързан с разкриването на нефинансова 
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информация. Става дума за дефиниране на национални стандарти в областта 

на КСО. В Европа такива стандарти съществуват в Австрия, Франция, 

Великобритания. Специфични са стандартите на Канада, Мексико и Бразилия. 

Сред азиатските страни такъв стандарт е въведен в Тайланд. Подобен 

документ с много високи изисквания е разработен и в Израел. В Австралия 

например е в сила национален стандарт AS 8002-2003 Организационни 

кодекси за поведение /Organizational codes of conduct/. При последния най-

висш етап се въвеждат международни стандарти за социална отчетност. 

През 1999 г. е създаден стандарта OHSAS 18 000 /Occupational Health and 

Safety Management Systems/, насочен към внедряването на системи за 

управление на здравето и безопасността на работното място. Има предложения 

за обединяването му с разработвания стандарт за социална отговорност ISO 

18 000. Публикувана е пилотната версия на Ръководството по отчетност в 

областта на устойчивото развитие /GRI/. Лидери в областта на нефинансовата 

отчетност СА компаниите от фармацевтичната индустрия. ООН стартира 

Глобалния договор. Разработен е стандарт АА 1 000 /AccountAbility1000/. 

Верификационният стандарт АА 1000 е призван да подпомогне оценяването, 

планирането, представянето и мониторинга върху социалните отчети и да 

подпомогне Съвета на директорите при провеждането на контрол върху 

предоставянето на информация от нефинансов характер. Стандартът 

позволява заинтересованите страни да се запознаят с резултатите от 

верификацията, да ползват информацията в предоставените отчети и да 

оценяткачеството им. Принципите на стандарта са три- Актуалност и 

достоверност на социалните отчети /принципи и ценности, информация за 

основната дейност и организацията, получаване на детайлна информация за 

програмите, по които работи компанията/, Пълнота на информацията 

/рискове, алтернативи, подробни анализи в различен контекст/ и ответна 

реакция от страна на стейкхолдерите /анализ, диалог задължения/. 

Най- новият международен социален стандарт е ISO 26 000. Както всички 

останали стандарти от серията ISO, той също ще е доброволен. Стандарт 26 000 

поставя изключително високи цели спрямо отговорното поведение във връзка с 

безопасните условия на труд не само в съответната компания, но и във 

комплексната верига от доставчици. Основните компоненти на стандарта са 
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околна среда, организационно поведение, правата на човека, трудови 

практики, отговорност към обществото, отговорност към потребителите.  

ISO 26 000 е най-новият стандарт в портфейла на стандартите на водещата 

международната организация. Изискванията към КСО, заложени в него 

напълно съответстват на принципите на устойчивото развитие чрез 

постановката, че КСО е ядро на устойчивото развитие. Според стандарта КСО 

трябва да бъде включена в стратегията на компанията и в нея да бъдат 

дефинирани отговорностите и задълженията навсички йерархични нива на 

организацията. Запазва се основното изискване предприеманите социални 

ангажименти от страна на дружествата и организациите да бъдат доброволни 

и се поставя нов акцент на насочеността на социалната отговорност към 

обществото.  

Международният стандарт 26 000 не изисква сертификация, а е по-скоро 

норма, която би следвало да се спазва от субектите. Стандартът създава 

необходимите предпоставки за изграждане на методически унифицирана 

платформа за оценка и сравнение на дейността на компаниите в областта на 

социалната отговорност. По този начин се отчита изпълнението на основните 

принципи на социалната отговорност- отчетност, прозрачност, етично 

поведение, зачитане на интересите на заинтересованите страни, спазване на 

международните норми на поведение и съблюдаване на правата на човека. 

Ръководството по отчетност в областта на устойчивото развитие е публикувано 

през 2000 г. През 2001 Европейската комиссия издава Зелена книга за КСО, в 

която са формулирани задължителни за компаниите изисквания за социална 

отговорност. През 2002 г. е публикувана втората версия на Ръководството по 

отчетност в областта на устойчивото развитие.  

В България е разработена Стратегия за КСО 2009-2013. Разработен е подробен 

План за изпълнение на Стратегията за КСО, който предвижда популяризиране 

на добри фирмени практики и повишаване на публичността при отчитане на 

социално отговорни инициативи. Функционира Съвет за КСО под 

председателството на министъра на труда и социалната политика с цел 

създаване на оптимална институционална и бизнес среда за насърчаване на 

социални инициативи. Министерството на труда и социалната политика 

предоставя национална награда за социално отговорно предприятие – малко, 

средно и голямо. Стимулиращо е и значението на наградата за социално 

отговорна компания на годината, организирана от вестник Пари в различни 
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категории- социална отговорност към служителите, към околната среда, 

благотворителност, участие в проекти с общественополезен ефект. 

Лидери в областта на социалната отговорност са предимно големите публични 

компании, компаниите доставчици на услуги от общ интерес и 

транснационалните компании. Има и интересни социални инициативи, чиито 

инициатори са малки и средни предприятия. Въпреки кризата, броят на 

дружествата, които включват социалната отговорност като свой стратегически 

приоритет, расте. Анализът на отрасловата принадлежност на социално 

отговорни компании в България разкрива водещите позиции на 

фармацевтиката, химическата индустрия и металургията. Голяма е 

активността на банковия сектор, който предлага широк аспект от 

изключително разнообразни социални инициативи. 

Висока положителна оценка заслужава публикуването на социални отчети в 

корпоративните сайтове. Липсата на съответствие между предоставяната 

количествена и качествена информация не позволява сравнителен анализ. КСО 

е доброволна инициатива. Бизнесът е в правото си да избира своите социални 

приоритети и да търси оптимален баланс между своите интереси и интересите 

на обществото. 

Изследването на КСО на българските публични компании, листвани на борсата, 

категорично доказва хипотезата, че дружествата високо оценяват значимостта 

на КСО с цел утвърждаване на тяхната конкурентоспособност и устойчив 

растеж. Убедено може да се защитава тезата, че българските компании вече са 

преминали стартовия етап в развитието на КСО, при който се съблюдават 

приоритетно базисни изисквания и норми. Силен аргумент в това отношение е 

обстоятелството, че компаниите успешно прилагат не единични, а системни 

социално-отговорни инициативи, заложени в техните бизнес-стратегии. 

Социално отговорните практики на фирмите не са едностранни, а напротив- 

дисперсирани в основните измерения на КСО, заложени в теоретичната 

рамка – икономическо, социално и екологическо. В този контекст КСО на 

фирмите е ядро на тяхната корпоративна устойчивост. Броят на фирмите, 

отчитащи спазването на международните стандарти за КСО, е аргумент, че 

компаниите в България полагат усилия да надскочат нивото на доброволни 

социални инициативи и да съблюдават международно утвърдени стандарти за 

КСО /ISO 26 000, ISO 14000, AA1000/. 
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Разкритите тенденции в практиките на КСО на компаниите и тяхното успешно 

интегриране в бизнеса не са директивни, а са доброволен избор. Ролята на 

корпоративните бордове, в частност на изпълнителните директори, при 

дефиниране на стратегиятав областта на КСО е от ключово значение. Изборът 

на форми на КСО е детерминиран от спецификата на очертаната матрица на 

заинтересованите страни на компанията. Удовлетворяването на интересите на 

различните заинтересовани страни - вътрешни и външни, първични и 

вторични, е гаранция за постигане на корпоративна устойчивост и растеж.  
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Analysis and evaluation of return on equity enterprise 

Rositsa Ivanova 

University of Agribusiness and Rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

Equity profitability is a common indicator for efficiency of its functioning in the 

organisation’s business. Profitability, financial sustainability and liquidity are 

considered elements of the financial balance system of each organisation. 

Objectives relations exist between them, which define the financial balance, or 

imbalance of each organisation, respectively. This report highlights similar model of 

analysis of equity rate of return in relation to financial stability of the enterprise. 

Key words: analysis, equity, profitability, financial equilibrium. 

 

Анализ и оценка на възвръщаемостта на 

собствения капитал на предприятието 

Росица Иванова 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

Резюме 

Рентабилността на собствения капитал е обобщаващ показател за ефективност 

от неговото функциониране в бизнеса на предприятието. Рентабилността, 

финансовата устойчивост и ликвидността се разглеждат като елементи на 

системата за финансово равновесие на всяко предприятие. Между тях 

съществуват обективни връзки, които определят финансовото равновесие, 

респ. неравновесие на предприятието. Обект на разглеждане в доклада е 

подобрен модел за анализ на възвръщаемостта на собствения капитал във 

връзка с финансовата устойчивост на предприятието. 

Ключови думи: анализ, собствен капитал, рентабилност, финансово 

равновесие 
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Увод 

В условията на пазарно стопанство всяко предприятие самостоятелно 

осигурява своята платежоспособност, организира дейността си по начин, 

гарантиращ постигане на положителни финансови резултати, висока 

ефективност, икономически растеж и финансова стабилност.  

Паралелно с икономическия растеж мениджмънтът на предприятието следва да 

насочи своите усилия и внимание и към социалните и екологични аспекти на 

бизнеса. Концепцията за устойчиво развитие означава постигане на 

икономически растеж на предприятието, който може да удовлетвори 

потребностите на обществото от благосъстояние в дългосрочен аспект, като се 

съхранят възможностите за бъдещите поколения да задоволят своите 

потребности. За тази цел предприятието следва да разработва и прилага 

стратегии за икономически растеж и социално благополучие, съобразени с 

опазването, възстановяването и подобряването на околната среда и на 

биологичното равновесие на нашата планета.  

Устойчивото развитие на предприятието, разглеждано в неговото триединство 

между икономическо, социално и екологично развитие, е важно конкурентно 

предимство за него. Самото устойчиво развитие има различни аспекти – 

управленски, икономически, социални, екологични. Важна задача на 

мениджмънта е да постигане действителен баланс между аспектите на 

устойчивото развитие на предприятието и достигането до реален устойчив 

растеж. С важно значение тук е установяване влиянието на системата от 

фактори за постигането и поддържането на устойчив растеж на предприятието 

в дългосрочен аспект. По този начин то може да постигне икономически 

растеж в съчетание със социалното развитие на неговите сътрудници и 

опазването на околната среда.  

Постигането на икономически растеж предполага определена структура на 

капитала на предприятието. Тя се характеризира от съотношението между 

собствения и привлечения капитал. Изходно начало е предположението, че 

размерът на собствения капитал на предприятието е достатъчен за 

финансиране на неговите производствени активи (дълготрайни материални 

активи и краткотрайни активи), и че с наличните си парични средства то може 

във всеки момент да покрие своите текущи задължения с настъпващ срок на 

плащане. За целите на анализа на устойчивото развитие на предприятието е 
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необходимо разграничаване на компонентите на собствения капитал от гледна 

точка на активите, в които той е въплътен. Собственият капитал може да се 

разграничи на собствен основен и собствен оборотен капитал. Собственият 

основен капитал се инвестира в дълготрайни активи, в т.ч. дълготрайни 

материални активи с екологично предназначение, а собствения оборотен 

капитал - в краткотрайни активи.  

Стремежът за постигане и поддържане на финансово равновесие и устойчив 

растеж на предприятието поражда актуалността на въпроса за методите и 

моделите за анализ и оценка на рентабилността на собствения капитал. 

Актуалността на този въпрос в настоящия момент се засилва и от последиците 

от финансовата и икономическа криза, в резултат на която се формира 

значителна задлъжнялост между бизнес субектите. А това е обективна 

предпоставка за нарушаване както на финансовото равновесие на 

предприятието, така и на темпа на неговия устойчив растеж. 

Поставената в доклада цел е достигане до модел за анализ и оценка на 

възвръщаемостта на собствения капитал във връзка с неговата структура 

(собствен основен и собствен оборотен капитал), ефективност от използването 

му (обръщаемост), финансова устойчивост и темп на устойчив растеж на 

предприятието. Основното тук е да се търси баланс между рентабилността на 

собствения капитал, в качеството й на компонент на системата за финансово 

равновесие на предприятието, и темпа на неговия устойчив растеж.  

Апробирането на модела в реалния бизнес и получените резултати от анализа са 

обективна предпоставка за вземане на правилни решения за управление на 

собствения капитал и въобще на бизнеса на предприятието, както и на тяхната 

ефективност. 

 

Анализ и дискусия  

Рентабилността на собствения капитал е обобщаващ относителен показател за 

ефективност от неговото използване. Определя по следната формула: 

RTe =  P
b ×100
E�

  (1) 

където: 

Pb - балансова печалба на предприятието; 

E� - среден размер на собствения капитал. 
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Показва балансовата печалба, падаща се на всеки 100 лв. от собствения 

капитал. Собствениците на капитала се интересуват от рисковете, които са 

поели като вложители, както и от доходите, които ще получат от вложения от 

тях капитал. Въз основа на резултатната аналитична информация те могат да 

вземат съответни решения за управление на капитала, като например: 

увеличаване на основния (акционерния) капитал чрез емисия на нови акции 

или приемане на нови съдружници (акционери); оптимизиране структурата на 

акционерния капитал, от гледна точка на неговите притежатели, чрез 

изкупуване на собствени акции; разпределяне на неразпределената печалба; 

капитализация или изплащане на дивидентите; формиране или не на резерви; 

влагане на капитала в рискови дейности с по-висока рентабилност и др. 

По наше мнение рентабилността на собствения капитал, разглеждана като 

резултативен показател, може да се анализира и оценява от две гледни точки. 

От една страна, тя зависи и се изменя под влияние на промените в структурата 

на капитала на предприятието. В зависимост от съотношението между 

инвестирания в дейността собствен и привлечен капитал печалбата, която 

остава за собствениците на капитала и равнището на рентабилността на 

собствения капитал, са различни. Използването на привлечен капитал може да 

бъде фактор за повишаване на рентабилността на собствения капитал. Това е 

свързано с действието на т.нар. ефект на финансовия лост. От друга страна, 

рентабилността на собствения капитал непосредствено зависи от темпа на 

устойчив растеж на предприятието в широк аспект. Възможната симбиоза 

между тези две гледни точки поражда интереса към един общ подобрен модел 

за анализ и оценка на рентабилността на собствения капитал както във връзка 

с ефекта на финансовия лост, така и от гледна точка на темпа на устойчив 

растеж на предприятието. 

В специализираната литература е изведен модел за анализ, който се основава 

на връзката на “рентабилността на собствения капитал с рентабилността на 

общите активи посредством финансовия лост”. (Тодоров, Рентабилност и бизнес 

риск. Модели и методи за анализ, 2003, 38)  

Ефектът на финансовия лост (E) може да се определи по следната формула: 

E =  Kd  × (ROA −  I%) (2) 

където: 

Kd – коефициент на задлъжнялост; 
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ROA – рентабилност на общите активи; 

I% – вътрешен лихвен процент. 

Ефектът на финансовия лост показва изменението на рентабилността на 

собствения капитал под влияние на финансирането на бизнеса с привлечен 

капитал. Силата и посоката на този ефект зависят от факторите: 

1) Промени в коефициента на задлъжнялост.  

2) Промени в рентабилността на общите активи. 

3) Промени във вътрешния лихвен процент. 

Рентабилността на собствения капитал зависи пряко от степента на финансов 

риск, която е свързана непосредствено и с величината на коефициента на 

задлъжнялост. Значението на този коефициент се определя от съотношението 

между привлечения (дългосрочните и краткосрочни пасиви) и собствения 

капитал на предприятието. При значения на коефициента на задлъжнялост по-

големи от единица степента на финансов риск за предприятието се увеличава, 

тъй като по-голямата част от активите на предприятието са придобити с 

привлечен капитал с определена цена (лихва), която то заплаща. Подобен 

подход позволява в единен модел да се анализира капиталовата структура на 

предприятието и нейното влияние върху възвръщаемостта на собствения 

капитал.  

Рентабилността на собствения капитал зависи непосредствено и от 

рентабилността на общите активи. Рентабилността, определена на база среден 

размер на общите активи, зависи както от размера на капиталовите 

инвестиции на предприятието в различни видове стопански средства, 

необходими за осъществяване на нормалната дейност на предприятието, така в 

случая, и от балансовата печалба. Задълбоченият анализ на рентабилността на 

общите активи позволява да се установи и влиянието на промените в 

рентабилността на база приходи и на обръщаемостта на общите активи.  

Величината на вътрешния лихвен процент се определя като отношение между 

начислените финансови разходи за лихви за текущия период по ползваните от 

предприятието дългосрочни и краткосрочни кредити и средногодишната 

стойност на привлечения (дългосрочен и краткосрочен) капитал. База за 

определяне на вътрешния лихвен процент е общия размер на привлечения 

капитал, а не само частта от него под формата на кредити от търговски банки. 
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Поради тази причина величината на вътрешния лихвен процент е по-малка 

спрямо тази на лихвения процент по кредитите. 

В модела за ефекта на финансовия лост ключово значение има разликата 

между рентабилността на общите активи и вътрешния лихвен процент. Ако 

рентабилността на общите активи превишава цената на привлечения капитал  

( %IROA > ), то ефектът на финансовия лост е положителен. В този случай 

направените от собствениците инвестиции осигуряват постигане на добри 

финансови резултати. Тук добра бизнес практика са инвестициите в активи. 

Ако обаче цената на привлечения капитал превишава рентабилността на 

общите активи ( %IROA < ), то ефектът на финансовия лост е отрицателен и 

рентабилността на собствения капитал е по-малка от рентабилността на общите 

активи. В този случай направените от собствениците инвестиции не дават 

достатъчно добри финансови резултати и не носят изискваната от тях 

възвръщаемост на капитала. Тук решенията следва да бъдат насочени 

например към депозиране на свободни парични средства във финансови 

институции, което е продиктувано от търсенията за по-висока възвръщаемост 

за собствения капитал. 

С важно значение за анализа на финансовото равновесие и устойчивото 

развитие на предприятието е разграничаването на капитала на основата на 

продължителността на неговия оборот, т.е. на възпроизводството му. От тази 

гледна точка собственият капитал се разграничава на собствен основен и на 

собствен оборотен капитал. 

Собственият основен капитал изразява частта от собствените средства на 

предприятието, които се използва за формиране на неговите нетекущи 

(дълготрайни) активи, в т.ч. и на дълготрайните материални активи с 

екологично предназначение.  

Собственият основен капитал (Efa) се определя по формулата: 

Efa = FA − LTL (3) 

където: 

FA – нетекущи (дълготрайни) активи; 

LTL – нетекущи (дългосрочни) пасиви.  

Собственият оборотен капитал изразява частта от собствените средства на 

предприятието, която се използва за формиране на неговите текущи 

(краткотрайни) активи. Оборотният капитал на предприятието (собствен или 
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собствен и привлечен) участва само в рамките на един оборот и пренася изцяло 

стойността си в стойността на готовия продукт. Възвръщаемостта на 

собствения капитал зависи не от правната форма на собственост и притежание 

на капитала, а от неговото ефективно управление посредством ускоряване на 

обръщаемостта му.  

Разграничаването на собствения капитал на собствен основен и на собствен 

оборотен капитал позволява формулата за ефекта на финансовия лост (2) да се 

представи по следния начин: 

E =  L
�

E�
× (ROA −  I%) =  L�

E�fa+ E�𝑐𝑎
× (ROA −  I%) (4) 

където: 

E�fa  − среден размер на собствения основен капитал;  

E�ca − среден размер на собствения оборотен капитал.  

Чрез метода на детерминирано факторно моделиране, при който за базов 

индикатор се приема общата сума на приходите на предприятието (О), може да 

се получи подобрен разширен модел за анализ на ефекта на финансовия лост.  

Е = L�

E�fa+ E�ca
× (ROA −  I%) =  

L�
O

E�fa 
O + E

�ca
O

 × (ROA −  I%) (5) 

където: 

L�
O
− среден размер на привлечения капитал,падащ се на един лев приходи; 

E�fa 
O

−  среден размер на собствения основен капитал,падащ се на един лев приходи;  

E�ca

O
− среден размер на собствения оборотен капитал,падащ се на един лев приходи.  

Така получената формула за ефекта на финансовия лост заместваме във 

формулата за рентабилност на собствения капитал. 

RTe = ROA + E = ROA + 
L�
O

E�fa 
O + E

�ca
O

 × (ROA −  I%) (6) 

Полученият подобрен разширен модел позволява да се анализира и даде оценка 

за динамиката на рентабилността на собствения капитал на предприятието под 

влияние на промените в ефективността от използването на: собствения основен 

капитал; собствения оборотен капитал; привлечения капитал; общите активи, 

както и на вътрешния лихвен процент. Този модел обаче не позволява да се 

анализират промените в рентабилността на собствения капитал под влияние на 
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темпа на устойчив растеж на предприятието. Поради това, стигаме до извода, 

че моделът може да се разшири и в посока на установяване на влиянието на 

темпа на устойчив растеж на предприятието върху динамиката на 

възвръщаемостта на собствения капитал. 

Темпът на устойчив растеж на предприятието (SGR - ) в широк аспект (с цел 

постигане на съпоставимост за критерий се приема общата сума на приходите 

на предприятието) може да се определи по следната формула: 

SGR = ROA × Kd × Kr (7) 

където: Kr - коефициент на реинвестиране на печалбата. 

Оттук рентабилността на общите активи на предприятието може да се 

представи по следния начин:  

ROA =  SGR
Kd×Kr

 (8) 

След заместване на така получената формула във формула (6) се получава 

следния разширен модел за анализ и оценка на рентабилността на собствения 

капитал на предприятието: 

RTe = SGR
Kd×Kr

+ E = SGR
Kd×Kr

 + 
L�
O

E�fa 
O + E

�ca
O

 × � SGR
Kd×Kr

−  I%� (9) 

По този начин в единен модел се обвързват рентабилността на собствения 

капитал, структурата на капитала, структурата на собствения капитал, 

ефективността от използването на собствения и на привлечения капитал, 

коефициента на реинвестиране на печалбата и вътрешния лихвен процент).  

Този модел е с определена полза за бизнеса за анализ и оценка на 

ефективността от използването на инвестирания от собствениците капитал. 

Той позволява да се установи влиянието на система от фактори върху 

изменението на рентабилността на собствения капитал. Тези фактори са: 

1) Промени в темпа на устойчив растеж на предприятието в широк 

аспект. 

2) Промени в коефициента на задлъжнялост, характеризиращ 

капиталовата структура на предприятието. 

3) Промени в коефициента на реинвестиране на печалбата, изразяващ 

дивидентната политика на предприятието. 

4) Промени в средния размер на привлечения капитал, падащ се на един 

лев приходи (коефициент на заетост на привлечения капитал, характеризиращ 

ефективността от неговото използване). 
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5) Промени в средния размер на собствения основен капитал, падащ се на 

един лев приходи (коефициент на заетост на собствения основен капитал, 

характеризиращ ефективността от използването му).  

6) Промени в средния размер на собствения оборотен капитал, падащ се 

на един лев приходи (коефициент на заетост на собствения оборотен капитал, 

изразяващ ефективността от неговото използване).  

7) Промени във вътрешния лихвен процент, характеризиращ цената на 

финансиране на дейността на предприятието с привлечен капитал. 

Получената информация за влиянието на посочените фактори в реално време 

чрез използване на възможностите на съвременните информационни 

технологии е важна предпоставка за вземане на своевременни решения за 

управление на капитала на собствениците в оперативен и стратегически 

аспект.  

За целите на управлението на собствения капитал и увеличаване на неговата 

възвръщаемост анализът може да се задълбочи към установяване и оценка на 

посоката и силата на влияние на промените в коефициентите на заетост на 

дългосрочния и на краткосрочния привлечен капитал. Това означава да се 

анализира и оцени влиянието на промените в обръщаемостта на нетекущите 

(дългосрочни) пасиви и на текущите (краткосрочни) пасиви върху изменението 

на рентабилността на собствения капитал. Също така, анализът може да се 

задълбочи и в посока на установяване влиянието на промените в 

коефициентите на заетост на дълготрайните и на краткотрайните активи. По 

този начин може да се анализира и оцени изменението на рентабилността на 

собствения капитал под влияние на промените в ефективността от 

използването на тези активи поотделно, изразена чрез тяхната обръщаемост.  

 

Заключение 

Предложеният подобрен разширен модел за анализ е напълно приложим в 

стопанската практика и е с определена степен на полезност за бизнеса.  

Моделът позволява да се анализира и оцени влиянието на система от фактори, 

влияещи върху рентабилността на собствения капитал. В тази система се 

включват фактори, които характеризират различни аспекти от дейността на 

предприятието, като напр. ефективността от използването на дълготрайните и 

краткотрайните активи, финансирани както със собствени, така и с 
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привлечени капиталови източници, рентабилността на общите активи, 

вътрешния лихвен процент, темпа на устойчив растеж и др. Бъдещите 

изследванията са насочени към разширяване на системата от фактори 

посредством интегриране на някои абсолютни и относителни показатели за 

анализ на финансовата устойчивост на предприятието. 

Подобряването на възвръщаемостта на собствения капитал е обективна 

предпоставка за инвестиции в различни дейности и сфери, способстващи за 

подобряване на социално-икономическото състояние и устойчивия растеж на 

отделните региони в България. 
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Peculiarities of FX spot transactions involving third 

currencies 

Georgi P. Georgiev 

University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria 

 

Abstract 

The purpose of this article is to present in detail the characteristics and mechanism 

of implementation of spot foreign exchange transactions involving third currencies 

in terms of the currency dealer. Below are the details of the actions of the dealer 

and the financial calculations accompanying various stages of the transactions. 

Acted out all options (two direct quotes, two indirect quotes and direct and indirect 

quotes) for the most advantageous purchase of a third currency.  

Keywords: FX spot, cross rate, direct quotes, indirect quotes, spot market. 

 

Особености при изпълнение на spot сделки с 

трети валути 

Георги П. Георгиев 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 

 

Резюме 

Целта на настоящата статия е да представи в детайли особеностите и 

механизма на изпълнение на валутните сделки spot с трети валути от гледна 

точка на валутния дилър, които изпълнява възложената поръчка. Показани са в 

детайли действията на дилъра и финансовите изчисления съпътстващи 

отделните етапи на сделката. Проиграни са всички варианти (две преки 

котировки, две косвени и пряка и косвена котировки) за най-изгодна покупка 

на трета валута. 

Ключови думи: валутна сделка spot, крос курс, пряка котировка, косвена 

котировка. 
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Сделките spot представляват най-разпространения вид трансакция на 

валутните пазари. Съкратено се записват като FX spot (foreign exchange spot). 

Те представляват споразумение между два контрагента за покупка на една 

валута срещу продажбата на друга по актуалния за деня обменен курс и 

размяна до два работни дни (без да броим деня на сключване на сделката). 

Стандартният времеви отрязък от деня на сключване (trade date) на сделката 

до датата на размяната (settlement date) е два работни дни като изключение 

правят размяната на CAD, MXN и INR към USD, където съгласно 

международната конвенция размяната се осъществява до 1 работен ден. 

Валутният курс, по който се разменят валутите е пазарният валутен курс към 

момента на сключване на сделката, а не към датата на размяна и се нарича 

спот курс. 

На спот пазара най-търгуваните валутни двойки за 2010 година според 

изследване на Банката за международно разплащане са EUR/USD (28%), 

USD/JPY (14%) и GBP (9%)1. Четири са основните техническите решения, които 

се използват най-често при осъществяване на валутни сделки спот на 

практика. Това са директна размяна на валутни ефекти, използване на 

електронни брокерски системи, електронни системи за търговия с валути и 

поръчка за покупко-продажба на дадена валута чрез брокер2.  

При директната размяна първо се осъществява договаряне на валутния курс 

и количеството на валутната сделка обикновено по телефона или друг начин и 

след това до 2 работни дни се разменят съответните количества валути по 

банкови сметки. Този вид спот сделка е типична за покупко-продажба на 

валута между финансови институции. 

Електронните брокерски системи представляват електронни платформи за 

търговия на едро с валута, които се използват от търговските банки. По 

известни подобни системи са EBS, Reuters Dealing 3000 Spot Matching, 

Blumberg Terminal и др. 

                                                           
1 Bank for International Settlements, Report on global foreign exchange market activity in 

2010, Triennial Central Bank Survey, Monetary and Economic Department, December 

2010. 
2 Slvani, A, “Beat the Forex Dealer: An insider's look into trading today's foreign exchange 

market”, John Wiley & Sons, Inc., 2010. 
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Електронните търговски платформи представляват автоматизирани 

системи за търговия с валути, които се предоставят от дадена финансова 

институция или обединение от банки до клиенти, желаещи да извършват 

електронна търговия с валути, ценни книжа, индекси, стоки и др. Различните 

финансови компании предлагат платформи за търговия с различен дизайн и 

приложения. Към началото на 2013 г., някои от по-известните платформи 

предлагани на българските клиенти са Metatrader 4/5, Trader.bg, Plus500, Delta 

Trading, Delta Broker и др. 

Поръчката за покупко-продажбата на валута чрез брокер, означава да бъде 

установен контакт с лицензиран брокер, работещ към дадена финансова 

институция. Задължително от клиента ще бъде поискано да си отвори сметка с 

необходимата наличност, за да бъде процедирана исканата сделка. 

 

По конкретно ще бъдат разгледани чрез опростени практически казуси как 

банковите дилъри осъществяват покупка на определено количество валута по 

най-ниска цена при различни комбинации от пряка и косвена котировки. 

 

Вариант 1 

Spot сделки с трети валути при две преки котировки 

Вносител на едро от Чили трябва да приведе по сметката на китайска фирма 

сумата от 300 000 CHY (китайски юана) за доставката на китайски стоки. За 

тази цел той се обръща към своята банка в Чили да извърши покупката на 

исканата валута. Валутния дилър на търговската банка в Чили получава 

поръчката за закупуване на 300 000 CHY (китайски юана) с CLP (чилийско 

песос). Нито CLP, нито CHY спадат към основните търгувани валути на 

валутните пазари и поради тази причина трябва да бъде използвана като 

базисна валута, някоя от основните валути, спрямо която и двете търгувани 

валути имат котировка. Валутния дилър решава като базисна валута да 

използва USD. За целта влиза в електронната платформа на банката за 

търговия с валути и търси котировки на CLP и CHY спрямо USD. С цел да 

илюстрираме избора на валутния дилър ще се ограничим до котировките на 

шест банки. Таблица 1 представя котировките на три финансови институции 

от Чили, предлагащи котировки за валутната двойка USD/CHY и три USD/CLP. 
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Таблица 1 

Банка валути 
курс 

купува 

курс 

продава 

1 USD/CLP 731 735 

2 USD/CLP 733 736 

3 USD/CLP 732 737 

4 USD/CHY 8,2773 8,2775 

5 USD/CHY 8,2772 8,2774 

6 USD/CHY 8,2771 8,2773 

 

Валутната сделка се състои от две валутни операции. Първо дилърът трябва да 

с USD собственост на банката да закупи по най-изгоден начин 300 000 CHY и 

след това да закупи обратно изразходваните USD с CLP от сметката на клиента. 

$  300 000 CHY 

Китайски юани ще бъдат продадени срещу долари на дилъра по курс купува. 

За дилъра е най-изгодно да сключи сделка с тази банка, чиито курс купува е 

най-висок, защото за 1 USD ще закупи максимално количество CHY. От трите 

банки, предлагащи котировки за валутната двойка USD/CHY при банка 4 курс 

купува е най-висок (Таблица 2) 

Таблица 2 

Банка валути 
курс 

купува 

курс 

продава 

4 $/ CHY 8,2773 max 8,2775 

 

Количеството закупени CHY като се раздели на валутния курс се получава 

каква сума в долари трябва да бъде заплатена:  

300 000 CHY : 8,2773 = 36 243,70 $ 

CLP  36 243,7027 $ 

Втората операция на валутната сделка изисква с CLP на клиента да бъда 

закупени (възстановени) използваните 36 243,70 $. За дилъра е най-изгодно да 

сключи сделка с тази банка, чиито курс продава е най-нисък, защото за 1 USD 

ще похарчи минимално количество CLP. От трите банки, предлагащи 

котировки за валутната двойка USD/ CLP при банка 1 курс продава е 

най-нисък (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Банка валути 
курс 

купува 

курс 

продава 

1 USD/CLP 731 735 min 

 

Количеството закупени USD като се умножи по валутния курс се получава 

каква сума в CLP трябва да заплати клиента:  

36 243,7027 . 735 = 26 639 121,45 CLP 

 

Клиентът винаги иска да знае колко CLP му е струвал един CHY. За да 

изчислим 1 CHY на колко CLP трябва да разделим търгуваната сума в CLP на 

купената сума CHY: 

26 639 121,45 CLP : 300 000 CHY = 88, 7970715 

1CHY = 88, 79707151 CLP 

 

Вариант 2 

Spot сделки с трети валути при пряка и косвена котировки 

Българска фирма трябва да закупи 10 млн. KWD (кувейтски динара) с BGN, за 

да бъде заплатен вноса на стоки и услуги по договор с кувейтска фирма. 

Българския клиент иска да знае колко BGN ще са му необходими за покупката 

на 10 млн. KWD? Валутният дилърът в банката може да му каже само 

приблизително необходимата сумата. Едва след реализирането на сделката 

може с точност да се каже сумата и цената за покупката на единица KWD. 

Между BGN и KWD няма директна котировка, затова отново валутния дилър 

трябва да използва като базисна валута някоя от основните валути, спрямо 

която и двете търгувани валути имат котировка. 

При реална ситуация финансовите институции предлагащи котировки $/BGN в 

България ще са над 50 и поне толкова ще са институциите предлагащи 

котировки за валутната двойка KWD/$ в Кувейт. Но за улеснение свеждаме 

избора на котировките до шест финансови институции (Таблица 4): 
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Таблица 4 

Банка валути 
курс 

купува 

курс 

продава 

1 USD/BGN 1,3232 1,3240 

2 USD/BGN 1,3230 1,3239 min 

3 USD/BGN 1,3235 1,3245 

4 KWD/USD 3,3470 3,3475 min 

5 KWD/USD 3,3475 3,3480 

6 KWD/USD 3,3480 3,3485 

 

Валутната сделка се състои от две валутни операции. Първо дилърът трябва да 

с USD собственост на банката да закупи по най-изгоден начин 10 млн. KWD и 

след това да закупи обратно изразходваните USD с BGN от сметката на 

клиента. 

USD  10 mln.KWD 

Кувейтски долари ще бъдат продадени срещу долари на дилъра по курс 

продава. За дилъра е най-изгодно да сключи сделка с тази банка, чиито курс 

продава е най-нисък, защото за 1 KWD ще заплати минимално количество USD. 

От трите банки, предлагащи котировки за валутната двойка KWD/USD при 

банка 4 курс продава е най-нисък 3,3485. 

10 млн. KWD . 3,3475 = 33 475 000 $ 

т. е. покупката на 10 млн. KWD струва 33 475 000 $. 

BGN  33, 475 mln $ 

Втората операция на валутната сделка изисква с BGN на клиента да бъда 

закупени (възстановени) използваните 33 475 000 USD. За дилъра е най-

изгодно да сключи сделка с тази банка, чиито курс продава е най-нисък, 

защото за 1 USD ще похарчи минимално количество BGN. От трите банки, 

предлагащи котировки за валутната двойка USD/BGN при банка 2 курс 

продава е най-нисък 1,3239 (Таблица 4).  

33 475 000 $ . 1,3239 = 44 317 552,5 BGN 

т. е. покупката на 33 475 000 $ струва 44 317 552,5 BGN. 

Крос курсът между KWD и BGN може да бъде изчислен по следния начин: 

1,3240 BGN = 
3485,3
1

 KWD 
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1 KWD = 3,3485 . 1,3240 = 4.433414 BGN 

1 BGN = 
3485,3
1

 : 1,3240 = 0,2255598 KWD 

 

Вариант 3 

Spot сделки с трети валути при две косвени котировки 

Валутен дилър получава поръчка за закупуване на 20000 GBP с BHD. Като 

базисна валута е използван USD. 

BHD  20 000 GBP 

 

USD 

Приемаме, че между BHD и GBP няма директна котировка, затова отново 

валутния дилър ще използва като базисна валута USD, спрямо която и двете 

търгувани валути имат котировка. за улеснение свеждаме избора на 

котировките до шест финансови институции (Таблица 5): 

Таблица 5 

Банка валути 
курс 

купува 

курс 

продава 

1 BHD/$ 2,6530 max 2,6540 

2 BHD/$ 2,6522 2,6528 

3 BHD/$ 2,6525 2,6530 

4 GBP/$ 1,6030 1,6040 

5 GBP/$ 1,6030 1,6035 min 

6 GBP/$ 1,6040 1,6050 

 

Валутната сделка се състои от две валутни операции. Първо дилърът трябва да 

с USD собственост на банката да закупи по най-изгоден начин 20 000 GBP и 

след това да закупи обратно изразходваните USD с BHD от сметката на 

клиента. 

USD  20 000 GBP 

 

Британските паунда ще бъдат закупени срещу долари по курс продава. За 

дилъра е най-изгодно да сключи сделка с тази банка, чиито курс продава е най-
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нисък, защото за 1 GBP ще заплати минимално количество USD. От трите 

банки, предлагащи котировки за валутната двойка GBP/USD при банка 5 курс 

продава е най-нисък 1,6035. 

20 000 GBP . 1,6035 = 32 070 $ 

т. е. покупката на 20 000 GBP струва 32 070 $ 

BHD   32 070 $ 

Втората операция на валутната сделка изисква с BHD на клиента да бъда 

закупени (възстановени) използваните 32 070 $. За дилъра е най-изгодно да 

сключи сделка с тази банка, чиито курс купува е най-висок, защото за 1 BHD 

ще получим максимално количество USD. От трите банки, предлагащи 

котировки за валутната двойка USD/BGN при банка 1 курс купува е най-висок 

2,6530 (Таблица ).  

32 070 $ : 2,6530 = 12 088, 20 BHD 

т. е. покупката на 32 070 $ струва 12 088, 20 BHD 

Крос курсът между BHD и GBP е изчислен като: 

1 BHD = 20 000 GBP : 12 088, 20 BHD = 1.654506047 GBP 

 

Същите резултати могат да бъдат изчислени чрез крос курса като се използват 

котировките: 

GBPBHD
6035,1
1

6530,2
1

=  

1BHD = =
6035,1
6530,2

 1.65450576 GBP 

20 000 GBP : 1.65450576 = 12 088, 2020 BHD 

 

В заключение може да бъде обобщено, че търсенето и предлагането на валута 

на спот пазарите се влияе в значителна степен от: текущия размер на 

инфлацията в дадена страна, очакваните бъдещите темпове на инфлация, 

баланс на плащанията на страната, провеждани монетарни и фискални 

политики на правителството, различните икономически показатели, които 

създават очаквания за „икономическото здраве“ на държавата, разликите 

между чуждестранни и местни лихвени проценти и интервенциите на 

централните банки. 
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Analysis of changes in the environment in socio-

economic development and the negative effects of 

the financial and economic crisis in the period 

2008-2012 
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1National Military University "Vasil Levski" – Bulgaria  
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Abstract 

This publication presents an extensive analytical study of the dynamic changes in 

the environment for socio-economic development in terms of financial and economic 

crisis and its negative effects. The specific analytical estimates in 2008-2012 period, 

the dynamics of macroeconomic conditions, demographic trends, educational 

attainment, sotsiialnoto inclusion systems in the labor market, education, health 

and social services in this period, allow to model a reasoned proposals for efficient 

use of the European Union Funds under the “Human Resources Development” 

Operational Programme and Cohesion Funds to overcome the negative impact of the 

financial and economic crisis. 

 

Key words: managing changes in socio-economic environment; project management; 

strategic fund grants; “Human Resources Development” Operational Programme; 

Cohesion Policy. 
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Анализ на промените в средата в социално-

икономическото развитие и отрицателните 

ефекти от финансова и икономическа криза в 

периода 2008-2012 година 
 

Венелин Терзиев1, Севдалина Димитрова1, Анна Делибашева2 

1Национален военен университет "Васил Левски" - България 

2Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта - 
България 
 

Резюме 

Настоящата публикация представя на читателя едно мащабно аналитично 

изследване на динамичните промени в средата за социално-икономическо 

развитие в условия на финансовата и икономическата криза и нейните 

отрицателни ефекти. Конкретните аналитични разчети в периода 2008-2012 

година на динамиката на макроикономическите условия, демографските 

тенденции, образователното равнище, социиалното включване, системите на 

пазара на труда, образованието, социалните и здравните услуги в този период, 

позволяват да се изведат обосновани предложения за ефективно използване на 

фондовете за безвъзмездна финансова помощ на Европейския съюз по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Кохезионните 

фондове. за преодоляване на негативното отражение на финансовата и 

икономическата криза. 

 

Ключови думи: мениджмънт на промените в средата за социално-

икономическо развитие; мениджмънт на проекти; стратегически фондове за 

безвъзмездна финансова помощ; Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“; Кохезионна политика. 

 

Финансовата и икономическа криза настъпва с известно закъснение в 

България (началото на 2009 г.) и ефектите от нея по отношение на някои 
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показатели са усетени по-късно. Най-ясно изразен е този ефект по отношение 

на пазара на труда. Въпреки намалената икономическа активност, съответно 

спадащи обороти и печалби, през първите две тримесечия на 2009 г. не се 

наблюдава съществен спад на заетостта, съответно увеличение на 

безработицата. През втората половина на годината несбъдването на 

очакванията резонно довежда до по-значително освобождаване на заети. За 

последните шест месеца на 2009 г. коефициентът на безработица достига 7.9%. 

През 2010 г. проявлението на ефектите от кризата върху българската 

икономика продължава, въпреки сигналите за оживление и наблюдаван 

минимален растеж на БВП от 0.2%. 

Анализът отчита и влошаващата се демографска структура и намаляващото 

население. Още по-значим фактор е броят на населението в трудоспособна 

възраст (работна сила 15-64 навършени години), който към края на 2010г. е 

5 141 хил. души или 68.5% от цялото население. Това е най-ниското ниво на 

показателя за изследвания период, както в номинално изражение, така и като 

дял от цялото население. Намалението спрямо 2004 г. е с 216 хил. души, като 

само за 2010 г. работната сила е намаляла със 71 хил. души спрямо 2009 г. 

Налице е тенденция на ускорено намаляване на работната сила. Населението в 

над трудоспособна възраст (над 65-годишна възраст) през 2010 г. е 1 331 хил. 

души или на нивата на 2004 г. Поради намаляването на населението на 

страната (засилени емиграционни процеси на лица в трудоспособна възраст) 

делът на лицата над 65-годишна възраст е нараснал с 0,6 процентни пункта- от 

17,15 на 17,74 на сто. 

През 2010 г. и 2011 г. българската икономика продължава да се характеризира 

с проблеми в търсенето, което води до значителен спад на заетите лица в опит 

да се оптимизират разходите и да се стабилизира финансовото състояние на 

фирмите. Нивото на безработица през разглеждания период рязко се 

повишава, достигайки до 10.2% през 2010 г. и 11.2% през 2011 г. Развитието 

на пазара на труда в рамките на кризата обаче е отражение не само на 

по-ниското търсене, а и на процеса на корекция и връщане към т.нар. 

естествено равнище на безработица. През разглеждания период броят на 

заетите лица общо за икономиката отчита понижение от 3.2% през 2009 г. и 

6.2% през 2010 г. 

От началото на 2009 г. се наблюдава значително забавяне на растежа на 

доходите от труд като тази тенденция продължава и през 2010 г. През 
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разглежданите години средната работна заплата в българската икономика се 

повишава номинално с 11.8% и 6.4% съответно, което е значително по-ниско 

спрямо регистрираните в пред-кризисния период темпове на растеж. 

Ограничаването на растежа на доходите от труд е подкрепено до голяма степен 

от обществения сектор, където през 2010 г. номиналният растеж на показателя 

възлезе на 4.9%, а в реално изражение от 1.8%. В частния сектор на 

икономиката средната работна заплата се характеризира с по-високи темпове 

на изменение - 6.2% в номинално и 3.1% в реално изражение. 

Налице е негативна тенденция за намаляване дела на разходите за обучение на 

персонала от разходите за труд. През 2008 г. те спадат на 0,17% от разходите 

за труд или двукратно спрямо 2004 г., когато са 0,33%. Фирмените инвестиции 

в човешки ресурси през 2008 г. са най-високи във Финанси и застрахователно 

дело - 0,50%, най-ниски в сектор Култура, спорт и развлечения, където на 

практика не се отделят средства (0,00%), и в Хуманно здравеопазване и 

социална работа (0,02%), което на практика подкопава устоите на системата. 

През последните 10 години равнището на безработица сред жените е по-ниско 

от това при мъжете, докато в страните от ЕС-25 е налице обратната тенденция. 

През 2010 г. в ЕС-25 няма разлика по пол в стойността на показателя, докато в 

България равнището на безработица при мъжете е с 1,5 процентни пункта по-

високо. Сектор Индустрия, в който работят предимно мъже, е по-силно 

засегнат от кризата, докато сектор Услуги, където са заети повече жени, е по-

слабо засегнат. Друг фактор е по-ниското заплащането на труда на жените, 

което все още не може да бъде преодоляно. 

Равнището на участие на населението на възраст 25-64 г. в различни форми на 

учене през целия живот е 1.2-1.4% при 8.9% средно за страните от ЕС през 

2011 г. 

Съотнесени към брутния вътрешен продукт, публичните разходи за 

образование по степени за образование отчитат различни тенденции. 

Най-ниски са относителните дялове през 2007 г. (дори в съпоставка с 2001 г.). 

През 2008 г. е налице нарастване при всички степени, което е пречупено с 

последващ спад през 2009 г. в началното, прогимназиалното и средно 

образование. Отчита се рязък скок при висшето и предучилищно възпитание. В 

структурата на общите разходи (публични и частни) делът на разходите за 

висше образование заема близо една трета с пик през 2009 г. От 33,9%. 
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Частните разходи са предимно за висше образование (72% през 2009 г.) и 

финансират едва 13,9% от общите разходи и 29,6% от разходите за висше 

образование. 

През разглеждания период, с оглед оптимизиране на разходите в 

образованието, се провежда реформа, като са намалени броя на училищата от 

3252 на 2659. Целта е намаляване на постоянните разходите за сграден фонд, 

отопление и други, като освободените средства са пренасочени да финансират 

пряко дейностите по учебния процес. През 2008 г. е внедрена системата на 

делегираните бюджети във всички училища в България. По този начин се 

осигурява ясен и прозрачен механизъм, по който средствата за образование да 

стигат до училищата, на базата на единните разходни стандарти, въведени 

през 2007 г. Тези мерки са придружени със значимо прехвърляне на 

правомощия за вземане на решения на училищните директори. Финансирането 

на база брой ученици е най-съществената част от реформите във средното 

образование до сега и е основна предпоставка за възможността да се формират 

и изпълняват училищни политики. 

Като пряка последица от демографските процеси, протичащи в страната през 

последното десетилетие на миналия век, се явява тенденцията в постоянното 

намаляване броя на учащите. Намалението е 16,7% през 2010/2011 г. спрямо 

2005/2006 г. За в бъдеще този процес се очаква да продължи, но с по-бавни 

темпове. Ясно се очертава тенденция на увеличаванедела на завършващите 

общообразователни училища за сметка на тези от професионалните. 

Възрастовата структура на преподавателите е изключително рискова и при 

запазване на тези тенденции в следващите 10 години няма да има подготвени 

учители, приемствеността ще бъде нарушена и качеството на учебния процес 

влошено допълнително. През учебната 2010/2011 г. 41% от преподавателите са 

над 50-годишна възраст. Пет години по-рано техният дял е бил едва 29%. През 

учебната 2005/2006 г. младите преподаватели до 35-годишна възраст са 20%, 

днес те са едва 10% от преподавателския състав. Съотношението 

учители:ученици е 1:12 с пик през 2010/2011 г. (близо 13 ученика на един 

учител). 

Делът на отпадналите от образователната система ежегодно намалява и през 

2010 г. са постигнати показателите на ЕС-25 - 13,9% от подлежащото 

население. Докато в ЕС-25 половината от отпадналите от училище работят, то в 

България техният дял е двойно по-нисък - едва 23%. След 2008 г. техният дял 
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ежегодно спада. Близо 40% (2009-2010 г.) от отпадналите от училище в 

България не желаят да работят, за 2005г. техният дял е с 10 процентни пункта 

по-малко. За страните от ЕС-25 делът на лицата, които са отпаднали от 

училище и не желаят за работят е постоянен 2,2% от населението и 15% от 

отпадналите за периода 2005-2010 г. През 2009/2010 г. от образователната ни 

система отпадат 20 хил. деца, като 50% от тях по семейни причини (през 

2003 г. този процент е бил 34%), като налице е тенденция на покачване на дела 

им. 

Бедността е основният фактор при отказа от образование. Според Евростат, 

през 2010 г. 44,6% от българските деца са в риск от бедност, при среден за 

ЕС-27 показател от 27,1%. От изключителна важност е наблюдението на тази 

група деца, съвместната работа на институциите по всеки един конкретен 

случай, работата с малцинствата, предоставяне на достъпна възможност за 

последващо включване в образователния процес. 

Децата от етническите малцинства са най-уязвими и застрашени от ранно 

напускане на образователната система поради по-висок риск от бедност, 

трудно справяне с учебния материал, недобро владеене на български език. 

Приблизително една трета от докторантите специализират в сферата на 

техническите науки или здравеопазването. Докато броят на специализантите в 

здравеопазването е сравнително постоянен, броят докторанти по техническите 

науки и професии бележи ежегоден спад (1051 човека през 2005/2006 учебна 

година и 661 души през 2010/2011 г.). Тази негативна тенденция намалява 

потенциала за развитие на икономиката, тъй като младите учени именно в тази 

област са бъдещия гръбнак на промишлеността и иновативните производства, 

генериращи най-голяма добавена стойност. Най-динамично е развитието в 

областта на Науки за обществото и човешкото поведение, като докторантите в 

тази сфера през 2011/2012 г. са повече от специализантите в 

здравеопазването. 

Повечето показатели, свързани с измерване на бедността и социалното 

включване, следват тенденция на подобрение за периода 2006-2009 г. Това, с 

което се характеризира 2010 г., е пречупване на наблюдавания положителен 

тренд, в резултат от задълбочаване на негативното развитие на пазара на труда 

в България. Относителният дял на бедните лица отново достигна ниво от 

22.3%, което съответстваше на 1.67 млн.лица над 65 години и пенсионерите. 
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През периода се забелязва увеличение на бедните съобразно тяхната 

икономическа активност във всички категории, като най-висок е темпът при 

заетите, които от 5.4 % стават на 7.7% от всички заети в страната. 

 

Предложения за разширяване на сферите на въздействие, към които 

биха могли да бъдат насочени интервенции по ОП РЧР 

Предложенията, обосновани в тази част, са резултат от анализа и оценката в 

експертен панел на екипа, изготвил актуализирания SWOT анализ и оценил 

стратегията на ОП РЧР /Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси/ в контекста на променените фактори на въздействие на средата, в 

която се изпълнява ОП РЧР. На база на изводите и заключенията от анализа на 

социално- икономическия анализ, актуализирания SWOT анализ, оценката на 

логиката на интервенция и актуалността на стратегията, оценката на 

съответствието на мерките на ОП РЧР с актуалните нужди и оценката на 

показателите и финансовата тежест на приоритетните оси на ОП РЧР беше 

извършена оценка на релевантността на обхвата на ОП РЧР. 

 

Предложения за интегрирано използване на фондовете по ОСР 

С цел по-ефективно използване на всички налични ресурси за подкрепа на 

мерките по ОП РЧР е необходимо да се осигури по-добра координация на 

ОП РЧР с останалите оперативни програми. Обвързването може да бъде 

например с ОП Конкурентоспособност на българската икономика (ОПКБИ), 

ОП Регионално развитие (ОПРР) и ОП Околна среда (ОПОС), финансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Това би довело 

до по-ефективно и резултатно инвестиране в развитието на човешките ресурси, 

както и до по-ефикасни интервенции. Тази тенденция следва да се задълбочи 

през текущия програмен период, а също така да включва подготовката на по-

допълняем и интегриран подход за периода след 2013 г. 

В следващия програмен период може да се търси връзка в трансфера на 

потенциал, създаден по ОП РЧР (специално АЗ /Агенция по заетостта/ мога и 

мерки за обучение на заети) към програми, които инвестират в големи 

инфраструктурни проекти (ОПРР, ОПТ) като се планират комплексни мерки и 

интегрирани схеми, които обхващат образованието (общо, професионално, 

университетско) и обучението, от една страна и потребностите от 
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квалифицирана работна сила за поддръжка и управление на изгражданата 

мащабна инфраструктура, от друга. 

В настоящия период може да се потърси връзка между ОП РЧР и ОПКБИ - 

комбинацията от мерки на ОПРЧР за обучение на заети лица и тези на ОПКБИ 

спрямо бизнеса (инвестиции в технологично обновяване, иновационен 

капацитет, научно-изследователска дейност, сътрудничество с висши учебни 

заведения, технологични паркове, клъстери, системи за качество и т.н.), които 

са насочени към повишаване на конкурентоспособността. 

Следва да се гарантира допълване и координация на ОП РЧР с финансовия 

инструмент за околна среда2 (LIFE), по-специално с интегрираните проекти във 

връзка със смекчаване на изменението на климата. Посредством мерки, 

финансирани по ОП РЧР, могат да се допълват дейности в тази област чрез 

целево образование, обучение и повишаване на квалификацията на работната 

сила във връзка с превенция и управление на риска и адаптиране към 

изменението на климата. 

Следва да се създадат полезни взаимодействия с Програмата за социална 

промяна и социални иновации, чрез която се подпомага географската 

мобилност и се улеснява достъпа на предприемачите до микрофинансиране, 

по-специално за най-отдалечените от пазара на труда предприемачи и за 

микропредприятията. 

Следва да се гарантира координация с програмата „Еразъм за всички“, по-

специално с проектите за мобилност и сътрудничество, свързани с училищно 

образование, професионално образование и обучение и учене за възрастните. 

Интеграцията на маргинализираните общности изисква съгласувани и 

многоизмерни подходи, които се подкрепят от различните фондове по ОСР, 

допълват националните средства и се осъществяват съгласувано с реформи на 

системите за социална закрила. Този многоизмерен интегриран подход, който 

съчетава действия от различни фондове по ОСР, е особено уместен за 

прилагане на интервенции, насочени към ромската общност (или сегменти от 

последната), чиято ефективна интеграция изисква инвестиции в заетостта, 

образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и социалната 

интеграция. 

В проблемни градски райони дейностите за материално и икономическо 

възстановяване, подкрепени от ЕФРР (Европейски фонд за регионално 
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развитие), следва да се осъществяват съвместно с действия по ЕСФ 

(Европейски социален фонд), насочени към стимулиране на социалното 

приобщаване на маргинализирани групи. В селските райони помощта от 

ЕЗФРСР също може да се използва за насърчаване на социалното приобщаване, 

по-специално чрез водено от общностите местно развитие (LEADER), което ще 

продължи да бъде задължителен елемент от програмите за развитие на селските 

райони. 

Интегрираният подход и интегрираните териториални интервенции следва да 

се планират в съответствие с териториалният обхват на районите за 

целенасочена подкрепа по чл. 5, ал. 5 от ЗРР (Закон за регионалното развитие), 

определена в областните стратегии за развитие. За целта следва да се 

координират и дейностите по осигуряване на необходимите данни от страна на 

Националния статистически институт и на административната статистика на 

Агенцията по заетостта. 

Силно препоръчително е пилотното тестване на интегрирани мерки още в 

рамките на настоящия планови период. Възможна сфера за пилотно тестване е 

областта на иновациите, към която са насочени програмите на ЕС за подкрепа 

на междурегионалното сътрудничество за регионите на знанието по РП7, 

финансирани по линия на Рамковата програма за конкурентоспособност и 

иновации и мрежата Enterprise Europe Network. Възможностите, предоставяни 

от различните финансови инструменти и тяхното консолидиране също трябва 

да се тестват. 

Поради решаващата роля за формулиране и изпълнение на интегрирани 

териториални интервенции на Общностите за местно развитие, нужно е да се 

подпомогне изграждането на капацитет за изготвяне на стратегии за водено от 

общностите местно развитие. Помощта може да обхване и самото изготвяне, 

управление и осъществяване на местните стратегии, както и прилагането на 

мерки, насочени към подпомагане на дейности, подготвени и осъществявани в 

рамките на местната стратегия в области, попадащи в обхвата на ОП РЧР в 

сферата на заетостта, образованието, социалното приобщаване и изграждането 

на институционален капацитет. 
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Предложения в областта на социалния капитал, партньорства и 

мрежи и развитие на социалната икономика 

Подкрепа за социалната иновация 

Социалната иновация е важна нова област, която се подкрепя на ниво ЕС и 

може да намери място при грантовото финансиране в рамките на бъдещия 

програмен период. 

На европейско ниво, проблемите, свързани със застаряване на населението, 

увреждания и неравенства, получават насърчаване и подкрепа за иновативни 

подходи. 

Понастоящем в България съществува потенциал за излъчване на добри 

практики за социални иновации. Шест социални иновации, прилагани в 

България (от общо 226 на европейско ниво), са описани на интернет 

страницата на инициативата за социални иновации на ЕК 

http://www.socialinnovationeurope.eu. Три от описаните социални иновации 

имат потенциал за мултиплициране и могат да послужат за база за дизайн на 

мерки по ОП РЧР: 

• Социалната иновация в областта на образованието, целяща изграждане 

на образователната платформа Ucha.se. 

• Програмата на Солвей Соди Иновация в действие, представяне на идеи 

за социални иновации по която са налични и в популярни социални мрежи и 

сайтове. 

• Социалната иновация за трансформация на уменията на младежи в 

областта на ИКТ (информационни и комуникационти технологии) в работни 

места, финансирана от фондация. 

Социалните иновации, включващи разработването и прилагането на нови идеи 

(продукти, услуги и модели) изискват изграждането на нови социални връзки 

или сътрудничество между различните организации и заинтересовани страни. 

Сферата на изграждане на мрежи и сътрудничество и разпространение на 

добри практики съдържа голям потенциал за дизайн на мерки, финансирани 

по ОП РЧР в областта на социалните иновации. 

Едновременно със задоволяването на социалните нужди, социалните иновации 

биха предоставили възможности за създаване на нови социални отношения и 

модели на сътрудничество, както и за интегриране на съществуващи 
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регулаторни системи. Така те ще се окажат новаторски сами по себе си и ще 

съдействат за изграждане на среда, подкрепяща и засилваща способността на 

обществото да въвежда иновации. 

Подходяща платформа за дизайн на мерки по ОП РЧР, насочени към подкрепа 

за социалните иновации, е допълващо финансиране на мерките по 

Националния план за действие към Стратегията за въвеждане на иновации и 

добро управление на местно ниво, изготвен в сътрудничество от МРРБ и 

НСОРБ. 

Дизайнът и въвеждането на социални иновации обаче е продължителен процес 

и изисква изключително тясно сътрудничество със заинтересованите страни и 

прилагане на подход отдолу-нагоре в процесите на програмиране и оценка на 

нуждите. В допълнение, иновациите, в това число социалните иновации, нямат 

изградена база в България и не са подкрепени с идеи и инициативи на местно 

равнище. 

В този смисъл, препоръчително е пилотирането на мерки, насочени към 

иницииране и подкрепа на социалните иновации още в настоящия планови 

период до 2013 г. Пилотните проекти може да са с ограничен териториален 

обхват, което би послужило впоследствие и за база за интегрирани 

териториални интервенции. След успешното приключване на пилотните 

проекти (установено чрез задълбочена оценка с въвличане 

 

Персонализирана подкрепа при мерките за насърчаване на заетостта 

на уязвими групи 

Към момента дейностите за насърчаване на заетостта на уязвими групи 

предполагат предоставяне на подкрепа на организации/институции. 

Необходимо е да се работи и за развитие на мерки за осигуряване на 

персонализирана подкрепа, т.е. подкрепа, насочена към отделния човек и 

съобразена с индивидуалните му потребности. Това ще допринесе за постигане 

на приоритетите на ОП РЧР в сферата на социалните услуги и на заетостта, 

свързани с прилагането на индивидуален подход и предоставянето на 

индивидуализирани услуги. Примери за такъв подход в сферата на 

уврежданията е предоставянето на „пакет от услуги“ на самите хора с 

увреждания, които включват например предоставяне на подкрепа на 

работното място, покриване на разходите за транспорт и др. 
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С оглед на развиването на интегрирани услуги и осигуряване на устойчивост и 

ефикасност на услугите, предлагаме да се реализират мерки, които ще дадат 

възможност на хората с увреждания да получат необходимата им подкрепа в 

рамките на съществуващите дирекции „Бюро по труда“, вместо да се 

инвестира в изграждането на отделни центрове за подкрепа на хора с 

увреждания. По този начин ще се избегне изграждането на паралелни услуги и 

ще се инвестира в осигуряването на достъп до обществените услуги на хората с 

увреждания, което е един от основните ангажименти по Конвенцията за 

правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 г. 

Мерките в тази посока могат да включват и развитие на капацитета на 

служителите за работа с и подкрепа на хора с увреждания и др. 

Мерките за активно включване следва да подкрепят подходи към интеграция, 

които съчетават различни форми и мерки за повишаване на пригодността за 

заетост, например индивидуална помощ, професионално ориентиране, 

консултации, достъп до общо и професионално образование и обучение, както 

и достъп до услуги, по-специално здравни и социални услуги, грижи за деца и 

интернет услуги. 

Необходимо е да се работи по посока на разработване на мрежа от подкрепящи 

услуги в общността за хора с психични проблеми, които на практика не са 

могли да се възползват от услугите, предоставяни в периода 2007 г.-2010 г. 

Липсват и услуги, осигуряващи подкрепа на лица, полагащи грижи за свои 

близки. 

 

Деинституционализация на възрастни хора и хора с увреждания, 

включително хора с психични проблеми 

Реализираните по ОП РЧР мерки за деинституционализация са насочени най-

вече към деца. Необходимо е те да бъдат разширени, като се започне процес на 

деинституционализация на възрастни хора и хора с увреждания, включително 

хора с психични проблеми. 

В началото на 2012 г. България ратифицира Конвенцията за правата на хората 

с увреждания, с което се задължи да приеме ефективни мерки за социалното 

включване и участието в общността на хората с увреждания включително чрез 

осигуряване на:  
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(1) възможност на хората с увреждания да избират къде и с кого да живеят, 

като не биват задължавани да живеят при конкретни условия;  

(2) достъп до широк набор от социални услуги;  

(3) равен достъп до всички услуги и публични обекти по начин, съобразен с 

техните нужди.  

Националните политики в изпълнение на тези ангажименти могат да бъдат 

подкрепени от ОП РЧР като се разшири обхвата на Програмата към мерки, 

насочени към деинституционализация на възрастни и възрастни с увреждания. 

За устойчивост на постигнатите резултати са необходими ясна визия и план за 

действие, обвързване на мерките по ОП РЧР с изпълнението на плана, 

провеждане на необходимите законодателни промени в подкрепа на 

изпълнението на мерките, както и дългосрочен ангажимент от страна на 

държавата за финансова и политическа подкрепа на реформите. 

Работата за деинституционализация трябва да включва два компонента- 

развитие на мерки и услуги за извеждане от институциите и мерки и услуги за 

превенция на институционализацията (при децата това включва и комплекс от 

мерки, насочени към предотвратяване на изоставянето). Планирането на мерки 

за превенция би следвало да се основава на подробен анализ на причините за 

изоставяне на децата, както и на причините за постъпване в институции за 

децата и възрастните. 

Поради комплексността си мерките за деинституционализация могат да бъдат 

подкрепени с различни финансови инструменти и съфинансирани по различни 

ОП посредством интегрирани интервенции. Следва да се помисли и за 

засилване на териториалния фокус на мерките и дизайна на интегрирани 

териториални интервенции- както с оглед специфициране на нуждите на 

целевите групи, така и с оглед на спецификите на регионите за планиране. 

 

Предложения в областта на пазара на труда и здравния статус на 

работната сила 

Подкрепа за предприемачеството 

Изграждането на предприемачески навици и знания сред пасивните 

икономически безработни лица, комбинирано със създаване на предпоставки и 

възможности за започване на собствен бизнес, може да противодейства на 

тенденцията на намаляване броя на самостоятелно заетите лица. 

Интервенциите следва да се насочат към подпомагане на предприемачеството, 
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самостоятелната заетост и започването на бизнес (в рамките на тематичната 

цел за заетост) и действия за подпомагане на социални предприятия. Помощта 

за самостоятелна заетост, насочена към безработни лица, лица в неравностойно 

положение и неактивни лица (с акцент върху развитието на умения) следва да 

бъде допълнена за постигане на интегритет с мерки, финансирани от ОПКБИ и 

насочени към осигуряване на инвестиционна помощ (съфинансирани от ЕФРР 

в рамките на тематичната цел за социално приобщаване). 

 

Насърчаване конкурентоспособността на МСП (Малки и средни предприятия) 

Интервенциите следва да насърчат конкурентоспособността на МСП, като 

например чрез развитие на капацитета на МСП да предвиждат и управляват 

промени, чрез осигуряване на помощ за организационното развитие и 

предоставяне на информация и консултантски услуги на МСП, чрез въвеждане 

на иновативни форми на организация на труда и/или договорености за 

гъвкаво работно време, и чрез насърчаване на предприятията да инвестират в 

обучение. 

Във връзка с нуждата от повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез 

подпомагане на нови предприятия и дейности в нисковъглеродни и устойчиви 

на климатичните изменения сектори, засилване на научните изследвания, 

технологичното развитие и иновациите в сферата на енергийната ефективност 

и енергията от възобновяеми източници и насърчаване на заетостта и 

мобилността на работната сила, следва да се планират мерки за подпомагане 

на ранното установяване на нужди и недостиг на работна сила и конкретни 

умения и/или компетентности, към реформа на системите за образование и 

обучение, адаптиране на уменията и квалификацията, повишаване на 

квалификацията на работната сила с цел увеличаване на пригодността за 

заетост и съдействие за разкриването на нови работни места в устойчивата 

нисковъглеродна индустрия и енергетиката. 

 

Мерки за лица в надтрудоспособна възраст 

Целесъобразно е да се обсъди дизайнът на мерки в областта на повишаването 

предлагането на труд и качеството на работната сила, които да привличат 

хората над трудоспособна възраст да останат на пазара на труда, подобно на 

съществуващите такива в редица държави-членки на ЕС. Така ще бъде 
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намален натискът върху пенсионната система, ще се удължи периодът, в който 

квалифицирани работници създават принадена стойност, ще се създадат 

възможности чрез програми за наставничество да се предаде натрупания опит 

към младежи, които сега започват трудовата си кариера. 

Особен приоритет следва да се даде на осигуряването на условия и 

подпомагането на запазването на активността на възрастните хора и на 

остаряването в добро здраве посредством мерки, насочени към подпомагане на 

иновативни форми на организация на труда, благоприятни за по-възрастните 

хора, включително достъпна работна среда и гъвкави мерки; удължаване на 

професионалния живот в по-добро здраве чрез разработване и прилагане на 

мерки за насърчаване на здравословен начин на живот и справяне с рискови 

фактори за здравето, като заседнал начин на живот, тютюнопушене, вредни 

навици за употреба на алкохол; насърчаване на пригодността за заетост и 

участието на по-възрастни работници в схеми за учене през целия живот, така 

че да се улесни активен живот на възрастните хора. 

 

Разширяване на сферите и формите на използването на ИКТ 

С оглед увеличаване на сферите и формите на използването на ИКТ и активен 

принос за повишаване на цифровата грамотност интервенциите следва да са 

насочени към насърчаване на цифрова компетентност в системите за 

официално образование и обучение; и осигуряване на ефективно обучение и 

сертифициране по ИКТ извън системите за официално образование, 

включително използване на онлайн инструменти и цифрови средства за 

преквалификация и непрекъснато професионално развитие. 

Следва да се отдели специално внимание за повишаване на привлекателността 

на сектора на ИКТ за младежи и социални групи в неравностойно положение, 

включително чрез електронни услуги и други мерки за подпомагане (например 

умения за ползване на електронна техника и улеснен достъп до услуги за 

електронно обучение, електронно образование, електронно управление, 

електронно здравеопазване), както и осигуряване на достъп до електронни 

технологии на лица със специфични нужди. 

 

Мерки за насърчаване на младежка заетост 

Препоръчаното от Службите на ЕК /Европейска Комисия/ въвеждане на 

„гаранция за млади хора“ може да се осъществи посредством създаване на 
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схеми, които предлагат мерки за допълнително образование, обучение 

(преквалификация) или активизиране за всички млади хора, които не участват 

във форма на заетост, образование или обучение, в рамките на няколко месеца 

след напускане на училище. Следва да се отдели специално внимание на 

професионалното обучение от типа на чиракуването и стажовете за висшисти с 

цел придобиване на пръв професионален опит. Въвеждането на „гаранции за 

млади хора“ изисква тясно сътрудничество със социалните партньори, 

службите по заетостта, други заинтересовани страни на пазара на труда и 

институциите за образование и обучение. По-специално, от ключово значение е 

сътрудничеството с работодатели, които осигуряват възможност за обучение на 

младежи на работното място. За новия програмен период се препоръчва 

приоритетно да остане професионалното обучение и устройването на работа. 

Съществуващата схема е много удачна за младежи, завършили средно 

образование и такива с професия- прави ги много по-конкурентни на пазара. 

Ако нямат образование и/или професия- обучение по ключови компетентности 

не е достатъчно за осигуряване на заетост. 

 

Адаптивност на работната сила 

В областта на адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите 

към промени се препоръчва изпълнението на мерки, насочени към 

разработване на специфични услуги за заетост, обучение и подпомагане, 

включително консултации и преквалификация и пренасочване в условията на 

преструктурирането на дружества и сектори; проектиране и осъществяване на 

иновативни, по-продуктивни и по- екологосъобразни начини за организация на 

труда, включително здравословни и безопасни условия на работа. 

Препоръчително е да се разреши по ваучерната схема повишаване на 

постигнатото квалификационно ниво като надграждащо обучение, особено за 

хора, обучени по по-специфични професии (например: водопроводчик). Това 

изисква нормативна промяна (ПМС №251), но ефектът от реализация на 

схемата ще е по-силен. 
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Увеличено инвестиране в човешки капитал чрез по-добро и по-достъпно 

образование 

Въвеждане на иновации в квалификацията и обучението на учители 

Акцентът следва да падне върху въвеждане на иновации в квалификацията и 

обучението на учители, която се фокусира върху практическото приложение на 

знанията на учителите и развиването на умения за мотивиране и ангажиране 

на всеки един ученик, за партньорска работа с родителите и за визионерско 

целеполагане и планиране на учебния процес. 

Наред с мерките за повишаване на квалификацията на учителите и 

преподавателите, трябва да се разработи система за оценяване и атестиране, 

която да се обвърже със системата за квалификация. Това може да бъде 

разработено като национална политика и заложено в съответните 

стратегически документи. 

Сериозни пропуски съществуват и в областта на оценка и самооценка на 

училищата, където подкрепата на системата е все още слаба, а също така в 

оценката на цялата система. Повишаването на управленските умения на 

директорите, а също и повишаването на качеството на училищните инспекции 

имат безспорен ефект върху подобряването на организацията на дейността на 

училищата и качеството и ефективността на учебния процес. 

Развиването на консултиране и подкрепа на кариерното развитие в системата 

на образованието е сфера, която следва да бъде обхваната от интервенциите по 

програмата. Освен кариерно консултиране би трябвало да се развива 

консултиране и подкрепа за учениците. Това е необходима мярка, като тя може 

да обхване както учениците, които са в риск да напуснат училище, така и 

всички останали чрез консултиране по отношение на избора им на форма и 

сфера, в която да продължат образованието или обучението си, включително 

ориентирането им към по-рационален избор. 

Следва да се фокусира върху увеличаване на привлекателността на 

научноизследователската и развойна дейност, както и върху подобряване на 

условията за работа и развитие на служители в университетите, развойните 

институти, както и към други институции, ангажирани в такива дейности. 

Фокусирани дейности трябва да гарантират, че лицата, които отговарят на 

предварителните условия за работа в областта на научните изследвания, са 

достатъчно мотивирани, не изоставят изследователска дейност за сметка на по-

добре платена или социално престижна дейност и че са им предоставени 
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всички необходими и подходящи условия за изпълнение на изследователските и 

развойни дейности. В същото време, трябва да се увеличи концентрацията на 

капацитет и условия за изследователски и развойни дейности и в райони извън 

столицата. Следва да се интензифицира предоставянето на грантове за 

изследователска работа. 

 

Актуалност на ОП РЧР в променена социално-икономическа и 

нормативна среда 

Анализ и оценка на степента на актуалност на ОП РЧР в условията на 

променена социално-икономическа среда и съответствие на изпълняваните 

мерки към промените в социално-икономическата ситуация и 

идентифицираните нужди 

Цялостния анализ на актуалността води до извода, че програмата е важен 

финансов инструмент за въздействие върху сферата на заетостта и ще остане 

такъв и през следващия програмен период. Има специфичен обхват и типове 

дейности, които допълват националните политики, не се припокриват с 

програми на ЕС и не могат да бъдат постигнати в тяхната пълнота с други 

финансови инструменти. Мерките са актуални, въпреки че се изпълняват в 

различна социално-икономическа обстановка в сравнение с тази, в която 

програмният документ е подготвян. 

 

Съгласуваност на мерките и интервенциите по ОП РЧР с националните 

политики 

Като общо заключение оценката потвърждава съответствието между мерките и 

интервенциите по ОП РЧР и националните политики, като тези мерки допълват 

националните политики. 

Оценителният екип оцени като слабост на външното съответствие на ОП РЧР с 

националните политики липсата на стратегическа съгласуваност със 

стратегическите и планови документи за териториалното устройство и за 

регионалното развитие- областни стратегии и общински планове за развитие. 

Препоръките в тази насока включват: 

Засилване на териториалния фокус на ОП РЧР, която следва да адресира 

ключови проблеми и да съответства на специфичните нужди на регионите, 

като същевременно се обвърже с документите за стратегическо планиране и 
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устройствено планиране на национално и регионално ниво. Същото се отнася 

до приоритетите на стратегиите на различни териториални нива, които следва 

да се обвържат със стратегическите документи на структурните инструменти и 

конкретно с ОП РЧР. Двата процеса следва да вървят успоредно, тъй като са 

взаимно свързани. 

Интегрираният подход и интегрираните териториални интервенции следва да 

се планират в съответствие с териториалният обхват на районите за 

целенасочена подкрепа по чл.5, ал.5 от ЗРР, определена в областните стратегии 

за развитие. За целта следва да се координират и дейностите по осигуряване 

на необходимите данни от страна на Националния статистически институт и 

на административната статистика на Агенцията по заетостта. 

 

Влияние на динамиката на измененията в европейската и национална 

нормативна рамка върху постигането на стратегическите цели на 

ОП РЧР 

Промените в законодателство на национално ниво задължително следват 

всички нормативни промени на ниво ЕС. В допълнение националното 

законодателство относно структурните фондове, тъй като се стреми да 

отговори на актуалните нужди и поради логичните грешки на всяко ново 

законодателно решение, търсещо най-добрата си проявна форма, е често 

променящо се. Може да се обобщи обаче, че промените водят до неговото 

усъвършенстване и имат положителен ефект: 

• Приетите с Методологията за прилагане на финансови корекции мерки 

за по-добра финансова дисциплина при разходване на европейските средства, 

позволяват възстановените средства да бъдат върнати в бюджета на 

оперативната програма, като бъдат повторно ползвани по предназначение. 

• Въвеждането на по-кратки срокове за изплащане на безвъзмездната 

помощ след верифициране на разходите от страна на съответния Управляващ 

орган/Междинно звено е необходима мярка за редуциране ефекта на 

финансовата и икономическата криза върху навременното изпълнение на 

финансираните проекти чрез увеличаване на оборотния капитал на 

бенефициентите. 

Процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
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Кохезионния фонд на Европейския съюз са оптимизирани, намалена е 

административната тежест при тяхното прилагане, налице е по-висока 

прогнозируемост чрез публикуването на индикативните годишни работни 

програми на по-ранен етап, предварителното публикуване на насоките за 

кандидатстване дава възможност за отстраняване на евентуални пропуски или 

неточности/противоречия в процедурата и др. 

Въведен е унифициран подход при определяне на изпълнител от страна на 

бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните 

фондове на Европейския съюз, които не са възложители по Закона за 

обществените поръчки, като процедурите са оптимизирани, намалена е 

административната тежест, осигурена е повече прозрачност и отчетност. 

Най-съществената стъпка за намаляване на административното бреме при 

изпълнението на оперативната програма е въвеждането на ваучери за обучение 

на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР. 

Механизмът за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативните програми дисциплинира УО да извършва 

авансови плащания в срок от 10 работни дни от датата на подаване на искане 

за плащане, а по отношение на междинни и окончателни плащания- да 

верифицира разходите в срок от 40 работни дни от подаване на искане за 

плащане, придружено от необходимата документация. 

• Внесените промени във вътрешните правила за работа на УО 

(Управляващ орган) и МЗ (Междинно звено) на оперативната програма, както и 

в стандартните образци на документи, свързани с кандидатстването 

способства за ефективното предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, 

както и за по-бързата оценка на проектните предложения. 

• Предприети са и стъпки за намаляване на административното бреме за 

бенефициентите и въвеждане на единни правила за определяне на 

възнагражденията, които се изплащат на физически лица по договори по ОП 

РЧР. 

• С наемането на сътрудници по управление на европейски проекти и 

програми се създава възможност да бъде укрепен административният 

капацитет на звената, управляващи европейски средства, както и да бъде 

ускорен процесът на усвояване на средствата по оперативната програма. 
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Предимството на тази опция е, че могат да бъдат наемани лица по трудово 

правоотношение при възникване на необходимост от експерти със специфична 

за държавната администрация експертиза или по-високи нива на 

компетенции. 

• Осъществяваният контрол при възлагане на обществените поръчки води 

до намаляване на нарушенията от страна на възложителите, както и на 

размера на наложените финансови корекции по оперативната програма. 

 

Влияние на промените във функциите на административните 

структури и звена в областите на пазара на труда, здравеопазването, 

образованието и социалното включване върху интервенциите по 

ОП РЧР, насочени към институционалния капацитет и подобряване 

предоставянето на услуги 

Въз основа на направения анализ на нормативните и функционални изменения 

в административните структури и звена в областите на пазара на труда, 

здравеопазването, образованието и социалното включване за периода на 

оценката могат да се направят следните изводи: 

Не са налице съществени изменения в административната система, т.е. не са 

закрити и не са създадени нови основни административни структури. Закрит е 

единствено Социалноинвестиционният фонд, а петте Българо-германски 

центрове за професионално обучение са преобразувани в държавно 

предприятие, което продължава да предоставя същите услуги. Следователно 

запазването на стабилността на административната система не е позволило 

негативно въздействие, а е съдействало за интервенциите по програмата. 

В повечето от структурите са извършени вътрешни преструктурирания с цел 

укрепване капацитета на най-натоварените звена и преодоляване на 

неравномерното натоварване на служителите, с което е подобрена дейността; 

Закрити са филиали с ниска норма на обслужване, но без това да затруднява 

или лишава потребителите от предоставяната услуга, като е намерена нова 

форма за ефективно обслужване на потребителите (чрез мобилни екипи); 

Налице са действия, които пряко подкрепят реализирането на интервенциите 

по ОП РЧР: 

• В ИА „ГИТ (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда) е 

създадена нова дирекция „Административно и информационно обслужване и 
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технологии” с цел разработване на цялостната политика в областта на 

информационните технологии, внедряването на нови информационни и 

комуникационни технологии в структурите на агенцията, подобряване 

обслужването на физически и юридически лица от агенцията чрез каналите за 

достъп до обслужване, включително предоставяне на електронни 

административни услуги и други; 

• Регламентирани са нови функции на АСП (Агенция за социално 

подпоматене) в качеството й на междинно звено по ОП РЧР, свързани с 

управлението, изпълнението и контрола на мерките по приоритетна ос 5 

„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”; 

• На Главна дирекция „Социално подпомагане“ на АСП са възложени 

функции по организиране и провеждане на обучения и консултации на 

безработни лица за включването им в заетост, свързана с осъществяването на 

грижа за деца от една до тригодишна възраст в рамките на финансирани по 

ОП РЧР проекти, изпълнявани от агенцията и/или от друга структура на 

държавната администрация; 

• Дирекция „Европейски фондове и международни проекти" в АЗ е 

преобразувана в Главна дирекция „Европейски фондове и международни 

проекти“ с териториални звена във всички областни центрове, като 

числеността е увеличена и достига 100 души. Със създаване на териториалните 

звена се подобрява достъпа до предоставяните от дирекцията услуги, а с 

увеличаване на числеността се укрепва нейният капацитет; 

В АЗ е подобрен достъпът до пазара на труда. Това се осъществява чрез 

преминаването към обслужването на регистрираните безработни лица от 

мобилни екипи от служители на ДБТ на принципа на изнесено работно място, 

което от своя страна способства за изпълнение на мярката 

„Разпространяване и въвеждане на добри практики в управлението и 

дейността на действащите институции на пазара на труда; 

В ДАЗД (Държавна агенция за закрила на детето) е създадена нова дирекция 

„Държавна политика за детето”, с което се акцентира върху капацитета за 

разработване на политики; 

На РИО (Регионален инспекторат по образование) са възложени функции за 

организиране и отговаряне на дейностите по изпълнение на държавната 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

194 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

политика, свързана с квалификацията на педагогическите кадри на 

територията на съответната област; на отделите „Инспектиране и 

организационно-методическа дейност” в РИО са вменени функции по 

планиране и подпомагане организацията по обучение на учителите с цел 

повишаване на квалификацията и кариерното им развитие; обобщаване 

потребностите от квалификация на педагогическите кадри в областта и 

съдейства за организиране и провеждането на различни форми за 

квалификация на учители на регионално ниво; 

Установените изменения във функциите на административните звена не са 

съществени, което не е повлияло негативно върху интервенциите на ОП РЧР в 

посочените основни области. При преструктурирането служителите са 

преназначавани в новите административни звена, с което е запазен 

административният капацитет. 

Във всички административни структури е налице оптимизиране, като щатната 

численост е намалена. 

В своята съвкупност нормативните и функционални изменения в 

административните структури и звена в областите на пазара на труда, 

здравеопазването, образованието и социалното включване, направени в 

периода на оценка, имат положително влияние и подкрепят реализирането на 

интервенциите по ОП РЧР, насочени към институционалния капацитет и 

подобряване предоставянето на услуги. 

 

Оценка на изпълнението на мерките по ОП РЧР в областта на 

повишаването предлагането на труд и качеството на работната сила 

Резултатите от проведеното изследване с бенефициенти предоставя данни за 

оценки на значими показатели (постигане на цели, резултати, ползи от 

участието), нагласи (за бъдещо участие) и очаквания на респондентите на база 

конкретния им опит от участието в програмата. 

Оценката за изпълнение на програмата е положителна от гледна точка на 

постигнатите резултати, ползи за организацията и лицата от целевите групи, и 

ефекта от участието за развитието на бизнеса и персонала. Основен принос в 

резултат на участието е постигнатата инвестиция в развитието на персонала и 

организацията. Непланираните ефекти са показателни за широк обхват на 

въздействие на програмата. Резултатите от изследването потвърждават, че ОП 

РЧР е основен финансов механизъм и решаващ фактор в подкрепа на: 
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- предприятията и организациите за повишаване качеството на 

продукцията и услугите, производителността на труда, подобряване условията 

на работа и на работата в екип; 

- подобряване качеството на работната сила от гл.т. на нейния 

професионален капацитет и субективен профил като допринася за повишаване 

на самочувствието и мотивацията за работа, развитие и кариерно израстване; 

- подобряване на проектната култура и капацитета на бенефициентите за 

изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. 

 

Принос на интервенциите по ОП РЧР за интеграция на уязвимите групи 

на пазара на труда 

Подпомагане развитието на предприемачеството 

В резултат на направения преглед на напредъка по изпълнението на 

индикаторите по основните дейности за интегриране на уязвимите групи и 

активизиране на лицата извън работната сила, можем да обобщим, че през 

периода 2007 г.-2010 г. отчетеният напредък в изпълнението на целевите 

стойности на индикаторите не е висок. 

Като начален стадий за изпълнението на операциите за интегриране на 

уязвимите групи на пазара на труда и привличане на неактивните лица (и като 

цяло за изпълнение на ОП РЧР), периодът, обхванат от настоящата оценка, се 

характеризира с извършването на подготвителна дейност, натрупване на опит 

и текущи промени, преструктуриране на операции, в отговор на промени в 

социално-икономическата среда. Измененията са наложени от необходимостта 

интервенциите да отговорят адекватно на заложените приоритети и 

идентифицирани потребности в условията на динамично променяща се среда. 

В заключение на прегледа за приноса на интервенциите за интегриране на 

уязвимите групи на пазара на труда и активизиране на лицата извън 

работната сила, могат да бъдат направени следните изводи: 

За интервенциите в подкрепа на целите на област на интервенция 

1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда от периода на 

изследването е характерно, че допринасят за повишаване на икономическата 

активност на лицата, насочени са към актуални нужди, детайлни са в подбора 

на целевите групи, което позволява висока сегментация на потребностите и 

адекватност на предоставяните услуги. В изследвания период изпълняваните 
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схеми са ефективни в предоставянето на възможности за изграждане на 

потенциал за заетост и интегриране на тези лица (пригодност, мотивираност, 

квалификация, умения) и допринасят за проява на проактивно поведение на 

пазара на труда. 

Интервенциите са насочени към регистрирани в ДБТ (дирекция Бюро по труда) 

безработни, което стимулира неактивните лица (лицата извън работната сила) 

да потърсят подкрепа и реализация. Макар интервенциите, изрично 

насочените към неактивни лица, да не отчитат значими резултати в 

изследвания период, активността от страна на безработните лица и интересът 

им към участие е висок. Косвен индикатор в подкрепа на горното са 

резултатите от проведеното анкетно проучване за Обща оценка на програмата 

с представители на целевите групи, които показват високо ниво на 

удовлетвореност и мотивация на лицата, участвали в схеми за обучение на 

безработни лица в периода на оценката. Висок е и делът на желаещите да се 

включат отново в подобен проект, както и да популяризират обучението, в 

което са участвали. Така заявените нагласи са предпоставка за успешно 

прилагане на механизми за привличане. 

Операциите дават възможност на лицата от уязвимите групи да повишат 

качеството на работната си сила чрез обучение и квалификация, което 

подобрява тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и пригодност за 

заетост. Най-голям напредък се отчита по показатели, свързани с дейностите 

по предоставяне на посреднически услуги и обучение. Постигнатите резултати 

се допълват от значението, което респондентите на проведеното изследване 

отдават на подобряването на професионалните компетенции и формираната 

на тази база висока оценка за удовлетвореност от участието им в програмата. 

За повишаване качеството на работната сила и по-бърза интеграция допринася 

гъвкавостта на схемите и използваните подходи. Принос за повишаване 

качеството на работната сила имат и мерки, които целят, както по-широк 

обхват, така и превенция на загубата от неизползван капацитет. Така, по 

BG051РО001-1.1.03 Развитие и BG051РО001-1.1.05 Отново на работа броят на 

включените в обучение е по-голям от заявения от работодателите и 

семействата- бенефициенти на помощта, а интервенциите спомагат за 

запазване трудовите навици и професионални умения на лицата чрез бързата 

им реинтеграция на пазара на труда. Схемата BG051РО001-1.1.05 Отново на 

работа има косвен ефект за родителите, които с по-бързото си връщане в 
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заетост, също не губят професионалните си умения и опит, а в допълнение- с 

приоритет за ползване на тази услуга са самотни родители, многодетни 

семейства, родители на деца с увреждания и родители с увреждания, които 

също срещат затруднения за поддържане на професионалните си умения и 

включване и активен трудов живот. 

Изпълняваните операции са с широк обхват на предлаганите мерки (от 

обучение до заетост), отчитат и специфични регионални условия (равнище на 

безработица), което способства за по-гъвкаво и качествено изпълнение на 

заложените цели. 

Обхванат е широк кръг уязвими групи и се предлагат по-разнообразни и 

индивидуално насочени услуги. Индивидуалната насоченост на предлаганите 

услуги за заетост се гарантира от включения спектър на посредническите 

услуги, в т.ч. мотивационни дейности, професионално информиране и 

консултиране, информация за обучение и включване в подходящи програми и 

мерки за заетост. Ваучерите (ползвани по BG051РО001-1.1.03 Развитие и 

впоследствие по BG051PO001-1.2.01 Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност, Компонент 1, „Подкрепа за 

предприемчивите българи”), наред с индивидуалните планове поставят акцент 

върху таргетиране на услугите към нуждите на индивида и позволяват по-

добро обвързване на личните възможности и предпочитания с нуждите на 

работодателите и търсенето. 

Разнообразието на предлаганите услуги е и в новите (в сравнение с 

традиционните за системата за заетост) услуги за лица от уязвими групи- 

предоставя се обучение за придобиване на ключови компетенции, въвеждат се 

иновативни механизми за обучение (ваучери), с дейности като отглеждането на 

деца до 3-годишна възраст в домашни условия и интензивното чуждоезиково 

обучение, АЗ се конкурира успешно с частния сектор и чрез мрежата на ДБТ 

прави услугите достъпни за широк кръг лица и в по-малки населени места. 

Увеличението на заетостта на лицата от уязвимите групи е с по-слабо изразени 

резултати за изследвания период, преди всичко, поради началния етап на 

изпълнение на операциите. В следващия отчетен период се очаква сериозно 

подобрение на изпълнението на показателя за разглежданите схеми във връзка 

с разгръщането на редица операции. За изследвания период увеличението на 

заетостта на лицата от уязвимите групи е главно на вторичния (субсидиран) 
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пазар и се подкрепя основно от работодатели- общини (директно или чрез 

общинските предприятия). 

Недостатъчният интерес от страна на бенефициенти- работодатели от 

свободния пазар на труда към някои от схемите (прекратените) възпрепятства 

по-ефективното решаване на проблемите на заетостта на уязвимите групи, към 

които тези схеми са насочени. Необходимо е да се търсят решения за 

стимулиране интереса на потенциалните участници, като се отчитат 

конкретните икономически условия и се приложат механизми в подкрепа на 

участието. Тази необходимост се потвърждава косвено и от данни от 

проведеното изследване за обща оценка на програмата с работодатели- 

бенефициенти на проекти- последните оценяват високо постигнатите резултати 

и ползи от реализираните проекти, но делът на готовите да повторят участие, е 

по-малък от този на колебаещите се (18%:74%) и от този на лицата от целевите 

групи, с готовност да се включат отново (над 80%). 

В изпълнение на целта за интегриране на уязвимите групи на пазара на труда 

и привличане на неактивните лица са мерките за подобряване достъпа до 

услугите, предоставените стимули и подкрепа, включващи широк набор от 

активности- предварителни детайлни проучвания, подкрепа за участие на 

лицата и работодателите, улеснени процедури за участие. 

 

Принос на интервенциите по ОП РЧР за повишаване на адаптивността 

и гъвкавостта на заетите лица, насърчаване на гъвкавите форми на 

заетост и подобряване на организацията на труда, управлението на 

трудовите ресурси 

Повишаване на адаптивността и гъвкавостта на заетите лица 

Схемите от област на интервенция 2.1 за повишаване адаптивността и 

гъвкавостта на заетите чрез механизмите за предоставяне на обучение се 

реализират по два начина: подбор на проекти BG051PO001/07/2.1-01 

„Квалификационни услуги и обучение за заети лица” (КУОЗЛ) и 

BG 051PO001/07/2.1.02 КУОЗЛ - фаза 2 и чрез предоставяне на ваучери“: 

BG051PO001-2.1.12 „Адаптивност” и двете фази на „Аз мога” - BG051PO001-

2.1.11 и BG051PO001-2.1.13. Изброените схеми са в активно изпълнение (с 

отчетени резултати) и за изследвания период- в най-пълна степен отговарят за 

постигане на целите за повишаване на адаптивността и гъвкавостта на заетите 
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чрез обучение за придобиване/повишаване на професионалната 

квалификация, и за придобиване на ключови компетенции. 

Прегледът на постигнатите стойности за брой заети лица, включени в обучение 

(за придобиване или повишаване на професионална квалификация и за 

придобиване на ключови компетенции), и „успеваемост” (дял на лицата, 

придобили или повишили професионалната си квалификация и дял на лицата, 

придобили ключови компетенции) по отделните интервенции очертава общата 

картина на изпълнението за изследвания период. В обобщен план, налице е 

различна динамика в постигане на целевите стойности на индикатора за брой 

заети, включени в обучение, общ за разглежданите схеми профил на 

предпочитания тип обучение и тенденция за постигане на високи стойности за 

успеваемост в обучението. 

В резултат на високото ниво на достъп до схемите, голям брой лица могат да се 

възползват от съществуващите възможности за подобряване и надграждане на 

личния потенциал, повишаване пригодността за заетост и/или кариерно 

развитие с цел по-добра трудова реализация, в т.ч. и извън националния пазар 

на труда. Нарастващото включване в обучение допринася за повишаване 

адаптивността и конкурентоспособността и на предприятията чрез 

въздействието на обучението върху подобряване професионалните качества и 

производителността на заетите и способства за създаване на условия за широко 

прилагане на принципите за учене през целия живот. 

Общо за изследвания период изпълнението на интегрирания показател за брой 

включени в обучение (в т.ч. за придобиване или повишаване на професионална 

квалификация и за придобиване на ключови компетенции- в зависимост от 

спецификата на схемата) бележи ръст по всички схеми, като постига най-висок 

дял от планираната за интервенцията целева стойност по BG051PO001-2.1.11 

„Аз мога” и BG051PO001-2.1.13 „Аз мога” (и за най-кратък срок). 

 

Повишаване на адаптивността и гъвкавостта на заетите лица 

(принос на останалите схеми) 

От значение за изпълнението на целта за повишаване на адаптивността на 

заетите, както и за изпълнение на индикаторите за „брой обучения на 

работното място” и „дял на служителите, успешно завършили обучение” е 

реализацията на проектите от процедурата със социалните партньори. 
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Проектите BG051PO001-2.1.03 до BG051PO001-2.10 „Повишаване гъвкавостта 

и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните 

партньори” (7 процедури) целят да окажат подкрепа на работодатели, 

засилване на социалния диалог и съвместни действия на социалните партньори 

във всички области на интервенция на приоритетната ос. Акцентът на 

интервенцията е по отношение повишаване адаптивността на работниците и 

предприятията, чрез обучение на 20 000 лица, включени в обучение за 

придобиване на ключови компетенции (дял на лицата, придобили ключови 

компетенции - 90%), 5000 обучения на работното място (дял на служителите, 

успешно завършили обучение - 90%), брой консултирани лица и организации 

(не по-малко от 1000), както и дейности за подобряване на средата, в т.ч. нови, 

иновативни модели на организация на труда и разработване на стратегии за 

управлението на човешките ресурси, активна анализаторска, консултантска, 

информационна дейност за популяризиране на ефекта от насърчителните 

мерки. 

Дейностите по проектите на социалните партньори са в подкрепа и на целта за 

повишаване на гъвкавостта на заетите лица и насърчаване на гъвкави форми 

на заетост. Проектите са насочени към демонстриране на ефектите от 

насърчаване на равните възможности между жените и мъжете, ограничаване 

на неформалната икономика, насърчаване на мобилността на работната сила, 

изграждане на кариерни центрове, промотиране на иновативни подходи на 

организация на труда, целящи повишаване на гъвкавостта и сигурността в 

сферата на заетостта и намаляване на различията на пазара на труда. 

По данни от проведеното анкетно проучване, подобряването на организацията 

на работа/организация на труда в резултат на участието в програмата 

посочват 26.2% от лицата от целевите групи и около 1/3 от бенефициентите. 

 

Сравнителен анализ между механизмите за предоставяне на обучение 

на заети чрез подбор на проекти и чрез предоставяне на ваучери 

Интервенциите по ОП РЧР за продължаващо обучение и учене през целия 

живот за изследвания период се реализират с използване на два механизма- 

открита процедура за конкурентен подбор на проекти (грантови схеми) и 

процедури за директно предоставяне, чрез ваучери. 
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Предоставяне на обучения чрез подбор на проекти 

Тези обучения се осъществяват чрез схемите за квалификация и обучение на 

заети лица BG 051PO001/07/2.1.01: Квалификационни услуги и обучение за 

заети лица- фаза 1 и BG051PO001-2.1.02: Квалификационни услуги и обучение 

за заети лица- фаза 2 и основните им предимства могат да бъдат обобщени: 

• Обвързаност на обученията с основната дейност и бъдещо развитие на 

предприятията. Участието на бенефициентите- работодатели/ предприятия е с 

разработени проектни предложения, базирани на установени потребности от 

повишаване качеството на заетите във връзка както с предмета на дейност, 

така и с бъдещите планове за развитие. 

• Стабилен ръст на изпълнение на индикаторите. За периода на 

настоящата оценка участието в обучение по проекти /от двете фази на КУОЗЛ 

(Квалификационни услуги и обучение на заети лица)/ показва стабилен ръст на 

изпълнение на заложените индикатори, като стойностите на индикатора за 

успешно приключили обучение е надвишен. Обученията по проекти 

допринасят за увеличаване на инвестициите в продължаващо обучение на 

заетите и за подобряване на професионалните им умения и компетентности по 

чужди езици и работа с ИКТ. 

• Осигуряване на финансов инструмент. В условията на криза много от 

работодателите, особено по-малките, намаляват инвестициите си в развитие на 

човешките си ресурси и обученията все повече се възприемат като разход, а не 

инвестиция. Обученията по проекти, финансирани по ОП РЧР стават основен 

източник на ресурс за работодателите и възможност за повишаване 

адаптивността на заетите, в т.ч. на по-възрастни работници, които се нуждаят 

от повишаване на квалификацията, преквалификация и придобиване на 

чуждоезикови знания и умения за работа с ИКТ. Обученията са в помощ на 

заетите и предприятията за адаптиратиране към настъпващи промени и тези 

обстоятелства са в основата на продължаващия интерес от участие в схемата 

от страна на работодателите. По данни от проведеното изследване с 

работодатели – бенефициенти на проекти, ползата от обученията е съществена 

за организацията (повишаване на конкурентоспособността), персонала 

(повишава се професионалния капацитет и мотивацията), подобрява се 

проектния капацитет. Оценката за удовлетвореност на бенефициентите от 
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участие в програмата е висока (и по-висока от тази на лицата от целевите 

групи), което потвърждава потребността от този механизъм в подкрепа на 

заявени от тях потребности. 

Бъдещо развитие. Въпреки някои трудности, съпровождащи реализацията на 

схемите за конкурентен подбор на проекти (прекратени договори, закъснения и 

др.), годишните отчетни доклади за изпълнение на ОП РЧР за периода 2007 г.-

2010 г. отбелязват, че интересът на работодателите продължава да бъде голям и 

резултатите от дейностите са добри. Във връзка с това (и за следващ период), 

КН на ОП РЧР е одобрил фаза 3 на операцията, по която се реализират 

обученията, като се отчитат промените в резултат на кризата и се предлага по-

широк обхват на предлаганите допустими обучения, както и възможност за 

избор на размера и вида финансиране (между отделните компоненти). Така ще 

се постигне по-гъвкаво и качествено изпълнение на целите и по-пълноценно 

използване на предоставените възможности. Промените са в потвърждение на 

очакванията за подобряване качеството на работната сила, стимулиране на 

иновативни подходи в работата в следствие на провежданите обучения и 

създаване на условия за устойчива заетост. 

Трудностите, които съпровождат изпълнението на одобрени за финансиране 

проекти, подбрани на конкурентен принцип, повлияват възможностите за 

разгръщане на потенциала на обученията, които се предоставят. 

Основна трудност за бенефициентите е изпълнението на финансовите 

задължения по договорите, особено в условия на криза и недостиг от ресурс, 

както и на ангажиментите за запазване на заетост на лицата за срок от 

1 година след обучение. Прегледът на 30%-та извадка на договори отчита, че от 

прегледаните 49 договора по КУОЗЛ фаза 1,18% са прекратени, а от 

прегледаните 90 договора по КУОЗЛ фаза 2- прекратените са 34%. 

Затрудненията за съфинансиране на дейностите за продължителен период до 

възстановяване на средствата, трудностите за задържане на персонала и 

осигуряване на работа на обучаваните на практика, намаляват ефекта от 

обучението. 

Налице е и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за 

разработване и изпълнение на проекти. На първия етап на одобрение на 

проекти след стартиране на процедурите, делът на сключените договори по 

BG051PO001/07/2.1.01. 
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Квалификационни услуги и обучение за заети лица, фаза 1 е 28% от броя на 

подадените предложения, а по BG051PO001/07/2.1.02 Квалификационни 

услуги и обучение за заети лица, фаза 2- 20%. В резултат на направения 

преглед на договори от 30%-та извадка се отчитат проблеми със забавяне на 

старта, формално изпълнение и отчитане на дейности, липса на предварителни 

проучвания на нуждите от обучение, формиране на групи за обучение, без да се 

отчита спецификата на позициите и „входящото ниво” на участниците, 

неубедителни отчети на дейности, специално в раздели като „Добро 

управление” и „Добри практики” и др. Липсата на опит на бенефициентите 

води и до затруднения в провеждане на тръжните процедури по 

ПМС 55/2007 г. за избор на изпълнители. 

Процедурите за подбор, като правило, изискват повече време за 

финализиране - продължителността на периода от подготовката и подаването 

на проектното предложение, неговата оценка и до стартиране на същинските 

дейности влияе върху актуалността на заявените потребности от обучение. 

Налице са известни индикации за по-ниска степен на активност и 

удовлетвореност от страна на крайните потребители на обученията по проекти, 

която считаме, че се влияе и от механизма на самото обучение- по решение и 

преценка на работодателя за нуждите от обучение на заетите (най-вече заради 

сравнението по същите показатели с целеви групи, преминали обучение с 

ваучери- техните оценки за удовлетвореност са по-високи, както и оценките им 

за други ефекти и ползи от обучението). Тази разлика не изчерпва възможните 

причини за по-ниска степен на удовлетвореност и смятаме, че този въпрос 

трябва да се разглежда през призмата на конкретни обучения и проекти, които 

не отговарят на очакванията и потребностите на лицата. 

 

Предоставяне на обучения чрез предоставяне на ваучери 

Достъп до обучение. В условията на криза много от работодателите, особено 

по- малките, намаляват инвестициите си в развитие на човешките си ресурси и 

обученията все повече се възприемат като разход, а не инвестиция. В този 

смисъл, достъпността е остава основен фактор, който допринася за 

преодоляване на социалните различия. Ваучерните схеми осигуряват пряк и 

равен достъп за всички лица до учене през целия живот без това да зависи от 

инициативата на техните работодатели. Схемите отговарят в по-голяма степен 
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на потребностите на лицата, стимулират личното участие и допринасят за 

повишаване на съпричастността на лицата към процеса на собственото им 

кариерно развитие. Големият интерес на представителите на целевите групи 

към участие потвърждава, че при наличие на средства и възможност за достъп, 

активността на лицата за продължаващо обучение е висока. 

Принос за запазване на заетост. В подкрепа на предимствата на 

ваучерните схеми са възможностите, които продължаващото обучение дава за 

запазване на заетост. На база направена справка към 31.12.2011 г. за статута 

на лица, завършили обучение през 2010г. по BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” (8%-

на извадка и налични данни за 1334 лица), се отчита, че със статут „зает” са 

89.9% от включените в професионални обучения и 88% от включените в 

обучение по ключови компетентности. 

 

Ефективност на схемите за конкурентен подбор и на схемите за 

директно предоставяне на услуги по обучение 

За целите на този анализ е от значение разпределението на лицата от 

експерименталната група по схеми от ОП РЧР, а именно: 

• в „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”, фаза 1 и фаза 2 - 

216 души (50.2%)7; 

o в „Адаптивност” - 49 души (11.4%); 

o в „Аз мога” - 162 души (37.6%). 

Така, в обучение по проекти, финансирани на конкурентен принцип, са 

включени 50.6% от респондентите от експерименталната група, а в обучение с 

директно предоставяне на услугата с ваучери - 49.4% от тях. „Вътрешното” 

сравнение между схемите за конкурентен подбор и тези за директно 

предоставяне цели да покаже ефекта им върху работната сила и ползата за 

работодателя. 

 

Удовлетвореност на лицата от предоставеното обучение 

Като цяло, респондентите от трите схеми дават високи оценки за 

удовлетвореност: 

BG051PO001/07/2.1-01„Квалификационни услуги и обучение за заети лица” и 

BG 051PO001/07/2.1.02 „Квалификационни услуги и обучение за заети лица 
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фаза 2” (КУОЗЛ) - 6.5 BG051PO001-2.1.12 „Адаптивност” - 6.8 BG051PO001-

2.1.11 „Аз мога” и BG051PO001-2.1.13 „Аз мога”- 6.8. 

Тази удовлетвореност се дължи на няколко фактора. Лицата посочват 

положителните ефекти от обучението- повишени шансове за развитие в 

индивидуален план, за учене и квалифициране в съответствие с изискванията 

на средата и за заетост (намиране на друга работа, работа до по-късна 

възраст). Отчитаме и висока степен на готовност на лицата за включване (при 

възможност) в „друг подобен проект за обучение”, както и за популяризиране 

на обученията сред други потенциални ползватели. Тези факти свидетелстват 

за създадена устойчива среда на положително отношение към обучението и 

реална преценка на ефекта от него за лицата. 

 

Активност на лицата по отношение включване / участие в обучение 

Болшинството от респондентите посочват, че са взели участие „по собствена 

инициатива и със съдействието на работодателя” (над 70%). За лицата, 

обхванати от обучение по BG051PO001/07/2.1-01„Квалификационни услуги и 

обучение за заети лица” и BG051PO001/07/2.1.02 „Квалификационни услуги и 

обучение за заети лица фаза 2” това е почти единствена опция (96.2%). В 

най-голяма степен от съдействието на ДБТ са се възползвали лица, участвали в 

обучение по BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” и BG051PO001-2.1.13 „Аз мога” 

(42.%). Използваният ваучерен механизъм по схемата позволява участие по 

лична инициатива и това прави лицата съпричастни към обучението в много 

по-голяма степен, отколкото при случаи, в които друг (работодателят) решава за 

тяхното обучение. Включването на лицата в обучение по BG051PO001-2.1.12 

„Адаптивност” е иновативен подход, който съчетава споделена инициатива от 

страна на работодателя и работниците за участие, като на последните се 

предоставят ваучери за обучение за придобиване или повишаване на 

професионална квалификация (също и допълнителни стимули- стипендии и 

средства за транспорт до работното място във връзка с обучението). 

Имаме основание да считаме, че възможността лицата да проявят активност за 

тяхното обучение, е фактор за оценката им на ролята на работодателя за 

тяхното развитие, както и на готовността им „и сами да се насочат към 

обучение”. Така, за 85.2% от лицата от КУОЗЛ 1 и 2 положителните ефекти от 

обучението са „благодарение на инициативността на работодателя” да включи 
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лицето в обучение. Това важи за 64.6% от лицата от Адаптивност и за 35.6% от 

тези от Аз мога. „И сами” биха се насочили 2.4% от лицата от КУОЗЛ, 35.4% от 

Адаптивност и 62.2% от тези от Аз мога. 

Приносът на интервенциите за повишаване на адаптивността и гъвкавостта на 

заетите лица, насърчаване на гъвкавите форми на заетост и подобряване на 

организацията на труда, управлението на трудовите ресурси е с различна 

степен на проявление за изследвания период. Значим напредък е постигнат по 

първата подцел „повишаване на адаптивността на заетите”, в изпълнение на 

която се реализират разгледаните интервенции: BG051PO001/07/2.1-

01„Квалификационни услуги и обучение за заети лица”, BG051PO001/07/2.1.02 

„Квалификационни услуги и обучение за заети лица фаза 2”, BG051PO001-

2.1.12 „Адаптивност”, BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” и BG051PO001-2.1.13 „Аз 

мога”. 

Повишаването на адаптивността на заетите е пряк резултат от повишените 

инвестиции в човешкия капитал от страна на работодателите и заетите чрез 

придобитите знания, умения и квалификация. Разглежданите интервенции 

имат принос за утвърждаване на нагласи и про-активно поведение за 

включване в системите за учене през целия живот и адаптиране към 

икономиката на знанието като възможност за запазване на заетостта, 

повишаване на пригодността за заетост и бъдещо кариерно развитие. В 

подкрепа на този извод са конкретни резултати от участието на лицата в 

обучение. Така, заетите лица, които се обучават по проекти на бенефициенти, 

участват като правило, в повече от едно обучение (по BG051PO001/07/2.1-01 

„Квалификационни услуги и обучение за заети лица” и BG051PO001/07/2.1.02 

„Квалификационни услуги и обучение за заети лица” фаза 2), обучението с 

ваучери се определя като „обучение, което стимулира още обучение” (ползват се 

възможностите за включване и в двата типа обучение). 

В заключение следва да обобщим, че механизмите за обучение на заети лица 

(чрез подбор на проекти и с ваучери) имат предимства и недостатъци, които 

налагат специфичен подход към по-нататъшното им развитие. Необходимо е да 

се запази балансът за наличие на възможност за обучение на заети лица както 

по проекти (базирани на преценката на работодателя), така и директно (за 

заети лица, чиито работодатели не кандидатстват с проекти). 
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Оценка на въздействието на програмата върху целевите групи 

Проведеното изследване с лица от целевите групи на схеми за предоставяне на 

БФП по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР показва положителни тенденции и 

ефект за постигане на целите на програмата. Изследването предоставя 

информация за въздействие на мерките върху лицата от уязвимите групи 

(включените в схеми за обучение на безработни лица) и върху заетите 

(включени в схеми за обучение на заети лица), което намира отражение в 

субективните им преценки за мотиви за включване в обучение, 

удовлетвореност, ползи, очаквания и нагласи за бъдещо участие. 

Мотивите за включване в обучение са насочени към удовлетворяване на 

потребности от обучение. Оценени са като по-значими от лицата, включени в 

схеми за обучение на безработни (породено от самооценката им за собствените 

потребности от обучение). В резултат на участието си, те посочват значими 

ползи от обучението за подобряване на качеството на работната им сила 

(повишена квалификация и придобити умения) и отбелязват по-висока 

удовлетвореност от участието, която се подкрепя и от повишена мотивация в 

резултат на обучението. 

Лицата от целевите групи на схеми за обучение на заети отбелязват по-ниска 

оценка на удовлетвореност от участието, като този факт следва да се разглежда 

най-вече в контекста на конкретни проекти и обучения. Показателно е, че 

участниците в обучение по двете схеми на „Аз мога” посочват най-високи 

индивидуални резултати за удовлетвореност, ползи и очаквания на равнище 

схема8. 

Резултатите от изследването отразяват оценката на лицата за ефекта от 

мерките в широк спектър. Положителният ефект от участието в обучение 

рефлектира в оценката на лицата за по-добри шансове за работа /пригодност 

за заетост (за безработни) и за подобрена адаптивност на заетите (шанс за 

утвърждаване на работното място). С по- малка значимост е оценен ефектът/ 

шансът за продължаващо развитие (учене), от страна на лицата и от двете 

групи,като причина за това може да бъде фокусът върху непосредствени 

потребности и по-слаба преценка на бъдещи такива. Нагласата за 

продължаващо учене може да се припознае в готовността на лицата да 

участват в други подобни обучения. 
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По-високи оценки на бенефициенти. Прави впечатление, че оценките на 

бенефициентите за постигнати резултати, ползи и удовлетвореност са по-

високи от тези на лицата от целевите групи (с изключение на посочените от 

обучавани по BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” и BG051PO001-2.1.13 „Аз мога”; в 

отделни случаи – и по други интервенции). Така например: 

- ползи от участието, свързани с повишена производителност на труда и 

мотивация на участниците, повишение и кариерно израстване, са оценени 

по-високо от бенефициентите, отколкото от лицата от целевата група. 

- по отношение на „Адаптивност” не са представени много обобщения, 

поради незначителния брой респонденти- участници в изследването, което не 

позволява да се формулират самостоятелни изводи, както и да се откроят 

специфики. 

- според 53.9% от бенефициентите, участието в проекта по ОП РЧР е 

допринесло за повишаване мотивираността на персонала, докато само 14.6% от 

лицата от целевите групи отбелязват този ефект от участието върху тях; 

- според бенефициентите, извършените по проектите дейности допринасят 

за повишение и кариерно развитие (ранжирано на трето място по значимост от 

над 45% от тях), докато под 10% от лицата от целевите групи посочват този 

фактор като конкретна полза от участието им. 

Причините могат да бъдат потърсени в няколко посоки. От една страна, 

бенефициентите инициират обучението и имат най-пълна картина на 

потребности и планове за бъдещо развитие. Това им дава предимството да 

оценят ефектите и ползите в по-голям мащаб, което да повлияе на оценките им. 

Лицата от целевите групи са крайните ползватели на обучението и пречупват 

ефектите през призмата на своите интереси и потребности, които не винаги 

съвпадат с тези на работодателите (което не ги прави по-малко значими). 

Подкрепящ ефект. Съществен резултат, който изследването отчита, е оценката 

на лицата и бенефициентите за финансовата подкрепа, която ОП РЧР 

предоставя за тяхното развитие- само 1.2% от бенефициентите смятат, че е 

„напълно възможно” постигането на същите резултати, без финансиране по 

ОП РЧР и под 4% от лицата са се включвали в подобни мерки извън ОП РЧР. За 

над 80% от респондентите и на двете изследвания (бенефициенти и лица от 

целевите групи) ОП РЧР е най-сериозният финансов инструмент за реализиране 

на дейностите и за постигане на целите в сферата на пазара на труда. 

 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

209 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Оценка на въздействието на ОП РЧР в областта на пазара на труда- 

нетен ефект 

Оценка на нетния ефект въз основа на анализ на емпирични данни 

(социологически анализ на брутния ефект) 

В тази част е представен социологически анализ на данните от проучване сред 

целевите групи за нетното въздействие на програмите/мерките, при която се 

установява дали е настъпило подобрение в положението на участниците, 

ползвали услуги по ОП РЧР (респективно участвали в програма/мярка, т.нар. 

лица от експериментална група)9 в сравнение с положението на лица, 

неползвали услуги (респ. неучаствали в ОП РЧР в изследвания период, т.нар. 

лица от контролна група). 

Въз основа на тази част от анализа могат да се обобщят направленията, в които 

лицата от двете групи (експериментална и контролна) имат сходни оценки и 

резултати и тези, в които се отбелязват съществени различия, които се дължат 

на участието/неучастието в ОП РЧР. 

Сферите на сходство са в оценката на съществени фактори за заетост и 

професионална реализация, като наличието на опит и умения, 

предпочитаните/желаните видове обучения и реда, в който лицата ги 

подреждат по приоритет (чуждоезиково обучение, работа с компютър, интернет 

и софтуер и обучение за професионална квалификация), значимостта, която се 

отдава на ролята на работодателя за участието на лицата в обучение, както и 

преобладаващата нагласа лицата да заплащат лично за обучение, ако преценят, 

че е необходимо. 

Съществените различия са в оценките, които лицата дават за: 

Удовлетвореност от професионалната среда - в максимална степен са 

удовлетворени от средата 31.3% от лицата от експерименталната група, но 

само 12.6% от лицата от контролната група; 

Удовлетвореност от притежаваните лични професионални качества - 40.7% от 

лицата от експерименталната група са удовлетворени в най-висока степен 

срещу 6.3% от лицата от контролната група; 

Удовлетвореност от обучения, в които са участвали- лицата от 

експерименталната група оценяват обученията по схемите на ОП РЧР със 

средна оценка 6.6 (най-висока оценка е получило обучението за повишаване на 
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ПК, 6.8), докато лицата от контролната група дават средна оценка за 

удовлетвореност от обученията, в които са участвали 4.9; 

• Шансът, който лицата получават, в резултат на обучението- за лицата от 

експерименталната група на първо място е възможността за бъдещо кариерно 

развитие (95% от тях; 69.5% от лицата от контролната); за тези от контролната- 

обучението е преди всичко шанс за запазване на работа (76.6% от тях; 10.7% от 

лицата от експерименталната група). Шансът, който обучението предоставя за 

намиране на друга работа, е припознат от 78.6% от лицата от 

експерименталната група, но само от 46% от тези от контролната. 

• Ползата за работодателя от участието на персонала в обучение- лицата от 

експерименталната група не се затрудняват да направят такава преценка (за 

разлика от лицата от контролната група). Една пета от респондентите от 

контролната група потвърждават необходимостта от допълнителна подкрепа за 

работодателя в сферата на обучението на персонала. В същото време над 70% 

от участниците в експерименталната група потвърждават значението на 

ОП РЧР като подкрепящ фактор за постигане на положителни ефекти от 

обучението. 

Съществени са различията и в инициативността на лицата по отношение 

включването в обучение. За лицата от експерименталната група, които 

познават възможностите на ОП РЧР, има значително повече начини за 

включване в обучение, в които инициативността на лицето е водеща. 

Макар да проявяват сходство в готовността да заплатят за обучението си, 

относителният дял на лицата от експерименталната група, отговорили с 

положителен отговор, е значително по-висок от този на лицата от контролната 

група, които дават положителен отговор (81.3% срещу 69.5%). Така посочените 

данни са показателни за ефекта на ОП РЧР, въздействието на предоставяните 

услуги (обучения) върху оценките, нагласите и постиженията (реализация) на 

лицата в сферата на пазара на труда. 

 

Оценка на въздействието на ОП РЧР в областта на пазара на труда - нетен 

ефект 

Резултатите от социологическото изследване потвърждават предварително 

заложените хипотези за сравнение на лицата, преминали през ОП РЧР, с 

представителите на контролната група. 
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Благодарение на интервенциите по ОП РЧР по-голяма част от обучените в 

основната група най-малкото са запазили работните си места за изследвания 

период, въпреки общата тенденция към повишаване на безработицата в 

периода на икономическата криза от края на 2008 г.; 

Благодарение на интервенциите по ОП РЧР, лицата, успешно завършили 

обучение, са повишили заетостта и доходите си (като увеличението на доходите 

е в границите на групите по-високи доходи); 

• Благодарение на обучението, повече лица от експерименталната група са 

удовлетворени от придобитите нови умения, което прибавя стойност към 

предлагането на работната сила и разширява възможностите за заетост; 

• Усвоените и пряко приложими умения са повишили 

конкурентоспособността на обучените лица на трудовия пазар и косвено- на 

работодателите им; 

• Непряко приложимите придобити умения и компетенции са добавили 

качество, което е повишило мотивацията на обучените, инициативността и 

готовността им за продължаващо професионално развитие, което повишава 

вероятността да намерят по-добра или подходяща нова работа. 

От прегледа на настъпилите промени през изминалата година е трудно да се 

направи извод за различия, породени от вида схема, в който участват лицата. 

И трите схеми допринасят за запазване/увеличаване на заетостта, което 

допринася за ефекта от ОП РЧР като цяло. Лицата, участвали в схемите, ги 

оценяват като полезни и с висок ефект, както за самите тях, така и за 

работодателите. Най-често посочените ефекти от участие в Програмата за 

лицата и от трите схеми са: 

- по-добро справяне с работата; 

- повишаване на производителността; 

- по-висока конкурентост сред колеги; 

- допълнителна заетост и доходи; 

- възлагане на по-сложни задачи и по-големи отговорности. 

Проявените различия за лицата от трите схеми са най-вече в ефекти като 

инициативност и удовлетвореност. Включването в/преминаването през 

обучение с ваучери е проява на инициатива и съпричастност от страна на 

лицата, за разлика от обучение, при което подбора на лицата и вида на 
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обучението е по преценка на работодателя. В този смисъл, обучението по 

проекти не стимулира в същата степен активността и заинтересоваността на 

крайните потребители, както при директното предоставяне на услугата с 

ваучер. 

 

Оценка на нетния ефект чрез използване на иконометрични методи 

Сравнителен анализ за съпоставимост между контролната и 

експериментална група 

Съществуват известни различия по отношение на разпределението на 

анкетираните лица според доходите от труд, които получават. Все пак, 

стойността на индекса на стабилност е близка до референтната стойност (0.14 

спрямо 0.1) и може да се приеме, че разликата в разпределението на доходите в 

третираната и контролната група е минимална. 

Съществено разминаване между двете популации се наблюдава по отношение 

на образователния статус на анкетираните лица, където индексът на 

стабилност възлиза на 0.34. Наблюдаваното развитие се обяснява от факта, че 

в контролната група преобладават лица със средно образование, а в 

експерименталната лица с висше образование. Освен това в първата група има 

13 лица с ниво на образование, което е основно и по-ниско от основно като 

техния дял обхваща 3.4% от общата контролна популация, докато такава група 

липсва в популацията на лицата, участвали в програмата. Изключвайки лицата 

с основно и по-ниско от основно образование, стойността на индекса е 0.17, 

което отново показва наличието на известна разлика в разпределенията, но 

значително по-ниска. 

Оценката на въздействие от участие в схеми по ОП РЧР чрез прилагане на 

подход „разлика в разликите“ показва следните резултати: 

• В доходна група 401-600 лв. делът на лицата, които се характеризират с 

по-високи доходи, се е повишил с 5.6%; 

• В доходна група над 900 лв. делът на лицата, които се характеризират с 

по-високи доходи, се е повишил с 1.7%; 

• В доходна група до 400 лв. не се наблюдава изменение в дела на лицата с 

по-високи доходи след участие; 

• В доходна група 601-900 лв. делът на лицата, които се характеризират с 

по-високи доходи, се е понижил със 7.3%. 
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Прилагането на т.нар подход difference-in-differences обхваща изпълнението на 

две стъпки. Първо, измененията в разпределението на разгледаните по-горе 

съпоставими индивидуални характеристики са изследвани като са изчислени 

разликите в относителните дялове в края на периода спрямо изходния момент. 

И второ, разгледани са разликите между измененията през разглеждания 

период в експерименталната спрямо контролната група. Основните изводи 

биха могли да се обобщят по следния начин: 

По отношение на доходите от труд през разглеждания период се наблюдава 

съществен растеж на дела на лицата с най-високи доходи в експерименталната 

група, който значително надвишава този в контролната група като разликата в 

измененията между двете групи е близо 2.2 пъти. Делът на популацията с най-

ниски доходи в първата група се понижава с по-бързи темпове спрямо втората 

група. Намалението в експерименталната група през разглеждания период 

възлиза на 31.3%, а в контролната група на 21.2%. Разпределението на лицата 

в междинните доходни групи в рамките на експерименталната популация се 

запазва, а при контролната се наблюдава повишение в дела на лицата, чийто 

доходи попадат в интервала „601-900 лева“ за сметка на групата „401-600 

лева“. 

По отношение на образователния статус в експерименталната популацията се 

наблюдава слабо увеличение в дела на лицата с висше образование за сметка 

на тези със средно образование. Сравнителният анализ не показва наличие на 

съществено изменение в резултат на проведените обучения. Това е очакван 

резултат като се има предвид, че насочеността на програмите е основно към 

заети лица с цел за повишаване на тяхната професионална квалификация. 

• По отношение на населено място не се наблюдават съществени 

изменения в разпределението на популацията в контролната група. В рамките 

на експерименталната група е налице известен ръст в дела на лицата, живеещи 

в столицата или областен град за сметка на намаление в дела на по-малките 

населени места към края на изследвания период. 

• Статут на пазара на труда- тази характеристика, заедно с изменението в 

доходите, е най-показателният индикатор за оценка на ефекта от 

провежданите програми. Сравнителният анализ в изменението на 

разпределението на популацията по този индикатор за разглеждания период 

показва противоположна тенденция за двете групи. Делът на наетите и 
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самонаетите лица се увеличава чувствително в експерименталната група, 

докато по отношение на контролната група е налице ясно изразен спад в 

относителния дял на заетите лица. Разликата в измененията между 

експерименталната и контролната група през разглеждания период в дела на 

наетите лица е над 5%. Съответно в контролната група делът на безработните 

лица се повишава близо 1.7 пъти, докато в експерименталната група се 

наблюдава намаление от 50%. Разликата в относителния дял на безработните в 

края на периода е над два пъти в полза на експерименталната група. 

Оценката на въздействие от участие в схеми по ОП РЧР чрез прилагане на 

подход „Propensity score matching“ (PSM) показва следните резултати: 

 

Вероятността за нарастване на доходите при участие в програмата, 

сравнявайки сходни случаи, е близо 25% по-висока за лицата, взели 

участие в програмите в сравнение с контролната група. 

 

Таблица 1. Оценена вероятност за повишение на доходите в резултат от 

участието в схеми по ОП РЧР (PSM) 

Доход на група Експериментална група Контролна група 

Общо брой 64 320 

Брой случаи с увеличение на 

доходите 

  

 11 44 

Вероятност за нарастване на 

доходите 

  

 17.2% 13.8% 

Източник: Анкетно проучване, собствени изчисления. 

Същността на този подход се състои в контрол на характеристиките, които 

описват единиците в експерименталната и контролната група. От тази гледна 

точка, може да се направи извода, че ако единиците в двете групи имат 

подобни характеристики, разликата в техните резултати може да се счита за 

ефект от приложената интервенция. Приложението на подхода обхваща 

няколко стъпки. Първо, оценява се вероятността за участие, въз основа на 

която се изчислява т.нар „propensity score”. Второ, лицата, взели участие в 

изследваните програми са съпоставени с контролната група въз основа на 
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оценения propensity score. И трето, вероятността за нарастването на доходите е 

оценена като е изследван дела на лицата, за които е налице ръст в доходите в 

експерименталната и контролната група. 

Резултатите от оценките на ефектите на включените в модела характеристики 

са представени в таблицата. В нея са показани оценените ефекти и 

вероятността за получаването на такива стойности за регресионните 

коефициенти, при положение че действителният ефект върху зависимата 

променлива е 0, т.е. характеристиката не оказва влияние върху вероятността 

за участие в изследваните програми. 

Таблица 2. Резултати от оценка на уравнение 

Параметър Оценка Pr > χ2 

Автономен коефициент 0.3268 <.0001 

Доходна група в началото на периода 0.0132 <.0001 

Изменение в статута на пазара на труда 0.0111 0.0085 

Възрастова група 0.0101 <.0001 

Образование 0.0136 <.0001 

Икономически сектор, в който е заето 

лицето 

0.0079 0.0016 

 

Вероятността за нарастването на доходите е оценено като е изследван делът на 

лицата, за които е налице ръст в доходите в експерименталната и контролната 

група. Фактическата вероятност за нарастване на доходите за 

експерименталната група е 17,2%, докато за сходните случаи от контролната 

група стойността е значително по-ниска и възлиза на 13,8%. Вероятността за 

нарастване на доходите при участие в програмата, сравнявайки сходни 

случаи, е близо 25% по-висока за лицата, взели участие в програмите в 

сравнение с контролната група. 

Оценката на въздействие от участие в схеми по ОП РЧР чрез конструиране на 

вероятностен модел (логистична регресия) показва следните резултати: 

• Вероятността за нарастване на доходите при участие в програмата слабо 

намалява с 6.7%, разгледано за всички програми общо, което се дължи на 

негативния ефект при „Адаптивност“ и „КУОЗЛ“; 
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• При „Аз мога“ вероятността за нарастване на доходите след участие се 

повишава с 24%. 

• От гледна точка на възрастовата група съществен положителен ефект се 

наблюдава при лица до 24 години. При тях вероятността за нарастване на 

доходите след участие от участие в схемите на ОП РЧР се повишава с 24%. 

Ефектите от програмите КУОЗЛ, „Адаптивност“ и „Аз мога“ са изследвани 

посредством иконометричен модел за оценка на влиянието върху доходите на 

лицата, взели участие в програмите. По-долу са представени анализ и 

дефиниция на зависимата променлива, формиране на извадката, 

спецификацията на иконометричния модел, както и резултатите и основните 

изводи. 

Дефиниране на зависима променлива: Оценката на влиянието от 

разглежданите програми е извършена посредством изследване на промяната в 

доходите на лицата както за експерименталната, така и за контролната група 

за периода на тяхното изпълнение. Зависимата променлива е дефинирана като 

наличие на растеж в доходната група за разглеждания период или запазване на 

нивото на доходи в най- високата доходна група. 

Формиране на извадка: Извадката, която е обект на анализ в настоящото 

изследване, е формирана въз основа на разпределението на анкетираните лица 

според доходната група и образователния статус, с които се характеризират в 

началото и края на разглеждания период. В таблицата са представени 

обобщени резултати за относителния дял на лицата в експерименталната и 

контролната популации, за които се наблюдава увеличение в нивото на 

доходите в зависимост от степента на завършено образование. Въз основа на 

проведения анализ в процеса на формиране на извадката могат да се 

формират следните изводи: 

Делът на лицата с висше образование в контролната група е по-висок от този в 

експерименталната, но същевременно нивото на доходите от труд в първата 

група е по- ниско спрямо втората група. Наблюдаваните различия обясняват 

наличието на значително по-висок дял на лицата с нарастващи доходи в 

групата на висшистите за контролната група в сравнение с експерименталната 

група (23.2% спрямо 16.7%); 

Изходната извадка се състои от по-висок дял на лица с висше образование и 

по-ниски доходи в контролната група, което е предпоставка за наличието на 
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по-висок дял на лица с нарастващи доходи за разглеждания период в този 

сегмент. Несъответствието би могло да рефлектира върху оценката на 

влиянието на програмите и да доведе до подценяване на ефектите върху 

доходите на лицата, взели участие в програмите; 

Сравнителният анализ, показва, че 69.2% от лицата с висше образование в 

рамките контролната група, чиито доходи в началото на периода се намират в 

интервала между 271 и 400 лв., преминават в по-високата доходна група към 

края на периода. Разглежданият показател в експерименталната група е 

значително по-нисък и възлиза на 44%. Другата доходна група, за която се 

наблюдават по-съществени различия между двете популации е „401-600 лв.“, в 

която при 28.2% от лицата в контролната група се наблюдава преминаване към 

следващата група „601-900лв.“, докато този дял в експерименталната група е 

12.5% за наблюдавания период. 

 

Спецификация на иконометричен модел за оценка вероятността за 

увеличаване на доходите или запазването им в най-високата доходна група 

За оценка на вероятността за увеличаване на доходите от труд (или 

запазването им в най-високата доходна група), в следствие на участие в 

програми за повишаване на адаптивността на заетите лица е приложена 

логистична регресия. Първият етап от процеса на оценяване включва подбор 

на потенциалните характеристики, които биха могли да бъдат използвани като 

обясняващи променливи в модела. Вторият етап е свързан с определяне на 

спецификацията на иконометричния модел, въз основа на която са оценени 

приносите на различни фактури върху вероятността за увеличаване на 

доходите от труд. 

Основните изводи от проведения анализ по отношение на влиянието на 

избраните индивидуални характеристики върху вероятността за постигане на 

по-високи нива на доходи на лица, участвали в програми на ОПРЧР за 

повишаване на адаптивността им на пазара на труда могат да се обобщят по 

следния начин: 

• Участието по BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” и BG051PO001-2.1.13 „Аз 

мога“ увеличава вероятността за ръст в доходите в сравнение както с 

контролната група, така и с другите програми. Влиянието на индикатора за 

участие, по която и да е от програмите също е изследван и оцененият ефект 
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отново е положителен, но не е статистически значим при ниво за значимост от 

10%. 

Изходното ниво на доходите също оказва значимо влияние върху вероятността 

за увеличаване в доходната група. По-високи доходи в изходния момент 

кореспондират на по-голяма вероятност за увеличаването им. 

Изменението в статута на пазара на труда показва промяната между заети и 

безработни лица в рамките на разглеждания период и отчита ефекта върху 

вероятността за повишение на доходите в резултат на преминаването на 

лицата от групата на безработните към групата на заетите на пазара на труда. 

Тази променлива отчита основно ефекта от прилагането на схема BG051PO001-

2.1.12 „Адаптивност“. 

По-високата възрастова група се асоциира с по-висока вероятност за 

увеличаване на доходната група. 

Вероятността за ръст в доходите е по-висока за лица с висше образование в 

сравнение с групата на лицата със средно или по-ниско образование. 

Поради факта, че средният месечен доход на лицата, участвали в анкетното 

проучване, са дефинирани в рамките на дадена доходна група, а не като 

дискретна величина, не е възможно да се изчисли ефектът от участие в схема 

на ОПРЧР като процент изменение на дохода. Представеният модел дава 

възможност за пресмятане на средна вероятност за преминаване в по-висока 

доходна група, в следствие от участие в ОП РЧР. 

 

Принос на мерките по ОП РЧР за подобряване здравния статус на 

работната сила 

Изпълняваните проекти по ОП РЧР все още не са оказали въздействие върху 

здравния статус на работната сила. В процеса по подобряване на статуса на 

населението са ангажирани три заинтересовани страни- държавната 

администрация, медицинския персонал и самото население. Предвидено е 

схемите да подкрепят и трите страни: 

• Държавната администрация - по всички проекти, предимно с 

изграждане на специализиран софтуер за поддържане на бази данни и на 

населението (скринингов регистър) и на медицинските специалисти, както и 

изготвянето на подзаконови нормативни актове, каквито по същество са 
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медицинските стандарти, с акредитиране на работещи обучителни програми и 

учебни помагала, в т.ч. интерактивни. 

Медицинските специалисти - чрез формиране на система за продължаващо 

обучение, която гарантира трудовата заетост и високо равнище на 

квалификация и удовлетвореност на пациентите. 

Не на последно място е повишаването на здравната култура на населението и 

на работодателите - дейност частично завършена в частта, касаеща 

физическата култура. Здравният статус би могъл да бъде измерен с реални 

показатели, като заболеваемост, дни нетрудоспособност по МКБ и по пол на 

1000 трудоспособни и т.н. Част от тези показатели, частично се мониторират от 

НОИ, където на електронната страница се представят данни за заплатените от 

фонда обезщетения поради заболяване на работещите, включително за брой 

дни на временна неработоспособност и честота на диагнозите. 

Законодателството се променя ежегодно и промените в стойностите на 

показателите не са пряко съотносими към евентуалните промени в здравния 

статус на населението. Липсват данни за заплатените от работодателите дни за 

временна неработоспособност, както и данни за заболеваемостта извън 

финансираната от НОИ. Добра практика би било стриктното дефиниране на 

тези показатели, както и възлагането на отговорността за набиране на 

информацията за тях и анализа на тези данни на определена институция. Това 

би могло да бъдат както Националния осигурителен институт, Националния 

статистически институт, Националния център по обществено здраве и анализи 

(НЦОЗА), НЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински одит” (като бенефициент 

на отчетите по чл. 102, ал. 2 от ЗЗО), като МЗ би следвало да е компетентната 

институция, която да координира дейностите по събирането и обработването 

на здравната информация/статистика. 

Прилаганият по схемите формат на логическа матрица не измерва и не 

идентифицира евентуални рискове при изпълнението и достигане но 

поставените общи и специфични цели. Препоръчително е, преди самото 

кандидатстване, да се изготвя анализ на риска на проектите. Отчитайки 

факта, че здравната ни система е в преход и законодателството търпи значими 

с оглед на изпълнението на схемите промени, изготвянето на анализ на 

съотносимата на проектите към правната рамка би било от изключителна 

полза. Подкрепата на проектите с адекватните законови и подзаконови 
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разпоредби, които да гарантират по-нататъшно ползване и развитие на 

резултатите от изпълнението на схемите от страна на държавната 

администрация би мултиплицирало позитивните ефекти по схемите. Пример за 

това би могло да бъде синхронизиране на законодателството по отношение на 

воденето на регистрите на медицинския персонал- вменяване на задължение 

на МЗ за неговото поддържане, създаване на инструкции и правила за това, 

законово дефиниране на данните които той съдържа. Предоставяне на достъп 

до части от него на БЛЗ, БЗС и БАСЗГ, което да им позволи да продължат да 

изпълняват функциите си и да поддържат части от регистъра. Добра практика 

би било квалификацията на лекарите да е общодостъпна и всеки пациент да 

може да получи данни за професионалния ценз на избран от него специалист, 

практика която отново изисква законодателно решение и инициатива от 

страна на бенефициента. Без законодателно установено задължение за 

поддържане на регистър на медицинските специалисти, дори от най-доброто 

софтуерно решение и актуално моментно състояние на данните скоро би имало 

единствено еднократна полезност за системата. 

По проектите е налице значително забавяне на обществените поръчки. 

Необходимо е процесът да бъде оптимизиран, като работещ вариант се оценява 

създаването на специализирана структура, която да обезпечава процеса. 

 

Оценка на изпълнението на ОП РЧР в областта на увеличено 

инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно 

образование 

Резултатите от проведената анкета с бенефициенти подчертават ефектите от 

проектите (постигане на цели, резултати, ползи от участието) и нагласи (за 

бъдещо участие). Отговорилите участници оценяват високо участието си и 

идентифицират ползи за целевата група. Отговорилите респонденти 

преценяват, че е постигната висока устойчивост на резултатите по отношение 

на целевите групи - средна оценка 6.31 по скала от 1 до 7 (1 е минимална, а 

7- максималната оценка), като мнението на бенефициентите е, че резултатите 

са по-малко устойчиви за самата организация- средна оценка 5.54. 

Реализираните дейности по проектите им реално увеличават ползите за 

целевата група за по-бърз преход от образование към заетост (53%), повишена 

производителност и конкурентоспособност (53%), развитие и кариерно 

израстване (39%), както и нови, полезни контакти (35%). Подобни са и 
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потенциалните ползи- отново новите полезни контакти (най-висок дял), 

възможностите за развитие и кариерно израстване, както и поемането на по-

голяма отговорност. Тези ползи се обясняват и с естеството на изпълняваните 

проекти- 64% от отговорилите бенефициенти са изпълнявали проекти, 

свързани с ученически и студентски практики и в този смисъл са конкретните 

ползи. Програмата е позволила на бенефиицентите да отделят средства за 

силно необходими дейности (например ученически практики), това води и до 

устойчив ефект при целевата група. 

 

Принос на интервенциите на ОП РЧР за обезпечаване на равен достъп 

до качествени образователни услуги и намаляване на броя на рано 

напускащите училище 

Разгледаните интервенции допринасят за подобряване на достъпа до 

образование чрез подобряването на средата и създаване на съвременни 

условия за обучение и развитие на децата, включване на децата и учениците от 

малцинствените етнически групи в учебния процес, повишаване на капацитета 

и подготовката на учители за работа в мултикултурна среда и организиране на 

разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности за работа с децата през 

ваканциите и свободното време. 

Интервенциите са допринесли и за осигуряване на равен достъп до качествени 

образователни услуги за всички, както и за намаляване на броя на рано 

напускащите училище чрез създадените системи и модели за провеждане на 

извънкласни дейности и и разнообразни форми на включване на учениците в 

извънучилищни занимания. 

Съществена част от изпълняваните проекти по схемите за конкурентен подбор 

включват дейности по организиране на състезания, фестивали и други форми 

на лична изява на учениците, което стимулира тяхното конкуриране в 

образованието, както и стремеж към по-високи резултати. Особено значение за 

качеството на предоставяните услуги има доброволното включване на 

учениците в организираните дейности, което не само е признак за 

необходимостта от подобни услуги, но е и фактор за реално и устойчиво 

развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, 

здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското 

образование, което допринася и за тяхното бъдещо професионално формиране, 
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развитие и реализиране на пазара на труда. В този смисъл схемите допринасят 

и за подобряване качеството на образователните услуги. 

За да се оцени общото въздействие на програмата беше проведена телефонна 

анкета с родителите на деца и ученици, участвали в изпълнението на 

изброените операции: BG051PO001/07/4.1.01. Създаване на благоприятна 

мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование 

и възпитание; BG051PO001/07/4.2.01 Да направим училището привлекателно 

за младите хора; BG051PO001-4.2.03 Да направим училището привлекателно за 

младите хора; BG051PO001-4.1.02 Образователни услуги за ученици, 

изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби. По отношение на 

удовлетвореността от участие в проектите (Доколко сте доволни от участието на 

детето ви в дейности по проекта), респондентите дават много висока оценка- 

6.54 (по скала от 1 до 7, където седем е най-високата степен). Родителите на 

участвалите ученици идентифицират и различни ползи от проектите. Данните 

са разнообразни като се открояват13 (между 60% и 80% от респондентите ги 

посочват): разширените знания, повишената мотивация за включване в 

учебния процес и по-доброто справяне в училище. Другата група отговори, 

която акумулира сходни дялове (между 30 и 50%), са пълноценното използване 

на свободното време, възможността учениците да се занимават с неща, които 

са допълнителна подготовка за тях и повишеният интерес в учебния процес. 

Тук попадат и две много важни ползи, идентифицирани от респондентите- 

„Започна да се приобщава към свои съученици от други етноси“ (с 36%), което 

подчертава добрата насоченост на мерките за междукултурно включване и 

„завърши учебната година“ (43%). Накрая с макар и малък дял (съответно 14% 

и 26%) са посочени и два изключително полезни резултата, които илюстрират 

приноса на мерките за интеграция и превенция на отпадането - „беше включен 

в приемно училище“ и „продължи да ходи на училище (не отпадна)“. 

Постигнатите резултати от по схема BG051PO001/07/4.1.01. Създаване на 

благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно 

образование и възпитание допринасят и за подобряване качеството и 

адекватността на образователните услуги. Това важи в по-голяма степен за по-

малките градове и населени места, където възможностите и средствата за 

обучение и квалификация на учителите са ограничени. Ограничени са и 

възможностите за включване на учениците в извънучилищни дейности. В тази 

връзка освен настоящата схема изключително важно е и реализирането на 
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дейностите по схема 3.1.02 Повишаване на квалификацията и създаване на 

условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и 

директорите, където се цели изграждане на ефективна система за 

квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, текуща и 

надграждаща квалификация на учителите, включително на педагогическите 

кадри в детските градини и обслужващите звена в системата на образованието. 

Положителен е и приносът на проект BG051PO001-4.1.02. Без звънец, който 

допринася за подобряване на образователните услуги за ученици със 

затруднения, като в проведеното интервю конкретният бенефициент (МОМН) 

споделя за силна мотивация от страна на училищата за включване в 

дейностите по проекта, но поради ограничен бюджет не могат да бъдат 

обхванати всички желаещи. Тъй като нуждите продължават да бъдат актуални, 

необходимо е подобни дейности за допълнителна работа с изоставащи ученици 

или талантливи деца да се изпълняват на ниво национална политика. В този 

смисъл компонент 1 има пряк принос за намаляване на броя на рано 

напускащите училище. Осъществените обучения по проектите допринасят и за 

осигуряване на равен достъп до качествени образователни услуги за всички. 

Принос за постигане на целите имат и двете операции BG051PO001/07/4.2.01 

и 4.2.03. Да направим училището привлекателно за младите хора. Схемите са 

много популярни сред бенефициентите. Резултатите от извършените в 

изпълнение на договора анкети и интервюта сочат позитивното отношение на 

респондентите към схемата, както и мотивацията им за успешно изпълнение 

на проектите. 

Изпълнените проекти оказват положителен ефект както върху учениците, така 

и върху техните родители и учители. Някои от родителите са включвани в 

организацията на фестивали и изложби, а учителите получават практически 

знания и умения, както и научават нови практики за работа с ученици извън 

учебния материал. Друг положителен ефект е създадена/възстановена система 

за извънкласни дейности. Извънкласната дейност се възприема добре от 

учениците, развива творческия им потенциал и уменията им, съдейства да се 

социализират към дадена група и общност. 

Допълнителен резултат е повишените квалификации на учителите при 

формулиране и осъществяване на новите форми на извънкласна дейност, както 

и за начините за тяхното разработване и изпълнение. Разработените модели и 
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извънкласни форми на работа също допринасят за постигане на устойчивост от 

схемите. 

Изпълнените проекти по тези схеми допринасят в известна степен за 

подобряване на материалната база в училищата, необходима за устойчивостта 

на този тип дейности. В редица населени места проблемът с организиране на 

свободното време на учениците се корени в липсата на материална база, както 

и в необходимостта от средства за организиране на учебни пътувания, 

семинари и лагери. 

Реализираните операции, допринасящи за изпълнението на целите за 

обезпечаване на равен достъп до качествени образователни услуги и 

намаляване на броя на рано напускащите училище, макар и с ясно изразен 

ефект (постигнати много високи стойности на индикаторите), нямат 

дългосрочна устойчивост. Този тип дейностите са краткосрочни и показват 

продължаваща необходимост от финансиране, тъй като училищата и 

неправителственият сектор разполагат с ограничен бюджет. Ако подобен тип 

операции продължат да бъдат финансирани, е добре при програмиране да се 

направят проучвания на потребностите на целевите групи, включително на 

родителите и учителите. При анализа на нуждите могат да се използват и 

резултатите от вече реализираните проекти, както и вече създадената голяма 

база от разнообразни форми за извънкласни и междукултурни дейности. 

При разработване на подобен тип мерки, особено с фокус към междукултурно 

включване и интеграция, е важно освен пряката работа с деца и ученици, да се 

включват дейности за работа с родителите, за да се постигне по-добра 

интеграция. Липсата на достатъчно работа с родителите и учениците води до 

отдръпване на учениците от образователния процес поради социалния статус 

на техните семейства (особено на малцинствата) и съществуващите 

предразсъдъци сред родителите относно ролята на образованието. 

Комбинацията на мерки за междукултурно включване и обучение на учители 

има потенциал да допринесе за създаване на благоприятни условия за 

интеграция на учениците в образованието и намаляване броя на рано 

напускащите училище, чрез създаване на условия за продължителна работа с 

родители и ученици от етническите малцинства. Предоставянето на подкрепа в 

обучението и допълнителна подготовка по български език на деца от 

малцинствените групи ще способства за успешната им интеграция в приемни 

училища. Допълнително, включването на родителите и работата на специалисти 
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с родители и техните деца, ще подпомогне процеса на интеграция, 

адекватността и качеството на образователните услуги. 

Възможно решение би било проектите за интеграция на ученици от 

етническите малцинства да се ръководят централизирано от някоя от 

съществуващите дирекции на МОМН, като по този начин могат да се планират 

комплексни мерки, следвайки примера на схема „Без звънец“, а конкретните 

дейности да се изпълняват от училища, училищни настоятелства и в някои 

случаи от селски общини. 

Разработените модели за практическа работа с учениците 

(BG051PO001/07/4.2.01 и 03), техните родители и учители могат да бъдат 

мултиплицирани и използвани особено в по-малките населени места, където 

възможностите и средствата за обучение и квалификация на учителите са 

ограничени. Интервенциите по приоритетна ос 4 са в тясно взаимодействие с 

реализирането на дейностите по операция BG051PO001-3.1.02 „Повишаване на 

квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, 

преподавателите във ВУ и директорите”. По този начин могат да се изградят и 

допълнителни умения за работа в мултикултурна среда, работа с изоставащи 

или талантливи деца, както и работа в извънкласни форми. 

Училищните настоятелства са и могат да бъдат подходящи партньори на 

училищата за реализиране на проекти за устойчиво развитие на уменията на 

децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, 

образованието за устойчиво развитие и гражданското образование. 

Училищните настоятелства имат възможност да бъдат инициатори и 

бенефициенти по проекти. При бъдещо програмиране е важно да се стимулира 

директното включване на училищните настоятелства в проекти. По такъв 

начин ще се подпомогне процесът на утвърждаване на ролята им за подкрепа 

на образователния процес и включване на всички заинтересовани страни в 

учебния процес. 

Статистиката продължава да отчита сериозни разлики в достъпа до 

образование в градските и селските региони. След реформата множество 

училища в малките населени села са закрити и е насърчена мобилността на 

децата. Изнесеното образование има предимства по отношение на качеството 

на преподаване, прозрачността на образователния процес и посещаемостта на 

учебния процес. Затова трудните решения за избор на мерки в образователната 
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сфера следва да бъдат базирани на предварителна оценка на въздействието 

при отчитане на широк спектър от възможни въздействия с приоритет върху 

стратегическите цели, а не върху спешните нужди. 

Особено важно за системата на образование и превенция на ранното отпадане 

е целите на проектите за приобщаващо образование да станат национален 

приоритет, като по този начин ще бъде обхваната цялата целева група. 

Необходимо е изграждането на целенасочена политика за подобряване 

подготовката и мотивацията на преподавателите в училищата и детските 

градини да работят с деца със СОП (Специални образователни потребности) и 

деца от етническите малцинства, както и да се положат целенасочени усилия за 

въвеждане на междукултурни знания и умения, да се подобрят мерките за 

представяне на учебното съдържание съгласно нуждите на учениците, с цел 

успешно подобряване на качеството и адекватността на образователните 

услуги и намаляване на броя рано напуснали училище. 

 

Принос на интервенциите на ОП РЧР за подобряване на качеството на 

образователните услуги и съответствието им с нуждите на пазара на 

труда 

Интервенциите, насочени към внедряване и използване на ИКТ в 

образованието имат потенциал да допринесат за подобряване на качеството и 

адекватността на образователните услуги чрез въвеждане на нови иновационни 

методи на преподаване и въвеждането на ИКТ в образователния процес, което 

отговаря в последствие и на модернизиращия се пазар на труда. За 

разглеждания период на оценката (2007 г.-2010 г.) са изпълнени малка част от 

дейностите, но проектът е актуален и напълно съответства на 

идентифицираните нужди и проблеми с сектора и успешното му изпълнение е 

изключително важно. 

ОП РЧР трябва да продължи подкрепата за изграждане на капацитет на 

учители, обучаващи лица, училищни ръководители и персонал, внедряване на 

системи за осигуряване и мониторинг на качеството, разработване на 

образователно съдържание, включително чрез използване на ИКТ, развитие на 

творчески умения и борба с половите стереотипи в образованието и обучението. 

Препоръчва се прилагането и акцентирането върху мерки, които оказват 

въздействие върху качеството на образованието. За средното и висшето 

образование това са мерки, свързани с обучения на преподаватели и учители, 
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като се търси начин да станат устойчиви. Трябва да се има предвид обаче, че 

изискванията към квалификацията продължават да нарастват, и по този 

начин по-голямо внимание трябва да се обърне на професионалната 

подготовка на персонала в училищата и образователните институции, 

включително на развитието на компетенциите на преподавателите за обучение 

на деца със специални образователни потребности, по-специално децата от 

уязвимите групи на възраст от три годишна възраст до навършване на 

възрастта за задължително посещаване на училище. 

Фокусът следва да се постави върху специализираното обучение, включително 

поощряване на продължаващото образование на преподавателския състав в 

средните училища и системата на формалното висше образование за 

управление, управление на проектен цикъл и управление на човешки ресурси, с 

акцент върху прилагането на реформата на учебните планове, специализирано 

езиково обучение, използване на ИКТ в обучението и екологичното 

образование, включително овладяване на иновационни съвременни 

педагогически методи, свързани със систематично повишаване на качеството и 

ефективността на образованието. 

Наред с мерките за повишаване на квалификацията на учителите и 

преподавателите, трябва да се разработи система за оценяване и атестиране, 

която да се обвърже със системата за квалификация. Това може да бъде 

разработено като национална политика и заложено в съответните 

стратегически документи. 

 

Насърчаване на качеството и привлекателността на 

професионалното образование и обучение 

Като част от общата оценка на въздействието на програмата са проведени две 

телефонни анкети, свързани с изпълнението на схемите BG051PO001-3.3.03 

„Училищни и студентски практики" и BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на 

механизми за училищни и студентски практики”. Едната анкета беше 

проведена с ученици и студенти, участвали в училищни и студентски 

практики, а другата- с наставници, участвали в изпълнението на проектите. 

Основния мотив за участие в проектите при наставниците е възможността да 

предадат знанията и опита си и да са полезни на участващите в практики 

ученици и студенти. Това напълно се покрива с мотивацията на учениците и 
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студентите, които от своя страна биха желали да получат нови знания и умения 

в истинска работна среда- този отговор са посочили 82% от учениците и 77% от 

студентите, като 78% от учениците посочват този отговор на първо място. 

Именно това допринася за успеха на реализираните проекти. По отношение на 

ползите, които участниците идентифицират най-голям процент са отговорили, 

че това са получените практически знания и умения преди всичко, свързани с 

изучаваното в училище или университета. Повишили са мотивацията си, 

научили са се да работят в реална работна среда, повишили се е 

самочувствието им и са създали нови професионални контакти (високите нива 

и при ученици и при студенти). По-малка част от участниците идентифицират 

като полза и възможността да си намерят по-лесно работа и да се запознаят с 

трудова етика (64% от учениците и 100% от студентите). Съществена полза е и 

споделената от участниците, че са си намерили по-лесно работа (64%), като е 

възможно това да е на същото място, където е проведена практиката им- 49% 

отговарят, че са ги поканили да останат на работа в организацията, където се е 

провеждала практиката им. Това потвърждава и резултатите от реализацията 

на тези проекти за преход от образование към заетост с адекватна практическа 

подготовка. 

Изпълнените проекти допринасят за насърчаване на качеството и 

привлекателността на професионалното образование и обучение чрез създаване 

на реални възможности за ученици и студенти да практикуват в работна среда 

с наставници, както и да се възползват от възможностите на ново технологично 

оборудване. Въздействието и устойчивостта от реализираните проекти се 

изразяват в по-добри възможности за професионална реализация, 

самочувствие и мотивация за професионално развитие, по-добри практически 

умения. По този начин се улеснява прехода от училище към работа. Реалната 

възможност за участието на бизнеса при разработване на програмите за 

стажове и практики също има значение за тяхната актуалност спрямо 

нуждите. Ролята на наставниците като ментори е от съществено значение, тъй 

като те предават своите знания и опит и директно консултират 

практикуващите ученици и студенти. Този тип проекти са актуални и 

отговарят на нуждите и бенефициентите за реализация на практики, които са 

необходими за практическото обучение и за подготовка на прехода от 

образование към работна среда. 
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Устойчивостта на изпълнените проекти по тези две схеми е свързана най-вече с 

повишения капацитет на бенефициентите за работа по проекти, но също и със 

създадените партньорства между обучаващи организации и бизнеса и реална 

работна среда за реализиране на стажове, което от своя страна допринася за 

качеството на професионалното образование. Операцията адресира актуални 

нужди и в този смисъл е добре да продължи финансирането й. 

 

Модернизиране на висшето образование и развитие на потенциала в 

областта на изследванията и иновациите 

Проведена е анкета със студенти, участвали в изпълнението на схема 

BG051PO001-4.2.02 Студентски стипендии за равен достъп до образование и 

повишаване на мотивацията за по-добри резултати. Участниците споделят 

изключително висока удовлетвореност от проекта- средна оценка 6,26 (по скала 

от 1 до 7) като идентифицират конкретни ползи като повишена мотивация за 

учене (64%), повишена самостоятелност, създадени професионални контакти. 

Участниците имат и изключително висока оценка за устойчивостта на 

дейностите- средната постигната оценка е 6,46 (при максимална - 7). Нещо 

повече - респондентите очакват дълготрайно въздействие от проекта за по-

добра професионална реализация, професионално развитие, повишено 

самочувствие. Изключително положително се отчитат и придобитите нови и 

полезни контакти. 

Финансовата подкрепа за студентите чрез предоставяне на студентски 

стипендии и награди е полезно да продължи и през следващия програмен 

период. Тази подкрепа следва да се обвързва с: академичните резултати от 

успеха и участието на студентите в научноизследователската работа на 

университетите, както и с постигнати резултати в различни конкурси и 

форуми. Като критерий за получаване на стипендия или награда може да се 

въведе и публикуването на самостоятелни или колективни научни статии, 

студии, разработки, изобретения и патенти. Не е излишно да се въведе и 

критерий посещаемост на занятията по ключови за специалността дисциплини, 

което може да се удостоверява със заверени семестри от студентките книжки. 

Стипендиите и наградите да се отнасят за всички студенти независимо от вида 

и степента на висшето образование, включително и частните университети. 
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Рейтинговата система е сериозен принос към повишаване на качеството на 

образователните услуги и модернизиране на висшето образование, като може и 

в бъдеще да се използва, ако се реализира политика за свързване на 

финансирането с качеството на образованието. От гледна точка на връзката 

между образованието и пазара на труда, рейтинговата система показва, че за 

да има адекватна връзка между висшето образование и пазара на труда, е 

важно наличието не само на конкурентоспособни университети, но и на 

конкурентоспособни работодатели. 

Необходимо е работодателите и техните браншови организации да участват 

пряко в подготовката на образователните програми и особено в магистърските 

програми. При институционалната акредитация на ВУ (Висшите училища) да се 

отчитат ясно успешните практики за устойчиви връзки с работодателите, да се 

планират за новия програмен период възможности за финансиране на проекти 

за съвместни (с работодателите) учебни програми и учебни практики. Да се 

допусне възможността работодатели да участват като партньори в проекти за 

поддържане на качеството на образователния процес във ВУ, както и да се 

финансират форуми за съвместни инициативи на ВУ и работодатели или техни 

асоциации и сдружения за наемане на работа на завършилите дадена 

образователна степен. 

Подпомагането на докторанти в научните изследвания е полезно и е 

необходимо, защото по този начин се стимулират млади хора да работят в 

дадената научна област, прилагат се иновативни подходи за трансфер на 

знания- учени и водещи експерти предават своя опит и знание на младите 

учени и изследователи чрез съвместни разработки. Осигуряването на 

литература, софтуер и възможности за участие в международни конференции 

и съвместни разработки с международни институции е важно и оказва 

положителен ефект върху създаването на научен продукт и разработването на 

докторска теза за младите специалисти, докторанти и пост-докторанти. 

За бъдещия програмен период може да се заложат схеми, които да подкрепят 

докторанти в следните актуални не само за България научни области: 

нанотехнологии, алтернативни източници на енергия, антиземетръсно 

строителство, борба с измененията на климата и глобалното затопляне, 

организация на общественото здравеопазване, приложение на ИКТ във всички 

публични услуги. 
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Оценка на изпълнението на интервенциите по ОП РЧР в областта на 

увеличаване на социалния капитал, партньорства и мрежи и развитие 

на социалната икономика 

Като цяло участието на организациите в програмата е повишило капацитета на 

организацията за разработване и осъществяване на проекти. Основните ползи 

за организациите като бенефициенти на програмата са: повишена проектна 

култура (12.8%), подобрена организация на работа (12.2%) и повишен 

капацитет за изпълнение на проекти (11.7%). Отдава се значение и на ползи 

като устойчиво взаимодействие с целевата група (8.9%), разширяване на 

дейността на организацията вследствие на придобит капацитет (8.3%) и повече 

и по-добри делови контакти с институции (7.8%). Повишената проектна 

култура и капацитет за изпълнение на проекти са и основните неочаквани 

ползи (12% и 12.7%). 

 

Принос на интервенциите по ОП РЧР за развитие на социалната икономика 

Мерките в сферата на социалната икономика, посочени в ОП РЧР, предвиждат 

осигуряване на подкрепа за утвърждаване на съвременен модел за развитие на 

социалното предприемачество, генериране на заетост в рамките на социалната 

икономика, придобиване на реални трудови и/или професионални умения от 

хора с увреждания и създаване на защитена и специализирана работна среда. 

Реализирането на тези мерки се разглежда като част от стратегията за 

ефективно социално включване на уязвими групи. Очаква се мерките да 

доведат до намаляване на риска от бедност и социално изключване, като 

съдействат за включването на уязвимите групи в различни форми на трудова 

дейност. 

В обхвата на оценката попада само една схема- BG051PO001-5.1.01 „Социално 

предприемачество- Популяризиране и подкрепа на социални предприятия 

/Пилотна фаза/". 

Необходимо е да се ускори стартирането на нови процедури в област на 

интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика“, за да се постигнат 

планираните по отношение на развитието на социалната икономика резултати. 

Оценката показа, че приносът на програмата за развитие на социалната 

икономика е нисък, което е обусловено най-вече от малкият брой обявени 

схеми. 
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Повишаване на капацитета в сферата на социалното предприемачество 

Тъй като социалното предприемачество е сравнително ново и все още 

недостатъчно развито в България, добре би било да се предвидят дейности за 

повишаване на информираността и капацитета на потенциалните 

бенефициенти (например: чрез организиране на обучения по темата), а също и 

на управляващия орган и на междинното звено. 

• Разработване на нови процедури, основано на оценка на реализираните 

проекти. 

Поради липсата на достатъчно опит в сферата на социалното 

предприемачество е още по-важно разработването на нови схеми да се 

основава на задълбочен преглед и оценка на натрупания от реализираните вече 

схеми опит- например, причините за по-слабия интерес към дадена схема, 

причините за неусвояване на предвидените по схемата средства, факторите за 

успех и неуспех на отделните проекти, често срещани затруднения, възникнали 

добри практики и т.н. Добре би било също така да се търси по-активно 

въвличане на различни заинтересовани страни, които имат успешен опит в 

сферата на социалното предприемачество. 

• Техническа подкрепа за социални предприятия 

Предлагаме да се осигури възможност за дългосрочна техническа подкрепа за 

организациите и фирмите, проявяващи интерес и/или вече работещи в 

сферата на социалното предприемачество. Необходимо е организациите и 

фирмите да имат възможност да получат компетентна консултация по въпроси, 

свързани със създаването и управлението на предприятието. Това е важна 

предпоставка и за устойчивост на новосъздадените предприятия. 

Нормативни промени 

Необходимо е да се анализира съществуващата нормативна уредба и да се 

направят предложения за законодателни промени, които да улеснят и 

стимулират развитието на социалното предприемачество, например данъчни 

преференции и облекчения и др. 

Мерки за заетост, основани на принципа „финансирането следва човека“ 

Към момента дейностите за насърчаване на заетостта на уязвими групи 

предполагат предоставяне на подкрепа на организации/институции. 

Необходимо е да се работи и за развитие на мерки за осигуряване на 
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персонализирана подкрепа, т.е. подкрепа, насочена към отделния човек, която 

обвързва финансирането на мерките с потребностите на отделния човек, а не с 

дадено работно място или организация. Това ще допринесе за постигане на 

приоритетите в сферата на социалните услуги и на заетостта, свързани с 

прилагането на индивидуален подход и предоставянето на индивидуализирани 

услуги. 

Предоставяне на услуги за хора с увреждания в рамките на бюрата по труда 

С оглед на развиването на интегрирани услуги и осигуряване на устойчивост и 

ефикасност на услугите предлагаме да се реализират мерки, които ще дадат 

възможност на хората с увреждания да получат необходимата им подкрепа в 

рамките на съществуващите дирекции „Бюро по труда“. По този начин ще се 

избегне изграждането на паралелни услуги и ще се инвестира в осигуряването 

на достъп до обществените услуги на хората с увреждания, което е един от 

основните ангажименти по Конвенцията за правата на хората с увреждания, 

ратифицирана от България през 2012г. Мерките в тази посока могат да 

включват например, развитие на капацитета на служителите за работа с и 

подкрепа на хора с увреждания и др. 

 

Принос на интервенциите по ОП РЧР за развитие на социалните услуги 

за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици 

В обхвата на оценката попадат следните пет схеми: 

-BG 051POO1/07/5.2.01: Грижа в семейна среда за независимост и достоен 

живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора- 

дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”; 

-BG051PO001-5.2.01: Грижи в семейна среда за независим и достоен живот на 

хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора- дейности 

„социален асистент” и „домашен помощник” - фаза 2; 

-BG051PO001/07/5.2.02: „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен 

асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” 

-BG051PO001-5.2.05: „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен 

асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”- 

Фаза 2 

-BG051PO001-5.2.03: „За по-добро бъдеще на децата“ 
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Програмата е допринесла за разширяване на обхвата на социалните услуги 

като е дала възможност на 36 196 лица от уязвими групи да се възползват от 

услуги в общността и в семейна среда. Ползватели на услугите са били най-вече 

хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, което съответства на 

приоритетите на реализираните схеми, и в по-малка степен - деца с 

увреждания и деца, настанени в специализирани институции. Значителен 

напредък е отбелязан по отношение на мерките, насочени към разкриване на 

нови социални услуги - разкрити са били 250 нови социални услуги в 

общността, което е почти 70% от планираното до 2013 г. 

Заедно с това схемите са допринесли и за разширяване на териториалния 

обхват на социалните услуги, като са дали възможност от услугите да се 

възползват хора от всички общини на територията на страната, включително и 

лица, живеещи в отдалечени и малки населени места, в които предлагането на 

социални услуги е изключително ограничено. 

По отношение на ефекта от услугите за самите ползватели, проведените анкети 

дават възможност да се направи извода, че реализираните схеми са 

допринесли най-вече за подобряване на качеството на грижите (86.67% от 

анкетираните са посочили този отговор) и за подобряване на 

физическото/психическото състояние на ползвателите (88.66%). Приносът на 

схемите за социално включване, разбирано като повече социални контакти, по-

активно участие в живота на общността и заетост е на второ място, но е 

сравнително нисък - 8.14% от анкетираните са посочили, че в резултат от 

услугите имат повече социални контакти и 6.67% са отбелязали, че участват по-

активно в живота на общността. 

Осигуряване на устойчивост на услугите 

Устойчивост на схемите за предоставяне на услуги по домовете може да се 

търси най- вече в изградения модел за предоставяне на услуги. Освен това 

голяма част от предоставяните по Програмата услуги са регламентирани и в 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т.е. е 

предвидена възможност за финансирането им като делегирана държавна 

дейност. Към момента обаче практиките на делегирано финансиране по 

отношение на някои от услугите са изключително ограничени или напълно 

липсващи. За това смятаме, че един от основните проблеми по отношение на 

развитието на социалните услуги е липсата на устойчивост на предоставяните 

услуги. Необходимо е да се предприемат мерки за адресиране на този проблем 
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и за гарантиране на непрекъснатото предоставяне на социалните услугите за 

потребителите. 

Разнообразяване на услугите 

Четири от реализираните по ПО 5.2. в периода 2007-2010 г. пет схеми на 

практика предлагат сходни услуги с минимални разлики в организирането и 

механизма на предоставяне. Добре би било да се разработят по-разнообразни 

услуги, както като съдържание, така и като механизъм на предоставяне. 

Предлагането на разнообразни услуги би допринесло за по-добро съответствие 

на услугите на нуждите на отделните ползватели и до по-добър ефект. 

Взаимопомощ и взаимна подкрепа на ползвателите 

Добре би било да се осигури възможност за споделяне на опит за оказване на 

взаимна подкрепа за хората, които ползват асистентски услуги. Фокусът е 

върху споделяне и обмяна на опит, свързан с оценка на потребностите и 

отношенията на ползвателите с асистентите (определяне на задачи, 

проследяване на изпълнението, обучение и т.н.). По този начин ползватели 

добиват повече увереност да контролират работата на асистента, което 

подобрява ефективността на услугата. 

Реализиране на пилотни проекти 

Добре би било ресурсите на ОП РЧР да се използват за реализиране на пилотни 

проекти, които ще дадат възможност да се изпробват иновативни за България 

услуги и подходи за предоставянето им. Не е необходимо пилотните проекти да 

се изпълняват на национално ниво. При успешно приключване на пилотите 

(установено чрез задълбочена оценка с участието на ползвателите на услугите) 

би следвало да се осигури публично финансиране за услугите. 

 

Разработване на услуги, насочени към социално включване 

Резултатите от проведените с ползватели анкети показаха, че основният ефект 

от реализираните схеми е подобряване на физическото /психическото 

състояние на ползвателите. Това безспорно е важен ефект и е необходимо 

разработването и предоставянето на услуги в тази посока да продължи. Заедно 

с това е необходимо да се разработят и тестват услуги, допринасящи в по-

голяма степен за социалното включване, което е един от основните приоритети 

на ОП РЧР и ЕСФ. Това би могло да се осъществи например чрез реализирането 

на пилотни проекти. 
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Повишаване на капацитета в сферата на социалните услуги 

Във връзка с необходимостта от разнообразяване на услугите и прилагането на 

интегрирани подходи би било да се организират дейности за повишаване на 

капацитета на всички страни ангажирани в процеса- управляващ орган, 

междинно звено, общини, неправителствени организации, доставчици на 

услуги за запознаване с различни европейски практики в планирането и 

организирането на социални услуги. 

Принос на интервенциите по ОП РЧР за ускоряване на процеса на 

деинституционализация 

В обхвата на оценката попадат всички схеми, разгледани в предишната точка 

(Принос на интервенциите по ОП РЧР за развитие на социалните услуги за 

превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици) и 

схема BG051PO001-5.2.08 „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 1 

„Планиране на мерки за деинституционализация“. 

Конкретни мерки за реална деинституционализация, а не само за подобряване 

на грижата в институциите, са предприети през 2010 г. със стартирането на 

операция „Да не изоставим нито едно дете“, която се състои от два компонента: 

Компонент 1 „Планиране на мерки за деинституционализация“ и Компонент 2 

„Предоставяне на социални услуги в общността“. Тя се реализира в изпълнение 

на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България“, приета през 2009г. Операция „Да не оставим нито едно 

дете“ е само една от мерките, включена в плана за действие по Визията. 

Очакваният резултат от изпълнението на операцията е извеждане на всички 

деца и младежи с увреждания от специализираните институции- домовете за 

деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания, както и от 

домовете за медико-социални грижи за деца и настаняването им в ЦНСТ. Към 

момента на оценката са изминали едва 6 месеца от началото на операцията, 

т.е. основната част от дейностите предстоят. 

Трите най-важни резултата, постигнати до края на 2010г. в рамките на проект 

„Детство за всички“, финансиран по Компонент 1 на процедурата са:  

(1) изготвени са подробни индивидуални оценки на 1797 деца с увреждания, 

настанени в специализирани институции;  

(2) идентифицирани са 265 деца в критично здравословно състояние, за които 

е проведена допълнителна оценка на здравния статус и храненето, съвместно с 

Министерството на здравеопазването; 
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(3) изработена е карта на услугите, която дава информация за резидентните и 

подкрепящи услуги, които е необходимо да бъдат разкрити във всяка община. 

Планира се разкриването на 158 услуги от резидентен тип (ЦНСТ и защитени 

жилища) и 71 съпътстващи услуги (дневни центрове и центрове за социална 

рехабилитация и интеграция) в 81 общини на територията на България. 

Като добра практика в сферата на деинституционализацията следва да се 

отбележи координираното използване на средства от различни оперативни 

програми и фондове- ОП РЧР, ОП „Регионално развитие“ и Програмата за 

развитие на селските райони- за подкрепа на процеса на 

деинституционализация. По този начин са съчетани инвестирането в 

инфраструктура (с финансиране от Европейски фонд за регионално развитие) 

и в развитие на работната сила- обучения за персонала, който ще бъде нает в 

новите услуги (с финансиране от Европейския социален фонд). 

Интегриран подход към деинституционализацията 

Деинституционализацията е комплексен процес, който изисква интегрираното 

прилагане на широк кръг мерки в различни области- образование, 

здравеопазване, заетост, жилищна политика и транспорт. Наред с развитието 

на интегрирана мрежа от подкрепящи услуги в общността, мерките в сферата 

на деинституционализацията следва да включват дейности за подобряване на 

качеството и повишаване на капацитета на съществуващите услуги в 

общността, дейности за подобряване на достъпа до обществени услуги 

(образование, транспорт, здравеопазване и др.) и др. 

Развиване на дейности по превенция 

Работата за деинституционализация трябва да включва два компонента- 

развитие на мерки и услуги за извеждане от институциите и мерки и услуги за 

превенция на институционализацията. Без едновременното целенасочено 

развиване на мерки в тези две посоки, не може да има ефективна 

деинституционализация, тъй като входът към институциите остава отворен. По 

отношение на децата това включва не само мерки за превенция на 

институционализацията, но и комплекс от мерки, насочени към 

предотвратяване на изоставянето на деца. Пилотното разработване и 

развитието на такъв тип услуги би могло да се включи в ОП РЧР, наред с мерки 

за повишаване на капацитета и подобряване на координацията между 

институциите. Планирането на мерки за превенция би следвало да се основава 
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на подробен анализ на причините за изоставяне на децата, както и на 

причините за постъпване в институции за децата и възрастните. Трябва да се 

отбележи, че необходимостта от развитие на мерки за превенция е отчетена 

във Визията за деинституционализация на децата в Република България и в 

Планът за изпълнението и са включени конкретни мерки в тази посока. Това е 

от изключително значение за цялостния успех на дейностите за 

деинституционализация. Макар да отчитаме важността им, изпълнението и 

ефективността на тези мерки излиза извън обхвата на настоящата оценка. 

Мерки за деинституционализация на възрастни 

Мерките за деинституционализация, реализирани по Програмата до момента са 

фокусирани най-вече върху деца с увреждания и деца, лишени от родителски 

грижи. В специализирани институции обаче са настанени и значителен брой 

възрастни. По данни на Националния статистически институт към края на 

2008 г. в домовете за възрастни хора и за възрастни с увреждания живеят над 

11 000 човека. Необходимо е да се работи по посока на развиване на мерки в 

подкрепа на деинституционализацията на възрастни хора и хора с 

увреждания, включително хора с психични проблеми. 

При планирането на деинституционализацията на възрастните е необходимо да 

се вземе предвид факта, че голяма част от хората, настанени в институции 

имат собствени жилища, но са били принудени да постъпят в институции 

поради липсата на услуги в общността и ограничен достъп до обществени 

услуги. В тази връзка, акцент при деинституционализацията на възрастните 

следва да е предоставянето на пакет от подкрепящи услуги в и извън дома, 

включително мерки за адаптиране на жилището и подобряване на 

достъпността и т.н. Заедно с това оперативните програми могат да се 

използват за инфраструктурни проекти, насочени към изграждане на достъпни 

жилища или приспособяване на съществуващи жилища. 

Изграждането на социални жилища за хората, напускащи институциите, 

изграждането на достъпни жилища и приспособяването на жилища в 

общността за хора с увреждания, както и изграждането на жилища в 

общността, в които се предоставя подкрепа в ежедневието (supported housing) 

са дейности, които биха могли да бъдат финансирани от ЕФРР в рамките на 

една обща програма, съчетаваща подкрепа от различни фондове за 

осъществяване на мерките за деинституционализация. 
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При необходимост от изграждане на жилища, като част от процеса на 

деинституционализация, би било добре да се осигури разделяне на подкрепата 

(социални услуги) от предоставянето на жилища, т.е. организацията, която 

осигурява жилището и организацията, която предлага социалната услуга са 

различни. По този начин хората, които ползват допълнителни социални услуги, 

ще имат възможност да сменят доставчика на услугите, без да трябва да 

променят местоживеенето си. 

Оценка на изпълнението на ОП РЧР в областта на институционалния капацитет 

и подобряване предоставянето на услуги в областите на пазара на труда, 

здравеопазването, образованието и социалното включване 

На база на събраната информация и фактическия напредък от постигането на 

резултатите не би могло да се прецени как мерките за укрепване на 

институционалния капацитет са се отразили върху качеството на обслужване. 

На този етап, тъй като проектите не са реализирани, не може да се направи 

извод, че те реално са допринесли за повишаване качеството на услугите, 

предоставяни на гражданите. Повечето от проектите са в първоначалната фаза 

на изпълнение. Същинските дейности по тези проекти реално не са започнали 

или са в много начален стадий на изпълнение. 

Стартиралите проекти по приоритетна ос 6 обхващат следните дейности- 

изграждане на интегрирана информационна система, изграждане и поддръжка 

на терминали за обслужване, обучение на служители, повишаване 

професионалния капацитет и въвеждане на добри клинични практики, 

укрепване капацитета на институциите, разработване на програма за 

обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения, изготвяне и 

актуализиране на медицински стандарти, разработване на регистър на 

медицинския персонал. 

В контекста на понятието административен/институционален капацитет 

мерките, предмет на анализираните проекти, са обичайни и правилно 

насочени. 

Анализираните проекти са мащабни, със значителен брой планирани дейности, 

и макар да има частично изпълнение, т.е. изпълнение на някоя от дейностите, 

не би могъл да се оцени ефектът от планираните мерки. Считаме, че един 

проект, за да има реален принос за резултатите на настоящата оценка е 

необходимо дейностите от проекта да бъдат реализирани поне на 80%, а 
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ефектът би настъпил при цялостното изпълнение на всички планирани 

дейности. 
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Comparative analysis and evaluation of the 

development and condition of Bulgarian transport 

infrastructure with the European Union 
 

Petko Avramov 

University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria 
 

Abstract 

Leading achievements and good practices are a hopeful basis for determining 

effective directions and choice of adequate managerial decisions in the search for 

ways of more effective development of material and technical equipment and 

economic activity. This is the case for Bulgarian transport infrastructure too 

because via the country territory 5 European corridors are passing and the country 

road network is desired and sought in transit transportations. It is worth to pay 

attention to a study of European countries with the best results and to make 

conclusions about the studied country future development. Investigating the 

achievements in development and state-of-art of transport infrastructure in other 

countries, and especially the leading one, would help the more direct orientation of 

Bulgarian national and regional transport policies which would support the 

improvement of transport servicing of settlements and economy. Because of 

transport infrastructure peculiarities there is a need a number of methodological 

questions to be solved which is the goal of the current paper. 

First of all, the main characteristics of transport infrastructure should de 

determined, measured and evaluated in order to build an objective picture of 

development and state-of-art of Bulgarian transport infrastructure. It is necessary 

to study and assess the following characteristics: provision of settlements and 

population with transport infrastructure and state-of-art from the point of view of 

the consumers of transport services on the corresponding regional levels, access to 

regional transport infrastructure, measuring and evaluation of the results of the 

interaction transport infrastructure-consumers (settlements and population) on the 

relevant regional level. 
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After that, determination of parameters (indicators) which to be used for the most 

objective measuring of the level of development and state-of-art and the place of the 

country among EU-27, as well as making comparisons to other countries. Some 

evaluations of disadvantages and recommendations of future directions in 

development of national transport infrastructure are made. It is interesting to be 

which are the countries with the best achievements in the European Union to be a 

benchmark in our future development the attempt in this report. The report offer 

solutions to methodological issues that create opportunities to obtain more precise 

estimates. 

 

Key words: guidelines for development, leading achievements, evaluation of 

conditions, development and diversity, provision and accessibility. 

 

Сравнителен анализ и оценка на развитието и 

състоянието на транспортната инфраструктура на 

България със страните от Европейския съюз 
 

Петко Аврамов 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

Надеждна основа за определянето на правилни насоки и избора на адекватни 

управленски решения за по-ефективно развитие на инфраструктурата е 

наличието на информация за челните световни и европейски постижения и 

добрите практики в изграждането на този важен елемент за всяка стопанска 

дейност. Това с особена сила се отнася за бъдещото развитието на 

националната и регионалната транспортната инфраструктура1 на България 

                                                           
1 Обект на изследване в този доклад е развитието и състоянието на националната 

железопътна и пътно-шосейна мрежа и на нейните основни инфраструктурни елементи 

необходими за ефективно транспортно обслужване на населените места и населението, 

като пунктове за спиране на транспортните средства за търговска дейност - автогари, 

железопътни гари и спирки, прелези и др. Докладът представя в синтезиран вид 
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спрямо добрите постижения на страните, членки на Европейския съюз, още 

повече, че през територия ни преминават пет Европейски коридори, а 

транспортната мрежа на страната ни е желана и търсена в извършването на 

транзитни превози. 

Заслужава внимание да се видят кои са държавите в Европейския съюз, с най-

добрите, постижения в развитието на националната и регионална пътна и 

железопътна инфраструктура, за да са те обективен ориентир за развитието на 

транспортната инфраструктура на България в бъдеще. Изучаването на 

постиженията в транспортната инфраструктура в страните с челни 

постижения ще спомогне да бъде изграждана обективна национална и 

регионални политики за развитието на този важен производствен елемент. 

За да бъде реализирана тази цел е необходимо да бъдат решени редица 

методологически въпроси, защото са налице различия в съдържанието на 

статистическите отчети за транспортната инфраструктура на отделните 

страни, липсва и информация в готов вид за изграждането на оценъчните 

индикатори. Опит за това се прави с настоящия доклад. 

На първо място, следва да се установи, кои са основните характеристики на 

развитието и състоянието на транспортната инфраструктура, които трябва да 

се измерят и оценят, за да се изгради обективна картина за България. Считаме, 

че това трябва да бъдат следните характеристики: осигуреност на територията, 

населените места и населението с транспортна инфраструктура, състояние на 

транспортната инфраструктура, от гледна точка интересите на потребителите 

на транспортните услуги (населените места и населението) от съответните 

регионални нива, достъпност на населението и на населените места до 

изградената в региона транспортна инфраструктура.  

На второ място, следва да се определи с кои показатели /индикатори/ може 

най-обективно да бъде измерено развитието и състоянието на транспортната 

инфраструктура, за да може обективно да се установи мястото което заема 

България като държава спрямо другите 26 страни членки на ЕС /ЕС-29 е 

създаден след периода, който ние анализираме/. Това налага да бъдат изведени 

за всеки оценъчен индикатор, средното постижение за ЕС, за трите държави са 

                                                                                                                                                                                     
изследванията на автора по този проблем, подробно изложени в труд №3, посочен в 

съдържанието на ползваната литература.  
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с най-добрите постижения, както и тези с по-слабите резултати в сравнение с 

нас. Следва да се изведат и основните причини за различията в развитието на 

транспортна инфраструктура на България спрямо останалите страни -членки 

на ЕС, както и да се посочат основни насоки за бъдещото развитие на 

националната и регионалната ни пътна и железопътна инфраструктура. 

Оценката за всеки един от използваните оценъчни показатели е изградена по 

създаден от автора алгоритъм2, чието съдържание и резултати е изложено в 

посочения труд /6/.  

Информацията за характеристиката „осигуреност на територията на България 

с транспортна инфраструктура измерена като дължина и гъстота” и 

сравняването на постижения със тези на страните от Европейския съюз – 27 

/ЕС-27/ ни дава основание да бъдат изведени следните оценки: 

Осигуреността измерена с показателя „дължина на железопътната мрежа в 

текущ път” посочена в таблица №1, ни дава основание да бъдат изведени 

следните оценки:  

а/ през 2010 г. България разполага с 4 154 км железопътна мрежа, което и 

отрежда 13-то място измежду всички страни членки на Европейския съюз. Ако 

сравним равнището на този показател с постижението на страни най-близки 

като територия до нашата, например Унгария, то България не е развила своя 

производствен потенциал, който носи железопътната система. По този 

показател изоставаме и от Чехия, която притежава 9 486 км текущ път и от 

                                                           
2 Във всички таблици, ползвани за сравнението на България с останалите 26 страни 

членки на ЕС, данните в таблиците носят следното съдържание: на първите три реда 

са показани постиженията на страните от ЕС с най-високите равнища за съответния 

показател (ранжирани в низходящ ред); на четвъртия ред е показано средното 

равнище за ЕС; на петия ред е представено постижението на България и на 

последните четири реда са страните, класирани на последните места, отново 

подредени по постиженията си в низходящ ред до последното място за всички 27 

страни членки на ЕС. Показани са постиженията на четири страните с най- ниските 

постижения, защото Малта и Кипър са много малки по територия и население, нямат и 

развит железопътен транспорт и логично по всички показатели те заемат с малки 

изключения последните две места. 

Информацията за величината на оценъчните показатели е извлечена в готов вид или 

след обработка от автора от източниците под № 1 и №2, посочени в списъка на 

ползвана литература. 
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Австрия, която има 7 892 км. По добро равнище отчитаме спрямо това на 

Португалия, но за разлика от нас тя има силно развит морски транспорт, който 

покрива 4 пъти по-голямо морско крайбрежие от нашето. Парадоксалното е че 

страни като Белгия и Словакия имат съответно с 3.4 и 2.2 пъти по-малка 

територия от нас, а имат дължина на железопътните мрежи близка до тази в 

нашата държава, като първата притежава 3 513 км, а втората 3 622 км. 

 

Позиция на 

страната в 

ЕС 

Име на държава 

Дължина в текущ път по 

години – км 

2007 2008 2009 2010 

1 Германия 33 890 33 855 33 714 33717 

2 Франция 29 918 29 901 29 903 29912 

3 Полша 19 419 19 627 19 764 19778 

средно за ЕС EU-27 7 869 7 883 7 872 7864 

13 България 4 143 4 144 4 150 4 154 

24 Естония 816 919 919 919 

25 Люксембург 275 275 275 275 

26 Кипър 0 0 0 0 

27 Малта 0 0 0 0 

 

б/ През периода 2007 г. – 2010 г.в България се наблюдава тенденция на 

спиране процеса на демонтиране на железопътни линии, каквато е и налице за 

почти всички останали страни членки на ЕС. Обяснението за тази тенденция е 

защото очевидно държавите оцениха, че са допуснали грешка с физическото 

унищожаване на част от изградената си железопътна мрежа. Това унищожение 

е осъществявано в предходни периоди с идеята да се намалят разходите в 

железопътния транспорт. 

в/ Ефектът от това мероприятие, съкращаване дължината на съществуващи 

железопътни линии, доведе до появата на други негативи, като: ускори 

развитието на автомобилния транспорт, а това увеличи замърсяването на 

околната среда, доведе до влошаване транспортното обслужване на 

населението, до задържането на високия размер на убитите в 

пътнотранспортните произшествия и др. 
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г/ Налице е и европейска директива за приоритетно развитие на железопътния 

транспорт с цел, държавите членки на ЕС да стимулират развитието на тази 

по-екологична и по-безопасна транспортна система, за нарастване на дела му в 

транспортното обслужване на населението за сметка на шосейните превозни 

средства. Във високоразвитите европейски страни това вече е приоритет в 

транспортната им политика и са налице първите положителни резултати в това 

отношение – спрян е процеса на физическо унищожаване на съществуващите 

железопътни мрежи, заради констатацията, че са неефективни, дори се 

очертава нова тенденция към увеличаване дължината на железопътната 

мрежа. Още в периода 2007 г. – 2010г. в девет страни членки, макар и 

символично, е налице увеличаване на дължината на железния път. В това 

отношение България правилно разчита и започва да следва тази тенденция и 

през 2010 г. спрямо 2007 г. дори е увеличила дължината на своята железопътна 

мрежа. Но в обобщение като цяло железопътната мрежа на България - дължина 

и осигуреност на територията й, сравнено с редица държави членки и средното 

равнище за ЕС, е незадоволително развита. 

д/ Страните от ЕС ни подсказаха, че и ние трябва да преоценим приноса на 

демонтирането на железопътните линии, което доведе до спирането досега на 

експлоатацията (движението на влакове) по 10 второстепенни железопътни 

линии с обща дължина 259 км., които са обслужвали 85 населени места, в т ч 

на 9 града. Ето защо проблемът „нискоефективни” второстепенни железопътни 

линии и тяхното бъдеще има еднозначен отговор – определено трябва да 

съществуват, още повече че те също участват с принос в производствения и 

стопанския потенциал и в националната и регионалната икономики. 

Това означава, че всяко по-нататъшно влошаване на параметъра дължина на 

железопътната мрежа на страната (демонтиране, физическо унищожаване) не 

само ще ни насочи към по-ниска степен на осигуреност на страната с 

железопътна производствена мощност, но и със намаляването на 

възможностите ни за ефективна транспортна дейност, а това ще носи в бъдеще 

много сериозни икономически, демографски и социални негативи за 

икономическо и социално развитие и устойчивостта на страната и нейните 

региони. 

От величината на индикатора-дължина на пътна мрежа/републиканска- 

РПМ/ на България – таблица.№2, могат да бъдат изведени следните оценки: 
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Позиция на 

страната в 

ЕС 

Име на държава 

Дължина по видове пътища – км 

АМ Основни II и III клас Общо 

1 Франция 10 958 9 861 377 377 398 196 

2 Германия 12 645 40 420 178 180 231 245 

3 Италия 6 588 19 290 156 258 182 136 

средно за ЕС EU-27 2 009 9 859 40 508 52 375 

17 България 418 2 975 16 032 19 425 

24 Словения 579 976 4 921 6 476 

25 Кипър 257 2 131 1 950 4 338 

26 Люксембург 147 837 1 891 2875 

27 Малта 0 184 665 849 

 

През 2010 г. България по показателя дължина на републиканската пътна 

мрежа (РПМ) в ЕС е на седемнадесето място с 19 425 км. Пред нас са редица 

страни с по-малка територия, но с по-голяма дължина на републиканска 

(национална) пътна мрежа като Латвия и Литва. Съседните ни страни Румъния 

и Гърция, които са и основни конкуренти на страната ни за привличането на 

транзитен автомобилен поток имат пътна мрежа от типа „национална, 

т.е. републиканска” в много по-голям размер от нас, като Румъния е на седмо 

място, а Гърция на единадесето. 

Зад нас като постижение са Словакия, Белгия, Холандия, Португалия, 

Словения, Естония и Ирландия, но на тези страни, ако обаче бъде взета 

предвид и калкулирана (добавена) дължината на общинските (локалните), с 

каквито те очевидно разполагат, тъй като те имат сходно състояние с това на 

нашите РПМ, то се оказва, че ако се оцени общия размер на всички пътища с 

които разполагат посочените по-горе страни то България е вече на 24 място в 

ЕС по обща дължина в размер на 37 390 км, сбор от РПМ и общинска. Зад нас 

са само Кипър, Малта и Люксембург. 

За това оценката на бенефициента МРРБ за изграденост на РПМ би била вярна, 

само ако и в България републиканската (трети клас) и общинската пътна 

мрежи са със сходни или с много близки параметри на експлоатационна 

годност, така както това е в сила за страните, които сега по показателя 
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дължина на РПМ са зад нас. Това налага хармонизиране на нашите оценки за 

класифицирането на пътната мрежа в съответствие с прилаганите в другите 

страни. 

За индикатора „средна гъстота на територията на страната с 

железопътна мрежа в км/ 1000 кв. км”-/таблица №3/, България има 

следните постижения: 

 

Позиция на 

страната в 

ЕС 

Име на държава 

Средна гъстота на жп мрежа в 

км/1000 кв. км 

2007 2008 2009 2010 

1 Чехия 121.6 120.3 120.2 120.2 

2 Белгия 110.5 115.1 117.2 117.5 

3 Люксембург 106.3 106.3 106.3 106.4 

средно за ЕС EU-27 49.1 49.2 49.1 49.2 

16 България 37.3 37.3 37.4 37.5 

24 Словения 19.3 19.3 19.3 19.4 

25 Кипър 17.4 17.5 17.5 17.5 

26 Люксембург 0.0 0.0 0.0 0.0 

27 Малта 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

България, със 37.3 км/хил. кв. км. гъстота, заема 16 място, като изостава от 

постиженията на всички бивши социалистически страни сега членки на ЕС. 

Това наше постижение особено контрастира с постижението на Чехия, която е 

на първо място с 120.3 км/хил. кв. км гъстота, като степен на осигуреност 

(плътност) на територията си. Румъния също е пред нас с 45.2 км/хил. кв. км. 

Страната ни изостава по величината на този показател и от средното за ЕС 

равнище, което е в размер на 49.2 км/хил. кв. км. 

Като тенденция на развитие макар и слабо изразено в периода 2007 г. – 2010 г. 

очертава в ЕС наличието на 3 групи държави: 

- 9 страни като Унгария, Холандия, Дания, Словения, Франция, Румъния, 

Португалия Ирландия и Люксембург, които запазват наситеност на своята 

територията с железопътна мрежа неизменна като величина в посочения 

период; 
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- 4 страни със символично, в които е налице влошаване на този показател, 

като Германия, Словакия, Полша и Латвия; 

- 13 страни, в които макар и символично, увеличават своята осигуреност, 

между които е и България. 

Резултатите за пространствената наситеност на страната, определени с 

показателя „средната гъстота на железопътната мрежа измерван като 

дължина спрямо числеността на населението на страната - км/10 хил. 

души”, чиято величина е посочена в таблица № 4 ни дават основание за 

следните оценки: 

 

Позиция на 

страната в ЕС 
Име на държава 

Средна гъстота по години 

2007 2008 2009 2010 

1 Швеция 12.04 12.01 12.03 12.05 

2 Финландия 11.18 11.17 11.11 11.13 

3 Латвия 9.93 9.97 8.33 8.34 

средно за ЕС EU-27 4.29 4.28 4.25 4.27 

11 България 5.42 5.45 5.49 5.49 

24 Гърция 2.28 2.28 2.27 2.27 

25 Холандия 1.77 1.77 1.75 1.75 

26 Кипър 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 Малта 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

а/ заради намаляването на числеността на населението, което участва в 

определяне величината на този показател, България се придвижва на по-

предни позиции в сравнение с местото което заемаше при показателя гъстота 

изчислен при отчитане площта и вече с 5.49, през 2010 г. заема 11 място, като 

изпреварва Румъния, която отчита величина 5.01 км/10 хил. души. Налице е и 

по-добро постижение по този показател спрямо средното за ЕС равнище, което 

е 4.27 км/10 хил. души. 

б/ Очертана е тенденция на незначително подобряване осигуреността там, 

където намалява числеността на населението. Това се забелязва в 9 страни 

между които е и България. В други резултата е намаляване на осигуреността за 

11 страни и непроменена величаната на този показател за 5 страни. 
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При използването на интегрален показател за гъстота, който включва и двата 

показателя - площ и население. За България в 2010 г., този коефициент за 

интегрална гъстота е в размер на 14.22 км/10 хил. души. В резултат на него 

България заема 14 място измежду всички 27 страни членки на ЕС и то е малко 

по- ниско от средното за ЕС равнище, което през 2008 г. е 14.51 км/10 хил. 

души. През 2009 размаха на разлика се съкращава видно от данните – 14.29 за 

България спрямо 14.45 км/10 хил. души средно равнище за ЕС. Това ни дава 

основание да оценим, че България притежава железопътна мрежа като гъстота 

която отговаря на средното ниво за степен на изграденост и не бива повече да 

демонтира линии от своята мрежа.  

Относно постижението за пространствената наситеност на страната с пътна 

мрежа могат да бъдат изведени следните оценки:  

а/ по показателя„ средна гъстота/осигуреност/ на територията на 

страната с РПМ в км/1000 кв. км” – таблица № 5, се вижда, че е най-добре 

осигурена с пътна мрежа територията на Малта, а след нея Дания. България се 

класира на 24 място в ЕС с 175.0 км/хил. кв. км. 

 

Позиция на 

страната в 

ЕС 

Име на държава 

Средна гъстота по видове пътища 

АМ Основни II и III клас Общо 

1 Малта 0.0 582.3 2 104.4 2 686.7 

2 Дания 26.2 63.9 1 608.8 1 698.9 

3 Люксембург 56.8 323.7 731.2 1 111.8 

средно за ЕС EU-27 15.1 63.7 339.7 418.5 

24 България 3.8 26.8 144.4 175.0 

25 Полша 2.1 57.1 91.0 150.2 

26 Португалия 28.4 64.0 47.9 140.3 

27 Финландия 2.1 37.3 39.8 79.2 

 

Зад нас са Полша с 150.2 км/хил. кв. км, Португалия - 140.3 км/хил. кв. км и 

Финландия-79.2 км/хил. кв. км. Тази тенденция се е запазила в последните 

години предвид факта, че и двата параметъра ползвани за изчисляването на 

този показател нямат почти никакво изменение през анализирания период. 
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По показателя „средна гъстота/осигуреност/ на населението на страната 

с РПМ в км/10 хил души, страните членки на ЕС имат следните постижения 

/таблица № 6/: 

 

Позиция на 

страната в 

ЕС 

Име на държава 

Средна гъстота по видове пътища 

АМ Основни II и III клас Общо 

1 Дания 2.06 5.03 126.61 133.70 

2 Естония 0.72 29.05 93.02 122.79 

3 Швеция 1.97 14.72 90.53 107.22 

средно за ЕС EU-27 1.31 5.55 29.56 36.42 

22 България 0.55 3.89 20.98 25.42 

24 Белгия 1.65 11.82 1.26 14.74 

25 Полша 0.17 4.69 7.47 12.32 

26 Португалия 2.46 5.54 4.15 12.15 

27 Холандия 1.57 1.48 4.81 7.87 

 

Най–висока осигуреност в ЕС с национална пътна мрежа има населението на 

Дания с 133,70 км/10 хил. души. След нея се нарежда Естония с 122.79, а най-

ниско е равнище по този показател отчита Холандия – 7.87. България с 

25.42 км/10 хил. души осигуреност има постижение по-ниско в сравнение със 

средното равнище за ЕС, което в 2010 г. е 36.42 км/10 хил. души. Това, 

отрежда та страната 22 място измежду всички страни членки на ЕС 

Това негативно класиране, дори се влошава при оценка по величината на 

интегралния показател за осигуреност, който включва размера на както на 

площта, така и на числеността на населението. През 2008 г. по този интегрален 

показател България има коефициент на осигуреност в размер на 66.7 при 

средно равнище за ЕС – 122.36. Това отрежда на страната ни класиране на 

23 място. 

Изчисленият интегрален коефициент за осигуреност на страната ни с обща 

пътна мрежа, която е сбор от дължините на РПМ и общинските пътища, е в 

размер на 128.41 и това ни отрежда, последно място в ЕС, а спрямо средно 

равнище за ЕС, което е 375.92 България отчита разлика като изоставане в 
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размер на 247.51. Логично ако продължаваме да се топим като численост и не 

строим нови пътища, и то от вида – РПМ, ще продължаваме да сме на последно 

места в ЕС по степен на интегрална осигуреност на територията и населението. 

Постиженията на страната ни по отношение на характеристиката ”състояние 

на транспортната инфраструктура, като експлоатационни 

възможности”, изведено, оценено от гледна точка интересите на 

потребителите на транспортните услуги - населените места и 

населението ни дават основание за следните оценки: 

Състоянието на националната железопътната мрежа, измерено с показателя 

„дялово участие на гаровите коловози в общата дължина на железопътната 

мрежа на страната”, чиято величина през 2010 г за България е 28.0%, при 

31.2% през 2007 г., ни дава основание, да присвоим оценките, че по този 

показател е налице, както влошаване на състояние на националната мрежа 

спрямо предходни години, така и по-ниско равнище като експлоатационни 

възможности на страната ни спрямо всички останали, с изключение на Малта и 

Кипър европейски страни. Обективна оценка за състоянието може да бъде 

изградена и по съдържанието на редица инфраструктурни елементи, 

необходими за експлоатационната годност и функциониране на железопътния 

транспорт, а именно: високи са просрочените необходими ремонти по главните 

железопътни линии, които през 2010 г. за страната ни са 2340 км, голям е и 

броя на пресичанията на едно ниво на железопътните линии от пътната мрежа 

в израза, че има 820 броя прелези, от които 143 броя са неохраняеми, както и 

че е малък дела дяла на безнаставовия релсов път, чиято величина е 23.6 % от 

общата разгънатата дължина на мрежата. Величините на посочените 

показатели определят незадоволително развитие и отреждат последни места на 

страната ни, като експлоатационно състояние и производствени възможности 

в сравнение с останалите страни членки на ЕС - 2009 г. /вж. труд №4 и №6/. 

В по-голямата си част експлоатационните възможности на железопътната и 

пътна не отговаря на завишените европейските изисквания, за скорости, осови 

натоварвания, за извършването на комбинирани превози, за екология и за 

осигуряването на безопасност и др. 

Железопътната инфраструктура на Р. България предоставя скорости на 

движение, които не отговарят на поетите международни ангажименти за 

развитие на железопътния транспорт/ средната максимално допустима скорост 
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по железопътната мрежа, съгласно изградения график за движение на 

товарните и пътнически влакове в разписанието 2013-2014 г. е 56.4 км.  

България притежава РПМ със следната структура от дължини като клас:-

автомагистралите са с 2.12% дяловото участие, пътищата клас първи са с 

15.31%, пътищата клас втори са с дял - 20.73%, и клас трети с 61.81%. 

/2009 г./. По този показател България заема едно от последните места в 

класирането измежду всички страни членки на ЕС. 

Информацията за достъпността на населените места и на населението с 

необходимата транспортна мрежа дават основание да бъдат изведени следните 

оценки за развитието и състоянието на тази важна оценъчна характеристика. 

В България към 01.01.2011 г от всички 5 234 населените места само 

683 селища3 притежават привилегията да са и железопътен пункт за спиране. 

В близките предходни години с такъв статут са били 1141селища /вж. таблица 

№ 7/. 

Населените места на страната ни имат по-малка осигуреност до железопътните 

услуги в израза, че 7,81 броя селища се обслужват от един железопътен пункт-

гара или спирка, докато населените места в Чехия имат постижение по този 

показател за осигуреност в размер на 2,38 броя селища обслужвани от един 

железопътен пункт и Полша - 14,09. 

 

                                                           
3 Всяко населено място и неговото население се нуждаят от транспортно обслужване. 

За да се реализира е необходимо освен наличието на пътна мрежа по която да се 

движат съответните транспортни средства - влаковете и автобусите за 

осъществяването на междуселищните превози и транспортните средства да спират в 

населените места за да може да се качват желаещите да пътуват, както и да слизат. 

Логично от тази възможност да са транспортен пункт, в който да спират 

транспортните средства може да се възползват всички населени места, които като 

месторазположение се намират в близост до железопътната линия или до шосейния път 

(логично се счита населеното място е с права да претендира и защитава такива 

претенции, ако местоположението му е с отдалеченост до 2 км от трасето на 

съответната пътна мрежа) и на които да е присвоен статут на транспортен пункт за 

спиране - железопътна гара, железопътна спирка или автогара. 
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N 
Име на 

държава 

Площ 

хил.кв 

км 

Население 

хил. 

жп линии 

в текущ 

път – км 

жп мрежа 

км/1000 

кв. км 

осигуреност 

на 

населението 

км/10 хил. 

д. 

Брой 

населени 

места на 

гара 

Отдалеченост 

жп - км 

1 България 111 7 607 4 150 37.40 5.46 7.81 6.00 

2 Чехия 79 10 468 9 477 120.20 9.05 2.38 3.60 

3 Австрия 84 8 355 5 365 64.00 6.42   3.06 

4 Полша 313 38 136 19 764 63.20 5.18 14.09 7.40 

 

Източник: Пътеводител на железопътните администрации на страните: 

България, Австрия, Полша и Чехия и обработка от автора на първичните 

данни  

 

Сравнението на постижението на България с Чехия показва, че е налице 

3,2 пъти по-ниска осигуреност от нея и 1,8 пъти по-висока осигуреност от 

Полша. Разбира се трябва да бъде отчетено, че Полша в сравнение с България 

има над 7 пъти повече населени места, а числеността на населението е 5 пъти 

повече от това на нашата страна. Населените места на страната ни имат 

достъпност до железопътните пунктове, оценено с необходимото разстояние, 

което трябва да бъде преодолявано, което да се измерва по величината на 

отстоянието между гарите и спирките, като в България то е в размер на 6 км, 

докато Чехия е с постижение по този показател - 3,60 км, Австрия - 3,06 км и 

Полша - 7,40 км. 

Изводът, е че нашата страна има по-ниска осигуреност с брой железопътни 

гари обслужващи населените места в страната, а за да има достъпност до 

железопътните услуги има по–голямо като величина разстояние, което всяко 

едно населено място трябва да преодолява в сравнение с населените места и 

населението на Австрия и Чехия и е малко в по-добра ситуация спрямо Полша. 

Не бива да се забравя и факта, че Полша има 2,8 пъти по-голяма от нас 

територия. Ежегодното намаляване у нас на броя на железопътните гари ще 

влошава транспортното обслужване на населението по критериите осигуреност 

и достъпност. Това е неблагоприятна тенденция която се наблюдава през 

последните 25 години и продължава и през оценявания период 2007 г. – 2010г, 
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през който общия брой на железопътните гари и спирки непрекъснато 

намалява от 688 през 2007 г. на 685 през 2008 г и 683 през 2010 г. 

Причините за намаляване на броя на населените места, като железопътни 

пунктове е резултат, както от идеята да се намаляват разходите на 

железопътните стопански структури, така и на намаляване субсидирането от 

държавния бюджет. А от загубилите тази привилегия, причината 52 населени 

места, безвъзвратно да са лишени от благоприятната възможност да бъдат 

лишени да ползват удобната за тях железопътна услуга, са демонтирането, 

физическото унищожаване на 259 км действащи железопътни линии, оценени 

като неефективни и нерентабилни за държавния железопътен превозвач - 

БДЖ АД. 

В случая това разреждане по дължината на железопътната мрежа на броя на 

гарите и спирките ще носи много сериозно влошаване на социалния климат в 

страната, защото се утежнява транспортната издръжка на населението. Всеки 

потребител на железопътни услуги ще увеличи своите разходи на време и 

логично и на финансови ресурси заради утежняване достъпа му до услугите на 

този вид транспорт. А това ще засегне всички онези пътници, които са с голям 

дял, и които са предпочитали железопътния транспорт като най-изгоден за 

себе, а сега след разреждането на гарите трябва да прибягнат до услугите на 

други видове транспортни системи, който те досега са пренебрегвали. 

Степента на транспортна осигуреност и достъпност до автомобилни/с автобуси 

и микробуси/, транспортните услуги, които е възможно да бъдат предлагани на 

населените места в страната и отделните райони на планиране, може 

обективно да се оценява с показателя „Брой на населените места, 

обслужвани от една автогара”. 

Привилегията на този етап да изконсумират тази своя благоприятна 

възможност имат само 943 населени места разположени по дължината на 

пътната мрежа-класифицирана като РПМ.  

Постижението по този показател на национално ниво за периода 2007-2010 е 

5.67 бр. селища /една автогара и се оценява като незадоволително в сравнение 

с другите европейски страни /вж. труд №6/  

В заключение железопътната и шосейно-пътната мрежи с които разполага 

България в 2010 г. като дължина и осигуреност на своята територия и 

население в сравнение с постиженията на редица страни и средното равнище 
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за ЕС, определят че те са с по-ниски величини, което означава, че те по 

европейските критерии и резултати са незадоволително развити. Тези наши 

резултати налагат да бъдат коригирани оценките за степен на развитие и на 

железопътната и на шосейната ни мрежи, представени в основния национален 

документ за транспорта /вж труд №6/, в които е определено, за България, че: 

„страната има добре развита като дължина железопътна мрежа” (стр. 24), и 

”Наличната пътна инфраструктура е с достатъчна степен на изграденост” 

(стр. 20). Това е необходимо защото тези оценки имат и особено важно 

значение и роля за развитието на транспортните системи на регионите;  

През 2010 г. България по показателя дължина на републиканската пътна 

мрежа (РПМ) в ЕС е на седемнадесето място с 19 425 км. Пред нас са редица 

страни с по-малка територия, но с по-голяма дължина на републиканска 

(национална) пътна мрежа като Латвия и Литва. Съседните ни страни Румъния 

и Гърция, които са и основни конкуренти на страната ни за привличането на 

транзитен автомобилен поток имат пътна мрежа от типа „национална, т.е. 

републиканска” в много по-голям размер от нас, като Румъния е на седмо 

място, а Гърция на единадесето; 

Класификациите и съдържанието на видовете шосейно-пътна мрежа в 

България коренно се различават от наблюдаваните и отчитаните структури на 

пътната мрежа в статистическите наблюдения и отчети на Евростат. Евростат 

наблюдава други показатели за отчитане развитието и състоянието на 

основните характеристики на пътната мрежа. Друго е съдържанието и на 

ползваните сега от България оценъчни показатели за измерване развитието и 

състоянието на пътищата и железопътни линии като експлоатационна годност. 

 Всичко изложено дотук показва, освен че транспортната инфраструктура в 

България не е добре развита спрямо резултатите на другите страни членки на 

ЕС, както и че е необходимо да се усъвършенства методическия 

инструментариум, с който да може по-обективно да се измерва развитието, 

състоянието и различията на пътната и железопътна мрежи в България спрямо 

европейските критерии, изисквания и челни постижения. 
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General model of production’ process in the auto 

enterprises 
 

Natally Stoyanova 

University of agribusiness and rural development – Bulgaria 
 

Abstract 

The concept of the improvement factor is used to measure the extent of the 

restoration for a deteriorating system in this paper. In modern conditions of several 

competition for world markets the success of the service road in the developed 

countries of Western Europe and the U.S. is determined by the organization and 

management of maintenance. It is an integral part of the system of production and 

sale of automobiles and providing them with spare parts. Auto service business is a 

set of interrelated factors-people, technology, acting as a whole in relation to the 

effective implementation of technical services. For "technology" given the complex of 

specific combinations of experience, knowledge, skills, materials, machines, tools, 

etc.. equipment used by the people in the production of goods and services. 

 

Key words: auto enterprises, specific combinations of experience, equipment used by 

the people in the production of goods and services. 

 

Introductoin 

Auto service business is a set of inter-related factors: people, technology, acting as a 

whole in relation to the effective implementation of technical services. For 

"technology" given the complex of specific combinations of experience, knowledge, 

skills, materials, machines, tools, etc. equipment used by the people in the 

production of goods and services. 

Maintenance and repair is carried out in violation operational parameters of the 

vehicle and include the following activities: 

 control - diagnostic; 

 disassembly - assembly of components, systems and assemblies; 

 Adjustable /corrective/;  
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 machining - assembly;  

 electrical and electronic;  

 activities restoring the passenger compartment;  

 tinsmith;  

 mount and balance tires;  

 painting;  

 upholstery and more.  

Fig. 1 is a diagram of the interaction between technical, social and environment 

auto service company. 

X

Z

Y

Q P. . . . . .

СиМ

ТО Р

РМ МТО СТОР К

СРВ

НМУН

.

.

.
 

.

.

.
 

 
Fig. 1. Complex system: human-machine-environment in auto-organization 

where: 

СИМ-Machine Service Centre;  

X - vector function of the factors that provide the machines (labor, fuel, oil); 
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Z - vector function of the factors deteriorating the characteristics of indicators of 

reliability (working conditions, training of staff, etc.); 

Q - vector function of the factors, the influence of internal factors;  

Y - technical condition of cars and baseline characteristics of the indicators of 

reliability; 

НМУН - ways and means to control the level of reliability; 

СРВ- system repair impacts 

RM - repair materials;  

СТОП - technical support; 

MTO - Material - technical support and personnel; 

TО- technical support;  

P - repair operations.  

 

Specifics of the workshop activity results in achieving goals, performing a service 

that is related to the repair, restoration, removal or replacement of damaged items, 

hereinafter collectively referred to repairs. Both definitions focus on the technical 

aspect of the concept not tied to customer satisfaction with the quality of service 

and cost-effectiveness of activities. Therefore, the author's ambition to further fair 

cover by modeling the complex interaction between the activities carried out in the 

auto service business and the impact of the external environment. The modeling of 

the various activities and their organization called her space and time is performed 

in order to facilitate the process of their learning and improvement. Scientists 

present classifications of patterns in various criteria, but it can be concluded that 

the models are divided into physical and mathematical.Use of a specific model 

requires explaining its components. As unknown variables are endogenous 

variables, determine the quantities of different types of services that can be 

performed with the available resources, including equipment. These resources, in 

turn, are known parameters or variables (exogenous variables), which now can be 

used in process operations. Then as a criterion (ie objective function) is determined 

from the following options:  

• minimal cost; 

• maximize profits; 

• maximum volume of production; 

• minimum time for the operations. 
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Choosing any of these options also depend on the characteristics resulting from the 

conditions under which the model is developed; of information that is available; the 

goals that we set for ourselves. It should be stressed that all three are equally 

important for any enterprise and somewhat complement each other. Put another 

way, in order to maximize profits is generally necessary to lower the overall costs 

and back - cost minimization is an important prerequisite for the realization of 

higher profits. At the same time minimizing costs and maximizing profits can be 

achieved in establishing and preserving optimal duration of the production process 

[1]. 

Stocks of different types of resources appear restrictive conditions that must be 

considered by any company which, together with the conditions for non-negativity 

of unknowns must be laid in the development model. It should be pointed out that 

under the resources given raw materials, machinery and equipment, manpower, 

financial resources. In this respect, modeling should focus on material resources, 

including raw materials, semi-finished products as well as machines and devices 

used to perform various operations. 

An important point is that the choice of a single techno-economic indicator (eg 

profit) in the development of a specific model parameter should be optimized, 

reduces the adequacy of the developed model. By thus removing the artificial 

mnogokriterialnostta characteristic of the operation of any organization. This 

mnogokriterialnost is determined by many techno-economic performance and 

environmental requirements surrounding the operation of each business unit.  

Optimality criterion depends on the target, which is why there are many 

formulations. For example, such criteria may be divided as follows: optimal 

allocation of various resources for use by various sectors of the national economy 

and / or the individual units within an organization; optimal use of available 

resources of different nature - material, financial, labor; producing optimum volume 

production at minimum cost; meet the needs of customers in the shortest time and 

in the highest degree; minimize the time unit production / service; optimization of 

transport routes, etc. [1]. 

Important point which needs to be addressed when considering modeling 

operations is that the movement of material flow should be consistent with the 

production scheduler, based on that developed route and limit cards. Develop a 

schedule itself is a complex and laborious process, which requires the search for 
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ways and means of implementation. Operation of each production structure in a 

global environment requires not only providing the resources necessary for the 

conduct of the production process, but also comply with the highest environmental 

requirements set out in the strategic directives of the European Union. 

 

Economical analys of system maintenance and repair  

Conducting pure experiment with system maintenance and repair of cars is difficult 

to implement, so its study the dynamic properties will be accomplished using a 

mathematical model of the process of operation of the components of the system, ie 

channels of centers of service of automobiles, where they performed maintenance 

and repair.  

Center for service vehicles (CS) is a system in which machines can be in different 

states (Si) (maintenance, repair, diagnostics, etc..) And randomly change from one 

state to another. We assume that the pre-walk system is probabilistic, and the 

process of change according [3]. 

Subject to economic evaluation in this case are of CS (Peugeot, Skoda, Citroen, 

Nissan), which is used in a strategy for IT and P with different possible states, 

namely: conduct full or partial diagnosis of cars; technical inspection of cars and 

car repair.  

The mode of operation in these CS, can be represented by means of early-oriented 

graph (Fig. 2), where the conditions are indicated by Si,, wherein: S0 is a position, 

of the CS, where in there are no requests for cars, ie equipment is in working 

condition; S1, S2, - are respectively the conditions in which the CS is performed in 

the partial and complete diagnostics; S3 - a condition in which CS is out 

maintenance of vehicles; S4 - a condition in which CS is performed repair of 

machines.  

We assume that the object of study (CS) changes respective to-stantly with constant 

intensity and marked in Fig. 2, where in the first in-dex is CS, and the second index 

is a state in which it crosses.  
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Fig. 2 Count of conditions of service center for cars 

S0 - no applications;  

S1 - Partially diagnosis;  

S2 - Complete diagnostics;  

S3-Maintenance;  

S4 - Repair. 

 

Table 1. Values of inflow of orders and the intensity of the outflow of queries 

centers car on activities performed before optimizing of service to them 

 

Service 

centers-CS 

Values of inflow of orders and the intensity of the outflow of queries 

centers car on activities performed before optimizing of service to 

them 

Values of 

the 

probability 

P0,% λ01 
μ10 

h-1 
λ02 

μ20 

h-1 
λ03 

μ30 

h-1 

λ04 

 

μ40 

h-1 

PEUGEOT 0,314 0,288 0,097 0,143 0,204 0,109 0,094 0,138 18,79 

SKODA 0,264 0,267 0,088 0,152 0,227 0,243 0,152 0,171 22,78 

CITROEN 0,192 0,443 0,069 0,203 0,178 0,164 0,131 0,136 26,16 

NISSAN 0,184 0,392 0,053 0,184 0,171 0,181 0,144 0,133 26,42 

 

After being held optimization studied CS, which consisted in performing the 

following activities:  

 S2 

 S3 

S0 

µ10 

λ01 

µ30 

µ20 

λ02 

λ03 

S4 
µ40 

λ04 

 
 

S1 
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1. Agreement with the leadership of the CS surveyed in 2013 amount of channels in 

them (which actually prevailed 4 of 3, ie essentially perform a reduction of the 

directions in which to provide service in these CS.  

2. Agreement with the leadership of the CS surveyed performed experiment in these 

CS in which reduce the amount of service workers working in these CS for their 

busiest period of the quarter in 2009, which has previously been clarified yet in the 

study in previous years, 2011 to 2013. Some of the available service workers were 

placed under a scheme respectively in paid and unpaid annual leave, thus the 

management of these CS kept these workers to conduct their experiment;  

3. Through advertising activities of its business, reducing the cost of some of the 

services performed, the introduction of various types when carrying out the 

comprehensive services and others., Manuals surveyed in CS managed to raise the 

flow of requests who does the vital centers;  

4. Some CS introduced commissioning modern computerized diagnostic tools that 

are received from an official distributor for Bulgaria of the brand, which reduced the 

time for service requests relating to partial and full diagnostics of cars.  

Once these events in the surveyed CS for the three month period during which they 

are most loaded with servicing found new evidence of density values inflows query 

and intensity of outflows from these applications in CS in performing activities of 

table 2. 

 

Table 2. Values of inflow of orders and the intensity of the outflow of queries 

centers car on activities performed after optimizing of service to them 

 

Service 

centers- CS 

Values of inflow of orders and the intensity of the outflow of queries 

centers car on activities performed after optimizing of service to 

them 

Values of 

the 

probability 

P0,% 
λ01 

 

μ10 

h-1 

λ02 

 

μ20 

h-1 

λ03 

 

μ30 

h-1 
λ04 

μ40 

h-1 

PEUGEOT 0,332 0,301 0,099 0,201 0,275 0,181 0,121 0,196 21,13 

SKODA 0,292 0,377 0,101 0,188 0,347 0,412 0,182 0,316 26,81 

CITROEN 0,211 0,622 0,107 0,414 0,534 0,656 0,197 0,334 33,32 

NISSAN 0,228 0,586 0,110 0,387 0,254 0,611 0,189 0,373 38,52 
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Conclusion 

From the results shown in Table 2 for servicing of the study of CS Rousse district 

for their busiest three months of work in 2013 after an optimization them in 

conducting various types of repair services and the use of open model (a model with 

an unlimited stream of requests ) compared with the results of Table 1. it is seen 

that in all four tested CS: PEUGEOT, SKODA, CITROEN, NISSAN is increased as 

the density of the incoming flow of requests, and an increase in the intensity of the 

outgoing flow of processed requests. This indicates that the process used in these 

optimization CS has led to positive results. 
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A novel tri-functional polyaren: synthesis and 

characterization 

Fatih Doğan, Gülen Türker, Ali Bilici, İsmet Kaya 

Canakkale Onsekiz Mart University - Turkey 
 

Abstract 

Conducting polymers containing different functional groups have received increasing 

attention in the last decade, due to wide application area including corrosion protection 

systems (Meneguzzi et al., 2001), pH sensors (Xu et al.,1995), or electrochromic devices 

(Schmitzand et al., 1195). The characteristics of polyarens arouse from the presence of three 

various functional groups (such as ─NH2, ─OH and ─SO3H) in their structure. The chemical 

oxidative polymerization of these kinds of monomers has been scarcely reported up to now. 

In this study, we reported the facile and template-free oxidative synthesis of 6-amino-2-

hydroxy-naphthalene-4-sulfonic acid (a tri-functional monomer). The polymerization was 

performed in aqueous alkaline medium. We also aimed to investigate the kinetic parameters 

related to the solid state decomposition of the resulting polymer. In order to the calculation 

of the solid state degradation kinetics we used the TG-DTG and DTA data from ambient 

temperature to 1000 0C in nitrogen atmosphere. From TG-DTG curves it was clearly 

understood that the thermal decomposition occurred in one stages. CR (Coats et al., 1964), 

HM (Horowitz et al., 1963), MC (MacCallum et al., 1970), vK (Van Krevelen, 1951), MKN 

(Madhusudanan et al., 1993) and WHYC (Wanjun et al., 1993) methods based on single 

heating rates were used to investigate the thermal decomposition behavior of the resulting 

polymer. The kinetic parameters are the activation energy E, frequency factor A, reaction 

order n. We calculated the thermodynamic parameters such as entropy change ΔH≠, 

enthalpy change ΔS≠ and Gibbs free energy ΔG≠, related to the thermal decomposition. The 

activation energy values from so-called the methods were very close with each other. The 

mean activation energy of the thermal decomposition was found to be about 100 kJ/mol.  

 

Key words: activation energy; 6-amino-2-hydroxy-naphthalene-4-sulfonic acid; thermal 

decomposition. 
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Introduction: Kinetic Theory 

Several methods have been used to calculate the kinetics and thermodynamic 

parameters of solid state degradation in the literature. Some of these can be 

expressed by following equations, 

1. The Coats-Redfern method 

)
RT
E(-)]

E
2RT-(1

βE
ARln[]

T
)g(ln[ 2 =

α  (1) 

2. The Madhusudanan-Krishnan-Ninan method 
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3. The MacCallum-Tanner method 
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4. Wanjun-Yuwen-Hen-Cunxin method 
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5. The van Krevelen method 
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6. Horowitz-Metzger method 

By using Ө=T-Tm 

2

2
ln)(ln

mRT

E

mRT
E

E
mART

g θ
β

α +−=  (6) 

In the equations above, α is the degree of reaction. g(α) is the integral function of 

conversion.β, Tm, E, A, R are, the heating rate, DTG peak temperature, activation 

energy, pre-exponential factor and gas constant, respectively. The kinetic 

parameters were calculated from the linear plots of the left-hand side of kinetic 

equations against 1/T, for van Krevelen equation the left-hand side is plotted 

against lnT. The values E and A were calculated from the slope and intercept of the 

straight lines, respectively.  
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Material and Methods 

All chemical compound used in this paper were supplied from Merck Chem. Co. 

(Germany) and they were used as received. Sodium hypochlorite (NaOCl), (30% 

aqueous solution) was supplied from Paksoy Chem. Co. (Turkey). 

 

Synthesis of poly[6-amino-2-hydroxy-naphthalene-4-sulfonic acid]  

P[6A2HN4S] was synthesized by the oxidative polymerization reaction of 

corresponding monomer in water solution. In the polymerization reaction NaOCl 

was used as oxidant. The corresponding monomer (0.242 g, 0.001mol) was 

dissolved in an aqueous solution of KOH (10%, 0.056 g, 0.001mol) and NaOCl was 

added drop wise to this solution for about 20 min. The precipitated product was 

filtered and washed with hot water (3× 25 ml) and then dried in the oven at 110 0C 

(Kaya et al., 2001; Tuncel et al., 2008; Doğan et al., 2007).Synthetic procedure for 

P[6A2HN4S] is givenin Figure 1. The structure of the resulting polymer was verified 

by FT-IR spectrum. IR (KBr) (λmax: cm-1): 3408 (–OH), 1643 (–C=N), 1405(–C=C-

aromatic), 1284,1162, 1039, 815. 

 
Figure 1. Synthetic procedure for P[6A2HN4S] 

 

Instrumental techniques 

TG-DTA Perkin-Elmer Diamond system apparatus was used to investigate the 

kinetic parameters. The experiments were performed from the ambient temperature 

up to 1000 °C at heating rates of 5, 10, 15 and 20 °C /min. TG-DTG and DTA 

curves were recorded in dynamic nitrogen atmosphere at a flow rate of 60 ml/min. 

For thermogravimetric analysis, the polymer sample was evaluated in the form of 4 

mg weight. A platinum crucible was used as a sample container. Al2O3 was used as 

a reference material. 
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Result and Discussion 

The kinetic parameters of resulting polymer were calculated by thermogravimetric 

analysis. Typical TG, DTG and DTA curves for the monomer and resulting polymer 

are shown in Figure 2.  

 
Figure 2. Typical TG, DTG and DTA curves for monomer (a) and resulting 

polymer (b) 

 

From TG curves (Figure 2a), monomer exhibited one step decomposition process 

over the temperature range 362-389 0C with a mass loss 72.1 % in weight. Also, 

endothermic thermal effect at 367 0C in DTA profile corresponded to the 

decomposition point of monomer. From the TG curve for resulting polymer (Figure 

2b), it appeared that the sample decomposed in one stages over the temperature 

range 210-383 0C. This decomposition stage occurred with a mass loss 90.2 % in 

mass due to thermal decomposition. From the corresponding DTA profiles, two 

endothermic peaks for resulting polymer were displayed. First endothermic peak 

observed at 113 0C were attributed to the melting point of resulting polymer. 

Second one at 384 0C was related to the decomposition stage. In addition to the 

thermal stability, the several methods based on a single heating rate were used to 

calculate the kinetic parameters related to the solid state decomposition of resulting 

polymer. The linearization curves of the decomposition step of the resulting polymer 

were obtained by using the least squares method. By the linearization curves, the 

reaction order, n, activation energy, E and pre-exponential factor, A, were 

determined (Doğan, 2006). The kinetic parameters obtained by all the methods 

using in this study was presented in Table 1. The results are in good agreement 

with the values obtained from all of them. As can be seen in Table 1, the value of 

correlation coefficients of linearization curves for decomposition step is 
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approximately 1.00 and theactivation energy of decomposition step is about 100 

kJ/mol. Also the reaction order is found to be approximately 3.1. Moreover this 

value increased with increasing heating rate. The thermodynamic parameters such 

as the entropy change ΔH≠, enthalpy change ΔS≠ and Gibbs free energy ΔG, related 

to the decomposition step can be calculated by following relations,  

R
kT
AhS 






=∆ log303.2# ; ΔH =E-RT; ΔG# = ΔH -T ΔS# 

Where h, T and A are the Planck constant, temperature at the maximum rate of 

weight loss, pre-exponential factor. The thermodynamic parameters calculated were 

reported in Table 1. 

 

Table1. The Kinetic data on the decomposition step of resulting polymer 

Heating 

rate 

methods n E 

kJ/mol 

lnA 

1/s 

ΔS# 

J/molK 

ΔH# 

kJ/mol 

ΔG# 

kJ/mol 

Correlation, 

r 

5 

CR 3,1 104,8 -22,8 -440,3 -440,0 -199,1 0.99747 
WHYC 3,1 104,2 -22,8 -439,7 -439,6 -199,3 0.99686 
MKN 3,1 104,4 -22,7 -438,9 -439,2 -199,4 0.99345 
MC 3,3 97,2 -14,5 -437,2 -370,6 -131,4 0.99345 
HM 3,6 90,1 10,9 -436,4 -159,0 79,5 0.99251 
vK 3,5 116,8 331,8 -435,0 2509,8 2747,9 0.99076 

10 

CR 3,3 105,7 -21,9 -433,3 -432,9 -195,8 0.99777 
WHYC 3,3 105,1 -21,9 -432,9 -432,4 -195,6 0.99774 
MKN 3,4 105,2 -21,8 -432,5 -432,0 -195,4 0.99774 
MC 3,4 97,9 -13,6 -475,7 -363,3 -103,1 0.99602 
HM 3,7 93,6 11,6 -153,2 -152,7 -68,9 0.99463 
vK 3,8 117,9 330,8 2500,2 2501,0 1133,4 0.99298 

15 

CR 3,3 106,8 -21,6 -430,6 -430,0 -194,5 0.99835 
WHYC 3,4 106,2 -21,6 -430,2 -429,6 -194,3 0.99632 
MKN 3,4 106,4 -21,5 -429,8 -429,2 -194,1 0.99433 
MC 3,6 99,0 -13,2 -360,9 -360,3 -162,9 0.99268 
HM 3,8 93,4 11,9 -151,6 -151,0 -68,0 0.99009 
VK 3,8 120,1 332,2 2511,3 2512,4 1138,7 0.98537 

20 

CR 3,4 106,6 -21,1 -426,6 -425,9 -192,5 0.99726 
WHYC 3,5 106,0 -21,1 -426,1 -425,4 -192,3 0.99723 
MKN 3,5 106,1 -21,0 -425,7 -425,0 -192,1 0.99624 
MC 3,7 98,7 -12,7 -356,7 -356,0 -160,8 0.99458 
HM 4,1 95,0 9,75 -150,5 -168,8 -86,5 0.99420 
VK 3,9 120,9 329,9 2492,1 2493,4 1130,2 0.99239 

 

Conclusions 

In this paper, a novel tri-functional polyarene was synthesized by an oxidizing agent 

in aqueous basic solution and the kinetic parameters related to the solid state 

decomposition of the resulting polymer was calculated by using the methods based 

on a single heating rate. It was found that the mean activation energy related to the 
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solid state decomposition of the resulting polymer was determined to be 

approximately 100 kJ/mol 
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State and trends in air pollution in Devnya industrial 

area 

Pero Blagoy Elenov 

 

Abstract 

Devnya Industrial Complex was one of the most technologically contaminated areas 

in the Republic of Bulgaria. The study aims to establish the status of the air 

subjected to the impact of human activity and the dynamics of contaminant 

processes, comparing to a similar study conducted by the author in 1999 in the 

same area. The air quality data between 2010 and 2013, has been used for tracking 

of the level of air pollution over this period. 

 

Key words: air pollution; Devnya industrial area. 

 

Състояние и тенденции в замърсяването на 

атмосферния въздух в Девненския промишлен 

район 
 

Перо Благой Еленов 

 

Девненският промишлен комплекс е едно от местата, класифицирани като 

„гореща“ екологична точка от класификацията на МОСВ (Министерството на 

околната среда и водите). Това са места (ареали), в които съществува 

потенциална възможност от влошаване здравето на населението вследствие 

замърсяването на атмосферния въздух. 

Целта на изследването е да се установи състоянието на атмосферния въздух, 

подложен на въздействието на човешката дейност, и динамиката на 

замърсителните процеси на фона на подобно изследване, провеждано от нас 

през 1999 г. в същия район. 
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Информация за състоянието на атмосферния въздух през 1999 г. се 

получаваше от Националната мрежа за контрол качеството на въздуха към 

МОСВ в три пункта. Единият е разположен в кв. Повеляново, вторият – в кв. 

Изворите, а третият – в кв. Девня. 

Понастоящем (до 2013 г.) МОСВ в своите бюлетини за състоянието на околната 

среда в Р България за атмосферния въздух в изследвания район дава 

информация от стационарния пункт от НАСККАВ (Националната 

автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух), в 

кв. Изворите. В близост до кв. Повеляново в съседния град Белослав има 

базирана мобилна автоматична станция от т.нар. временни пунктове. 

Изследваните замърсители за периода 1995–2000 г. са: серен диоксид, амоняк, 

сероводород, азотен оксид и ФПЧ10 (фини прахови частици с големина до 

10 микрона), а за периода 2009–2013 г.: ФПЧ10, озон, серен диоксид,азотен 

диоксид, амоняк и въглероден оксид.  

Съдържанието и динамиката на основните изследвани замърсители е както 

следва: 

 

Фини прахови частици с големина 10 микрона 

За периода 1995–2000 г. ФПЧ10 са над ПДК само през четвъртото тримесечие на 

2000 г. – 64,7% дни за периода, като за м. октомври те са били 7,7 пъти над 

ПДК (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Максимално превишаване на средноденонощната 

концентрация в пъти ПДК ср.дн. в гр. Девня и процент дни, в които се 

превишава ПДК ср.дн. 

 

Замърсители/ 

Период 
SO2 NO2 H2S NO CO ФПЧ 

Второ тримесечие на 

1995 г. 
- - 

1.2/05 

11.04 
- - - 

Трето тримесечие на 

1995 г. 

1.1/08 

11.3 
- 

1.2/07 

3.2 
- - - 

Четвърто тримесечие 

на 1995 г. 

1.2/10 

34.5 
- - - - - 
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Замърсители/ 

Период 
SO2 NO2 H2S NO CO ФПЧ 

Първо тримесечие на 

1996 г. 

1.2/02 

20.5 
- - - - - 

Второ тримесечие на 

1996 г. 

1.1/04 

1.3 
- 

1.5/06 

6.5 
   

Трето тримесечие на 

1996 г. 

1.5/09 

13.4 
- - 

1.1/09 

0.7 
- - 

Четвърто тримесечие 

на 1996 г. 

1.5/12 

42.8 
- 

1.2/10 

17.2 

1.1/11 

2.1 
- - 

Първо тримесечие на 

1997 г. 

1.7/03 

53.5 
- 

1.1/01 

4.6 

1.1/01 

1.4 
- - 

Първо тримесечие на 

1998 г. 

4.3/01 

35.9 
- - - - - 

Трето тримесечие на 

1998 г. 
- - - - - - 

Четвърто тримесечие 

на 1998 г. 
- - 

1.4/11 

1.3 
- 

1.3/11 

2.4 
- 

Първо тримесечие на 

1999 г. 
- - - - -  

Трето тримесечие на 

1999 г. 
- - - - - - 

Четвърто тримесечие 

на 1999 г. 
- - - - - - 

Четвърто тримесечие 

на 2000 г. 
- - - - - 

7.7/1 

64.7 

 

Забележка: Концентрацията е под ПДС ср.дн. 

 

За периода 2003–2013 г. през 2013 г. са регистрирани 363 средноденонощни 

концентрации, 21 от тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 5,8% от 

общия брой регистрирани средноденонощни стойности. Най-голям брой 

превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през зимните месеци. 

През месец януари е регистрирана и най-високата средноденонощна стойност 

от 76,89 μg/m3. Средногодишната концентрация от 27,16 μg/m3 не превишава 

СГН от 40 μg/m3.  
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През 2013 г. регистрираните 21 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля 

допустимия брой (35) превишения за една календарна година (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Регистрирани превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 в АИС 

„Изворите“ през 2013 г. 

Месец 
Мин.конц. Макс.конц. Бр.превишения 

в μg/m3 в μg/m3 на ПДК ср.дн. 

Януари  1,04 76.89 6 

Февруари  15,05 76.87 3 

Март  8,50 52.68 2 

Април  14,11 43,86 О 

Май  11,03 47,38 О 

Юни  14,11 31,00 О 

Юли  10,1 7 33,56 О 

Август  11,75 50,85 1 

Септември  5,51 29,49 О 

Октомври  7,54 68,61 3 

Ноември  5,48 58,62 3 

Декември  4,50 58,65 3 

 

В сравнение с 2012 г. (регистрирани 337 средноденонощни концентрации, 

23 от тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средно годишна концентрация 

от 25,14 μg/m3) се запазват нивата на концентрациите под СДН, като най-

високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните 

месеци – резултат от използването на твърди горива в битовия сектор. 
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В АИС „Изворите“ от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана. Вероятно това е 

свързано с наличието на фин прах във високите слоеве на атмосферата при 

преноса на горещ въздух от югозапад при формиралите се през тези месеци 

мощни антициклонални обстановки с проява на фьонов ефект. 

 
 

Озон 

През първия период на изследване показателят озон не е замерван. През 

втория период през 2013, 2012, 2011 и 2010 г. не са регистрирани стойности за 

озон, превишаващи прага за информиране на населението от 180 μg/m3 и 

прага за предупреждение на населението от 240 μg/m3.  

През месец август 2013 г. са регистрирани две осемчасови средни стойности 

над 120 μg/m3, като максималните осемчасови средни стойности в рамките на 

денонощието са съответно: на 14.08.2013 г. – 120,13 μg/m3 и на 14.08.2013 г. – 

121,5 μg/m3.  

В сравнение с 2012, 2011 и 2010 г. броят на осемчасовите средни стойности 

над 120 μg/m3 в рамките на денонощието се е увеличил, но прагът за 

информиране на населението не е достиган. 
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Серен диоксид 

През първия период (1995–2000 г.) максималното превишаване на 

средноденонощната концентрация в пъти ПДК и процентът дни, в които се 

превишава ПДК по тримесечия за серния двуокис корелира с преобладаване на 

антициклоналните обстановки и намаляване количествата на случаите с 

циклонална обстановка. Така напр. през студеното полугодие на 1995/1996 г. 

процентът дни е от 34,5% до 20,5%; на 1996/1997 г. съответно 42,8–53,5%; 

докато през топлото полугодие те се движат от 1,3 до 13,4%. 

През втория период (2009–2013 г.) за 2013 г. няма регистрирани превишения 

над ПС за СЧН от 350 μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 

500 μg/m3.  
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В сравнение с 2012 г., 2011 г. и 2010 г. (няма регистрирани превишения на ПС 

за СЧН от 350 μg/m3) се наблюдава тенденция на понижаване на 

концентрациите на серен диоксид от 10,27 μg/m3 за 2010 г., 7,30 μg/m3 за 

2011 г. на 7,07 μg/m3 за 2012 г.  

Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. 

 

 
 

Сероводород 

Съдържанието на сероводород през периода 1995–1999 г. се колебае около 

ПДК. Над ПДК то е било през второто и третото тримесечие на 1995 г. – 

съответно 11,4% и 3,2%; второто на 1996 г. – 6,5%; студеното полугодие на 

1996/1997 г. – съответно 17,2% и 4,6%, и четвъртото тримесечие на 1998 г. – 

1,3% дни за периода.  

Фактически от началото на 1999 г. съдържание на сероводород над ПДК не се 

наблюдава. 
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Азотен диоксид 

През 2013г. не са регистрирани превишения за азотен диоксид; над ПС за СЧН 

от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400μg/m3.  

В сравнение с 2012, 2011 и 2010 г. (няма регистрирани превишения на ПС за 

СЧН от 200 μg/m3) се наблюдава тенденция на понижаване на концентрациите 

на азотен диоксид от 19,99 μg/m3 за 2010 г., 18,66 μg/m3 за 2011 г., 

13,53 μg/m3 за 2012 г. на 11,17 μg/m3 за 2013 г.  

Средно годишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана.  

 

 
В заключение може да се обобщи, че в резултат на приватизацията и 

преструктурирането на промишлените мощности в Девненския промишлен 

район и инвестирането в екологични съоръжения на новите собственици 

стойностите на изследваните замърсители на атмосферния въздух от 1998 г. са 

в рамките на ПДК. Все още обаче епизодично се допуска при определена 

синоптична обстановка замърсяване с ФПЧ10 и серен диоксид. 
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Physiological and biochemical studies of healthy and 

virus-diseased raspberry cultivars 

 
Pero Blagoy Elenov 

 

Abstract 

The aim of present study was to establish photosynthetic and transpiration rate 

and stomatal resistance content of pigments resistance of healthy and diseased 

raspberry plants cv. Lulin, Gгаdiпа and Nuburg and determine the selective value 

of analysed cultivars for aims of the hybridisation. The high biological potential of 

selection is established for cv. Gradina. Оn the sесоnd place is cv. Nuburg and on 

the third – cv. Lulin. The data of TR determine highest humid of cv. Nuburg, i.е. 

this cv. need by more humid area, compered to cv. Gradina and Lulil1. 

 

Key words: raspberry plants cv. Lulin, Gгаdiпа and Nuburg; biological potential. 

 

Introduction 

There are not enough studies on the pl1ysiological and biochemical condition of 

raspberry plant after virus infections, although they are the agricultural basis of it 

growing: choice of cultivar and area, sensibility to pathogens and enemies and 

breeding. The data from these studies present information of norm of reaction and 

genotype of investigated cultivars.  

The aim of present study was to establish photosynthetic and transpiration rate 

and stomatal resistance content of pigments resistance of healthy and diseased 

raspberry plants cv. Lulin, Gгаdiпа and Nuburg and determine the selective value 

of analysed cultivars for aims of the hybridisation.  

Pigents (chlorophyll and carotenoids) were dermined by exprexion wis 80% (azotone 

"а"), 645 (chlorophyll "b") and 440,5 (carotenoids) nm.  

Photosynthetic and Transpiration rate (PhR, TR) and Stоmаtаl resistance (SR) were 

detemined bу аutоmаtiс gаsоmеtriс sуstеm Li 6000 of USA fiгm LiCOR.  
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Table 1. Content of pigments – mg g fresh weight 

Cultivars 
Chlorophyll Relation 

“a”:”b” 
Carrotenoids 

“a” “b” “a+b” 

Lulin      

Healtied 1.876 0.821 2.697 3:1 0.355 

Diseased     
 

1.557 0.646 2.203 2:1 0.301 

Gradina      

Healtied       
 

0.692 0.298 0.990 3: 1 0.189 

Diseased       
 

0.718 0.698 1.416 1.5: 1 0.191 

Nuburg      

Healtied     
 

0.440 0.244 0.684 3: 1  
 

0.157 

Diseased 1.080 0.620 1.700 2:1 0.206 

 

Table 2. Photosynthetic rate (PhR) - mg СО2 m-2 s-1, Transpiration rate (TR) – 

mg Н2О m-2 s-1 аnd Stomatal rеsistаnсе (SR) - s cm-1 

Cultivars  PhR TR SR 

Lulin 

Healtied  
0.023 77.6 2.87 

Diseased  0.014 93.5 2.42 

Gradina  

Healtied  
0.005 100 2.41 

Diseased  0.052 106.9 2.19 

Nuburg  

Healtied  
0.007 176.0 0.91 

Diseased  0.031 113.2 2.00 

 

Results and Discussion 

The data of рigmеnt content are presented on the table 1. From the third healthy 

analysed cultivars thе рigmеnt content of сv. Lulin is highest; the lowest is this of 

сv. Nuburg. The quantity of рigmеnts of сv. Gradina is nеаг tо this of сv. Nuburg. 

Two timеs morе is thе chlorophyll соntеnt of Lulin thаn this of сv. Gгаdinа and 

Nuburg (fig. 1). The геlаtiоn bеtwееn сhlorорhуll "а" and chlorophyll "b" is 3:1. 

PhR of сv. Lulin is highest оr 3,5 timеs morе thаn PhR of Gгаdinа and 4 times morе 

соmрагеd tо сv. Nuburg TR of Nuburg is highest, followed bу сv. Lulin and Gradina.  



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

285 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Аnу соrrelаtiоп is nоt established between TR аnd SR. RS of Lulin is highest 

followed bу Gradina and Nuburg.  

The data of PhR and TR show that сv. Lulin is mоst variable about photosynthesis, 

as about TR such is сv. Nuburg.  

Chlorophyll content and PhR аnd TR аге changed after virus infection.  

Chlorophyll of cv. Lulin decreases with 20%; this of Gradina аnd Nuburg increases 

with 5 and 45% геsресtivеlу (Таblе 1, Fig. 1). Тhе relation of chlorophylls changes 

fгоm 3: 1 to 1.5-2:1.  
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The соrrеlаtiоn between TR cv. Lulin and Gгаdinа increases оnсе; this of cv. 

Nuburg decreases 1.5 times.  

It is known the synthesis "de nоvо" catalytic асtivе proteins are very typical 

processes of plant cells, infected by viruses, рrоvоkеd bу their metаbоlitеs.  

Their activity touches nucleus, ribosome, mitochondria, chloroplasts and other cell 

organelles. These data reflect different points of interaction between raspberry plant 

and Raspberry vein chlorosis virus.  

 

Conclusions 

The study on the chlorophyll quantity and рhotosynthеsis and transpiration in 

strawberry plants and grape wine are known. But obtained results аге not used 

from agricultural and selective vue point.  

These data show different reaction of analysed raspberry cultivars, provoked by 

virus infection, which reveal selective value of those sorts.  

The high biological potential of selection is establisl1ed for cv. Gradina. In the 

second place is cv. Nuburg and оn the third - cv. Lulin.  

Thе data of TR determine highest humid of cv Nuburg, i. е. this cv. need by more 

аreа соmреrеd to cv. Gradina and Lulin.  
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Genotoxic and cytotoxic effect of nickel in buccal cell 

at workers in ferronickel factory  
 

Kasum Rr. Letaj, Kemajl H. Kurteshi 

University of Prishtina - Kosovo 
 

Abstract  

Aim of this study is to investigate the genotoxic effect of nickel in buccal cells at 

workers of ferronickel factory. We investigated the frequency of micronuclei, also we 

investigated the binucleated cells, cells with buds, cariolutic and pycnotic cells. The 

exposed workers has higher level of damage of DNA, compared with control group. 

 

Keywords: genetical, potentital, risk, nickel, buccal cells.  

 

Introduction 

Cytoigenetic investigation which is done at workers which worked at mining of 

nickel processing, show that hapend the change of structure and function of genetic 

material. (IPCS, 1991, IARC, 1190). 

Higher doses of nickel inducing acut toxicity at man, if consume through 

mouth(Sunderman et al., 1988, Daldrup et al., 1983). Also the nickel has effect and 

in reproduction and embrional developing of man, at workers of mining of nickel 

(Warner 1979, Costa 1991, Oller 1997). Experimentaly prove at mice that salts of 

nickel cause denegeration of gerninativ epitel of testis, inhibition of 

spermatogenesis respectively sterility. (Mathur 1977, Lee 1983).  

 

Material and methods 

The study group consisted of 16 subjects (males) 7 workers directly exposed to 

pollution with nickel. Nine (9) subjects live nearby factory and who are under the 

impact of these pollution, as control group.  

Exfoliated buccal cells were scraped gently with a cytobrush and the material was 

submersed in 5 ml of saline solution (0.9% NaCl). After centrifugation (10 min at 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

288 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

1200 rpm), the pellet was fixed in 3:1 methanol/acetic-acid once, or twice if 

necessary, for 5 min. Slides were stained with May-Grunwald-Giemsa according to 

standard protocol (Tolbert et al., 1992). Exfoliated buccal cells were analyzed under 

a total magnification of x1000 using a Leica microscope with immersion. The 

following criteria for MN analysis were used in oral exfoliated cells. MN must: a) be 

less than 1/3 diameter of the main nucleus, b) be on the same plane of focus, 

c) have the same color, texture and refraction as the main nucleus, d) have smooth 

oval or round shape, and e) be clearly separated from the main nucleus. Two slides 

were prepared for each subject and 2000 cells from each subject were examined, 

and results were reported as the frequency of cells with micronucleus. 

 

Results and discussion 

Results of our investigation are presented at table 1 and 2. Numebr of 

micronucl;ated it higher at exposed workers (19.14/ 1000 buccal cells ) compared 

with control group(13.11/1000 buccal cells). Numebr of binucleated cells /1000 

cells it is higher at control group(24.4/1000 buccal cells) compared with exposed 

group(21.421000 buccal cells). Also the cells with buds, Cariolytic cells, Caryonetic 

cells, are higher at exposed workers compared with control group. While the 

picnotic cells are higher at control group compared with eposed workers.  

Our results are in accordance with the results obtained from Qayyum (2011) who 

analysed the level of genetic damage and the level of exposed at with nickel and 

chrome. Also he analysed the number of micronuclei and other nuclear anomaly at 

workers.  

Our results are in accordance and with the results of Sudha (2011) who find higher 

frequency of micronuclei and nuclear anomaly at workers exposed in chrome.  

Nickel the genotoxic effect express and through producing of free radicals of 

oxygen(ROS). Through ROS nickel change the structure of DNA(Das et al., 2008).  
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Table 1. General charactristics and frequency of micronucleus(MN), 

binucleated cells(BNC), cells with buds, Cariolytic cells, Caryonetic cells and 

Picnotic cells / 1000 buccal cells at workers of fctory Feronickel, and human 

people of the city Drenas who inhabit nearby the factory 

Investigated 

parameters 
Exposed Workers Control group 

t-test 

t 

significancy 

P 

No of subjects 7 9 
  

Age  46.5 ±11.57 40.22 ±14.93 

Cells with MN/1000 

cells  
19.14±5.98 13.11±3.018 2.640 0.019* 

Binucleated cells/1000 

cells 
21.42 ±5.25 24.4 ±6.38 

−1. 

010 
0.33 

Cells with buds 1000 

cells 
20.28±10.6 19.11 ±7.47 −0.260 0.798 

Cariolytic cells/1000 

cells 
20.42±11.91 5. 33 ±3.42 3.644 0. 003* 

Caryonetic cells/1000 

cells 
18.85 ±6.86 17.44 ±22.52 0.159 0.876 

Picnotic cells/1000 cells 14.14±9.19 15. 0±5.31 −0.235 0.818 

 

Conclusion 

On base of our results, obtained through investigation at buccal cells at workers of 

factory, can conclude such as: 

- Significantly (p<0.019) higher frequency of micronuclei, Cells with buds, 

Cariolytic cells and Caryonetic cells, at exposed workers compared with control 

group. 

- higher numebr of binucleated cells and picnotic cells at control group 

compared with exposed workers.  
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Frequency of micronuclei in epithelial buccal cells of 

workers exposed to pesticides 
 

Kasum Rr. Letaj, Kemajl H. Kurteshi 

University of Prishtina - Kosovo 
 

Abstract 

The aim of this study is determination of the genotoxic effects of pesticide pollution 

at exposed workers in the region of Prizren. Results of this study show significantly 

higher (P<0.001), frequency of micronuclei in epithelial buccal cells of subjects 

exposed to pesticides pollution in comparison with frequency of micronuclei of 

control subjects. Additionally, the micronuclei frequency of epithelial buccal cells of 

smoker subjects exposed to pesticides pollution a was significantly higher 

(P<0.001), in comparison with micronuclei frequency of non-smoker subjects from 

the same group. 

 

Key words: micronuclei, buccal cells, pesticides, pollution, workers. 

 

Introduction 

Pesticides are a group of chemical substances designated for the control pests, 

weed or plant disease. Workers occupationally exposed to pesticides, which are in 

direct contacts almost daily with these chemicals. Many biomonitoring studies have 

evaluated cytogenetic effects in pesticide exposed workers groups for different 

countries (Pastor et al., (Grover et al 2003; Kehdy et al., 2001). The genotoxic effects 

of a pesticide are primary factors for carcinogenesis (Bolognesi et al 2003). 

Pesticides can penetrate in the human body through different routes such as 

ingestion, inhalation and penetration Philip et al., 1998).The analysis of micronuclei 

(MN) may be considered a useful biomarker of genotoxic effects in populations 

occupationally exposed to genotoxicants. 

Several studies in population exposed to pesticides have shoved that MN assay is a 

good method of detecting increases of cytogenetic damage in the exposed 

individuals (Bolognesi et al., 2003) although a lack effect in the same assay was 
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found in other investigations (Holland et al. 2008). Nevertheless, about 92% of 

human cancers are derived from epithelial tissue. Micronucleus test in exfoliate 

buccal cells has been shown to be an effective method for the study of the effects of 

mutagenic pollutants (Tolbert et al. 1992; Holland et al. 2008). 

The purpose of this study was the evaluation of genotoxic risk of pesticide pollution 

using the micronuclei in epithelial buccal cells. 

 

Material and methods 

The study group consisted of 20 subjects (males) exposed to pesticides in the region 

of Prizren (10 smokers and 10 non-smokers) and 20 males non-exposed (9 smokers 

and 11 non smokers). Control group adapted to the exposed subjects by age group 

and according to tobacco consumption.  

Exfoliated buccal cells were scraped gently with a cytobrush and the material was 

submersed in 5 ml of saline solution (0.9% NaCl). After centrifugation (10 min at 

1200 rpm), the pellet was fixed in 3:1 methanol/acetic-acid once, or twice if 

necessary, for 5 min. Slides were stained with May-Grunwald-Giemsa according to 

standard protocol (Tolbert et al., 1992). Exfoliated buccal cells were analyzed under 

a total magnification of x1000 using a Leica microscope with immersion. The 

following criteria for MN analysis were used in oral exfoliated cells. MN must: a) be 

less than 1/3 diameter of the main nucleus, b) be on the same plane of focus, c) 

have the same color, texture and refraction as the main nucleus, d) have smooth 

oval or round shape, and e) be clearly separated from the main nucleus. Two slides 

were prepared for each subject and 2000 cells from each subject were examined, 

and results were reported as the frequency of cells with micronucleus. Student’s t 

test was applied to determine the statistical significance. 

 

Results and discussion 

The main demographic characteristics (age/years, years of work, and years of 

smoking, cigarettes/day) and results of frequency of micronuclei in exfoliated 

buccal cells exposed group to pesticides pollution, and control group are presented 

in Table 1. 
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Table1. General characteristics and frequency of micronuclei in exfoliated 

buccal cells of subjects exposed to pesticides pollution and none exposed 

subjects 

 
Number 

of 

subjekts 

Age/yeare 
Years of 

work 

Years of 

smoking 

Cigarettes/

day 

Frequency 

of 

MN/2000 

cells 

Control Group 

Non-smokers 

Range 

11 
35.9±11.9 

(21-53) 
- - - 

1.0±1.8 

(0-5) 

Smokers 

Range 
9 

45.7±7.3 

(32-54) 
- 

20.3±11.2 

(7-40) 

25.0±9.0 

(15-40) 

1.7±2.0* 

(0-6) 

Total 

Range 
20 

40.3±11.1 

(21-54) 
- 

20.3±11.2 

(7-40) 

25.0±9.0 

(15-40) 

1.3±1.9 

(0-6) 

Exposed 

Group  

Non-smokers 

Range 

10 
45.8±10.8 

(29-56) 

22.7±12.1 

(4-40) 
- - 

3.7±2.4 

(1-8) 

Smokers 

Range 
10 

46.2±11.4 

(31-60) 

21.8±12.5 

(3-38) 

12.6±7.7 

(2-28) 

34.8±18.5 

(13-70) 

6.0±5.1** 

(1-10) 

Total 

Range 
20 

46.2±10.5 

(29-60) 

22.2±12.0 

(3-40) 

12.6±7.7 

(2-28) 

34.8±18.5 

(13-70) 

4.8±4.1** 

(1-17) 

 

Note: The results are expressed as means ± SD; * P <0.05; ** P <0.001. 

 

Our results presented in Table 1 show significantly higher (P <0.001), frequency of 

MN in epithelial buccal cells of subjects exposed to pesticides pollution in 

comparison with frequency of MN of control subjects. Additionally, the MN 

frequency of epithelial buccal cells of smoker subjects exposed to pesticides 

pollution a was significantly higher (P <0.001), in comparison with MN frequency of 

non-smoker subjects from the same group. On the other hand the MN frequency of 

epithelial buccal cells of smokers from control subjects were also significantly 

higher (P <0.027) in comparison with MN frequency in non-smoker subjects of 

controls. 
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Figure 1. Epithelial buccal 

cells without micronuclei 

Figure 2. Epithelial buccal 

cells with micronuclei 

 

Results of this investigation show higher frequency of micronuclei epithelial buccal 

cells at exposed group compared to the control group. Our results are in harmony 

with results of Bolognesi (Bolognesi et al., 2000), have found that smoking may 

increase the effect of pesticides genotoxicity by increasing their penetration in the 

oral of farmers in agriculture. These results are consistent with the results of 

Titenko-Holand et al. (1997) who have observed the effects of pesticides, especially 

malation in the frequency of micronuclei according to these results after application 

of malation in vitro in blood cells was found increased frequency of micronuclei 

which has been in proportion to the dose applied. In the results gathered by 

Anastasios et al. (1996) have found different effects of pesticides, including 

chromosomal aberationes. It noted a high percentage of change between groups 

exposed to pesticides (CA=2.66%) and control group (CA= 0.53%). Investigations by 

Bolognesi et al. (2003) have shown connection between the time of exposure to the 

organism and frequency of micronuclei. 

 

Conclusion 

Significantly higher frequency (p<0.001) of micronuclei in epithelial buccal cells at 

exposed group to pesticides (4.8±4.1) compared to the control group (1.3±1.9). 
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Microbiological analysis of water of river Lumëbardhi 

(Kosovo) during spring season 2012 
 

Idriz Vehapi, Kemajl Kurteshi 

University of Prishtina – Kosovo 
 

Abstract 

The objective of this study is to assess the quality of water, of the river Lumëbardhi 

during spring season, 2012 year, through the microbiological analysis. River 

Lumëbardhë located in south - west part of Kosovo, who pass through the city 

Prizren. Samples for microbiological analyses are collected in three localities along 

the river. Microbiological analysed parameters are: Total coliform bacteria, 

SS(Salmonella and Shigella), Heterotrophic, Streptococcus faecalis and Fungi. 

According to the bacteriological analysis show that waters of river are polluted 

microbiologicaly. The river section examined during these investigation, 

demonstrate the river water belongs to the second class of quality.  

 

Keywords: technique, plate, microbiological, analysis, water. 

 

Introduction 

Water of good drinking quality is of basic importance to human physiology and 

man’s continued existence depends very much on its availability (Lamikanra, 1999; 

FAO, 1997). The provision of portable water to the rural and urban population is 

necessary to prevent health hazards (Nikoladze and Akastal, 1989; Lemo, 2002). 

Before water can be described as potable, it has to comply with certain physical, 

chemical and microbiological standards, which are designed to ensure that the 

water is palatable and safe for drinking (Tebutt, 1983). 

The original source of any drinking water is rich in aquatic microbes, some of which 

could be dangerous if they enter the human body. Accordingly, the treatment of 

water for drinking involves stages where microbes are removed or destroyed before 

the water gets into homes. 
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After purification the water is subjected to tests by bacteriologists to ensure the 

safety for human consumption. A long series of dilutions is not necessary by some 

sample because most water supplied are fatty low in bacteria content, while others 

require long series of dilutions (Fawole and Oso, 2001). 

 

Materials and methods 

Samples for bacteriological analyses are collected in sterilized bottle (100 mL) at the 

depth of 10 -20 cm under the water surface. The samples taken at four localities 

along the river. The media used for the bacteriological analysis of water include 

nutrient agar (NA) for heterotrophic bacteria, Violet red bile agar total for coliform 

bacteria, Bile aesculin Agar for Streptococcus faecalis, SS-agar for Salmonella and 

Shigella, and potato dextrose agar (for fungi). All the media used were weighed out 

and prepared according to the manufacture’s specification, with respect to the given 

instruction and direction. The collected samples seeded to selective nutrient agar 

for each species of bacteria. Culture incubated at 37 °C, while the fungi incubated 

at room temperature, 20°C, for 5 days. 

 

Results and discussion 

All the samples showed presence of microbes with a total coliform bacteria, 

heterotrophic bacteria, Streptococcus faecalis, Salmonella and shigella, Fungi. 

The microbiological analysis of the water of the river Lumbardhi presents in 

Table 1.  

Total coliform bacteria at first locality was 41 cfu/10 ml water, while at third 

locality it was 167 cfu/10 ml, which was higher than the recommended value.The 

higher number of Streptococcus faecalis detected also at third locality (336 cfu/10), 

while the lower number of bacteria detect at first locality (54 cfu/10) 

The lower number of Salmonella and shigella (12cfu/10) is registred in first locality, 

while the higher number it is registred at third locality(57 cfu/10). 

The higher number of fungi is registred, at third locality (96 cfu/10 ml), while the 

lower number is registred in first and first locality (6 cfu/10) 

The higher number of heterotrophic bacteria registered at third locality(450 cfu/10 

ml), while at first locality registered lower number(158 cfu/10 ml). 
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Table 1. Microbiological analysis of waters of the river Lumbardhi, during 

spring season, 2012 year 

Group of 

microorganism 

Amount of 

analysed water 
Locality 1 Locality 2 Locality 3 

Heterotrophic bacteria 10 ml 158 390 450 

Total coliform 10 ml 41 94 167 

Streptococcus faecalis 10 ml 54 124 336 

Salmonella and 

shigella 
10 ml 12 43 57 

Fungi 10 ml 6 21 96 

 

The presence of coliforms group in this water samples generally suggests that a 

certain selection of water may have been contaminated with faeces either of human 

or animal origin. Other more dangerous microorganisms could be present 

(Richman, 1997). 

 

Conclusion 

Higher contamination of the drinking water with bacteria and fungi was detected 

along the river samples collected from different localities.  

Based on achieving results led us to conclude: 

- The waters of water of river “umbardhi” it is higher polluted by bacteria at all 

locality. 

- Registred the higher number of all microorganism, at all locality, notably in 

third and second locality. 

- On base of coliform bacteria according to Tumpling system the waters of 

“Valbona” river belongs at third class of pollution. 
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Overuse of fungicides penconazole in agricultural 

production – a potential risk for genetic material  
 

Kemajl Kurteshi, Kasum Letaj, Avdil Islami, Jeton Rexhepi 

University of Prishtina - Kosovo 
 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate the genotoxic effect of fungicide penconazole 

after 9 days of treatment. The damage impact of pesticides in genetic base, certify 

by microncleus test in erythrocytes of fish. We testing the fungicide Penconazole at 

fish, in different concentration, diluted in fresh water. At each aquaria placed 

10 fish. We use 5 aquaira, at four of them, treate the fish with fungicide, and one of 

them use as control group. Accordig to the obtain results we can conclude that 

fungicids penconazole has genotoxic effect for genetic base. 

 

Keywords: genetical, potentital, risk, fungicids, agriculture.  

 

Introduction 

Environmental quality control requires the monitoring of various indicators, 

including the assessment of pesticide residues. Research on bioindicators is 

instrumental in detecting the toxic effects caused by these. Processes in the 

bioconcentration and transformation of pesticides have been studied mainly in 

fishes. This is due to these animals living in direct contact with aquatic sediments 

adjacent to areas where 

Micronuclei are cytoplasmic chromatin-containing bodies formed when acentric 

chromosome fragments or chromosomes lag during anaphase and fail to become 

incorporated into daughter cell nuclei during cell division. Because genetic damage 

that results in chromosome breaks or spindle abnormalities leads to micronucleus 

formation, the incidence of micronuclei serves as an index of these types of damage 

(Fagr et al. 2008).  
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Because counting of micronuclei is much faster and less technically demanding, the 

micronucleus assay has been widely used to screen for chemicals that cause these 

types of damage (Fagr et al. 2008) and the damage resulting from it.  

Changes in chromosome number evidenced by micronucleus formations may affect 

gene activity or gene transmission by altering the position, order, or number of 

certain genes in a cell. Such changes often, but not always, lead to a genetic 

imbalance that is harmful to the organism or its progeny (Hartwell et al. 2000).  

 

Materials and methods 

We used one species of fish, Carasius aureatus. After the capture, they placed in 

aquariums with aerated tap water and taken to the laboratory. After acclimation to 

reduce the stress of capture and transport, fish treated in aquarium with 

insecticide for five days. 

Slides stained with Giemsa. The frequency of erythroblasts, micronuclei and 

nuclear abnormalities estimated by counting 2000 cells in extensions. At each 

aquarium put 10 fish.  

Golden fish (Carasius aureus) chosen for this study because it is very adapt for 

investigation, also due to proven sensivity to genotoxic chemicals. In each aquarium 

put ten (10) fish, total number of fish is 50 fish. Concentration of insecticide 

(Chemical Abstracts name tiametoxam (3-(2-chlortizol-5-ilimetil)-

5metil(1,3,5)osadiaznam-4-iliden-N-nitroamin ), it was in first aquarium 15ml 

insecticide tara / 40 liter water, in second aquarium 12 ml insecticide tara / 40 

liter water, in third aquarium 10 ml insecticide tara / 40 liter water, in fourth 

aquarium 8 ml insecticide tara / 40 liter water. Fifth aquarium use as control, 

without insecticide tara, contain only drinking water.  

Experimental design: Fish Carasius aureus placed in five different aquaria, each one 

containing tap water (negative control) and four different aquaria containing 

different dilution of insecticide tara.The fish was cut in caudal region and smears of 

peripheral blood were made on free clean slides.  

Slide preparation and staining: For each fish, prepare three slides. Slides were 

coded, for each fish. The smears are air-dried and fixed in absolute ethanol for 25 

minute. Treatment it was 5 day. After fixation, the slides were stained in aqueous 

Giemsa (diluted in distilled water ratio 1:3) for 45 minute.  
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Results and discussion 

The frequency of micro nucleated (MN) erythrocytes estimated for each fish, in each 

aquaria are presented in table1. At first aquaria, we detect the 63 micronuclei (MN), 

which is higher compared with other aquaria and with control group. At second 

aquaria, we determine 56 MN, while the third has 48 and fourth aquaria have 36 

MN, at 2000 erythrocyte. The average number of micronucleus (MN) at all groups 

treated with insecticide mospilan are 50.75 MN/2000 erythrocytes, statistically are 

significantly higher compared with control group (P<0.001). The average number of 

micronclei at control group is 4 MN/2000 erythrocytes. 

 

Table 1. Average number (per aquarium) of micronuclei( MN) in 2000 

erythrocytes of peripheral blood of fish Carasius aureus after 9 days treatment 

in different concentration of insecticide penconazole 

Aquarium 

Average number of 

MN/2000 

erythrocytes per 

aquarium 

Significancy -P 

Aquarium 1( 15 ml insecticide /40 l 

water): Aquarium controll  
63 P<0.001 

Aquarium 2 ( 12 ml insecticide /40 l 

water): Aquarium controll 
56 P<0.001 

Aquarium 3( 10 ml insecticide /40 l 

water): Aquarium controll 
48 P<0.001 

Aquarium 4( 8 ml insecticide /40 l 

water): Aquarium controll 
36 P<0.001 

Aquarium control- without insecticide 4  

Average number of MN at treaed fish, 

without control group 
203:4= 50.75 MN  

 

Micronucleus bioassay offers several types of unique information as a bioindicator 

for chromosomal aberrations not available from other methods: (1) the integrated 

effect of a variety of environmental stresses on the health of an organism and the 

population, community, and ecosystem; (2) early warning of potential harm to 

human health based on the responses of wildlife to pollution; and (3) the 
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effectiveness of remediation efforts in decontaminating waterways (Villela et al., 

2006). In fish, the micronucleus test is usually based on erythrocytes, but liver and 

gill tissues have been used (Al-Sabti and Metcalfe 1995).  

The average of erythrocytes in our study was similar to those observed by Ranzani-

Paiva et al. (2000) in Prochilodus lineatus from the Paraná river. 

 

Conclusion 

Based on this investigation we can conclude that fungicide penconazole has highly 

geneotoxic effect in genetic material(DNA) of of erythrocytes of fish Carasius aureus 

The frequency of micronuclei from first till fourth aquaria, are significantly higher 

(P<0.001) at treated fish, compared with control group of fish.  
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Algoflora of river Zhegra during spring season 2009 
 

Kemajl Kurteshi, Jeton Rexhepi, Avdil Islami 

Univeristy of Prishtina - Kosovo 
 

Abstract 

The aim of of this investigation it was to investigate the algoflora and according the 

algae bioindicators to evaluate the level of pollution of water of river Zhegra, during 

the spring season,2009 in river Zhegra, nearby Gjilani City.The determined taxa of 

the Zhegra river are 83 species of algae, belonging to 4 divisions, were found. By 

their abundance, the algae from the divisions Bacillariophyta and Cyanophyta 

predominated in all locality of the longitudinal profile of the river and by their 

relative occurrence. Bacillariophyta 51 taxa, Cyanophyta 12 taxa, Euglenophyta 7 

taxa and Chlorophyta 13 taxa. 

 

Key word: algae, river, Zhegra, Gjilan, Kosovo. 

 

Introduction 

In recent years the aquatic ecosystems from Kosovo have undergone great changes 

that led to the essential disturbance in biocenosis structure, the balance of the 

nutritive elements, the decrease of bioproductivity and the worsening of the water 

quality (Obuh et al., 2006). These changes take place due to the intensification of 

human activity, which results in considerable increase in the amount of biogenic 

substances that fall into water from the polluted air, fertilized soil, domestic and 

industrial wastewater.  

Algae are a group of organisms that play an important role in the activity of any 

biocenosis. It represents the basis of the food chains, participating in the primary 

production of organic substances and in the circuit of the elements in the nature, is 

involved in the processes of self-regulation, water purification and water auto-

pollution. Many species of algae serve as indicators of organic pollution of water 

pools.  
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Material and methods 

The samples were collected at 5 sampling stations along the river Zhegra in the 

spring of 2012. Water samples were collected in 500 ml glass bottles, 10 cm 

beneath the water surface, using standard methods. Conductivity, pH, salts, TDS 

(Total Disolved Salts), were measured in situ using mobile instruments (HACH), O2 

were measured with mobile instrument such as oxygenometer (Hana Instrument) 

and nutrients (N, P, Si) were analysed by standard methods.  

Epilithon brushed from the stones with toothbrush and the upper layer of epipelon 

was pipetted off with a vacuum suction system. Epiphyton sampled with the 

substrate and palced in the plastic bottles. The algae examined using a Leica 

microscope, with a digital camera Fujifilm, which filmed the algae directly from the 

sample. 

Diatoma cleaning  

Cleaning of diatom frustules, preparation of permamnent slides and determinations 

follow Krammer & Lange-Bertalot (1986-2001).  

Algal identification 

Algal identification was done according to the keys:Cyanophyta: Elenkin 1938, 

1949; Starmach 1966.Bacillariophyta: Kramer, Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991a, 

1991b. Euglenophyta: Starmach 1983; Chlorophyta: Starmach 1972. 

 

Results 

We identified a high degree of species richness within the phytoplankton 

communities in the river Zhegra, 

This algal study is a contribution to the knowledge of algal flora of the river Zhegra.  

The results of this study are presents in Table 1, total number of identified taxa is 

83 (Cyanophyta 12, Bacillariophyta 51, Euglenophyta 7, Chlorophyta13).  

The division Bacillariophyta is represented through its highest number of 

species(51) and genus(23 genus), among which the genus Nitzschia with 11 species, 

Navicula 6, while 9 genus are represents with lower number of species such is: 

Cocconeis, Cymbella, Diatoma, Fragilaria, Gomphonema, Gyrosigma, Synedra. 

Some genus are represented with one species such as: Rhoicosphaenia, Stauronei, 

Surirella. 

The filum Cyanophyta is represents with 12 taxa( in 10 genus), where only genus 

Oscillatoria has 2 species, while other genus are represents by 1 taxa, Division 
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Chlorophyta is represented by 7 gender, with dominating gender Cladophora with 4 

taxa. 

Filum Euglenophyta is represented by 3 gender with dominating genus: Euglena(3 

taxa), while Phacus and Trachelomonas with 2 species. 

Registered 31 bioindicators species, where dominate the bioindicators species 

which belongs to betamesosaprobic level of saprobity (15 taxa), followed by 

oligosaprob and oligo- betamesosaprob bioindicators- 6 taxa,, xeno-oligo saprob 

bioindicators 3 taxa, xenosaprob bioindicators- 1 species. 

According the bioindicators the waters of river Zhegra belongs oligosaprob to 

betmesosaprob class of bonity (Meybeck,R. Helmer, 1989, Hellawell J.M. 1986). 

Algae can be found in all aquatic habitats. In most streams and rivers, algae are the 

most diverse assemblage of organisms that can be sampled easily and identified 

readily to species or variety (Stevenson et al., 2003). Algal species are excellent 

indicators of water quality and environmental change (Dixit et al., 1992, Hynes et 

al., 1964). 

 

Table 1. Algal determination during spring season 2009 in river Zhegra 

 Division CYANOPHYTA 

 LOCALITIES 

Level of 

Saprobity 
1 2 3 4 5 

81 Total number of algae        

 Division CYANOPHYTA        

1 Anabaena plantonica Brunnth.  1  1  1 

2 Chroococcus varius Al.Br.     1 1 

3 Dactylococcopsis acicularis Lemm   1    

4 Gloetrichia echinulata (G.S.Smith).P.Richt. β   1   

5 Microcystis grevillei f.grevillei (Hass)Elenk.   1   1 

6 Merismopedia tenuissima β    1  

7 Nodularia spomigena Mert.  1    1 

8 Oscillatoria mirabilis Böcher  1  3  1 

9 O.nitida Schkord    1   

10 Phormidium ambiguum Gom. β  1   1 

11 Spirulina platensis (Nordst)Geitler. β  1 1   

12 Spirulina sp.    1  1 
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 Division CYANOPHYTA 

 LOCALITIES 

Level of 

Saprobity 
1 2 3 4 5 

        

 Division BACILLARIOPHYTA       

1 Achnanthes hungarica (Grunow) Grunow o 1  1   

2 
Achnanthidium 

minutissimum(Kütz.)Czarneck 
 1  1 1  

3 Amphora lybica Ehrenberg  1 1   1 

4 A. normani Rabenhorst o 1  3  1 

5 Aneumastus stroesei (Ostrup) Mann   1    

6 Cocconeis pediculus Ehrenberg  ο- β  1  3 1 

7 C. placentula var. lineata (Ehrenberg) Cleve  3 1 1 3  

8 Cyclotella ocellata Pantocsek   1  1  

9 Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith β   1 1  

10 Cymbella affinis Kützing ο- β 3  3  1 

11 C. helvetica Kützing o  1  3 1 

12 Diatoma ehrenbergii Kützing  3 1  3  

13 D. moniliforme Kützing    3  1 

14 D. vulgaris Bory β  1  3  

15 Epithemia adnata (Kützing) Brébisson      1 

16 Fragilaria capucina Desmazières ο- β 3 1    

17 F. ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot    1  1 

18 F. ulna complex oxyrhynchus Lange-Bertalot  1   1  

19 Gomphonema carolinense Hagelstein    1  1 

20 G. olivaceum (Hornemann) Brébisson β 1  1 1  

21 G. parvulum (Kützing) Kützing β  1   1 

22 Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst β   1   

23 G. attenuatum (Kützing) Rabenhorst β   1 1  

24 Luticola goeppertiana (Bleish) Mann  1   1 1 

25 Melosira varians Agardh β 1  1 1  

26 Meridion circulare (Grev.) C. Ag. o 1  1  1 

27 Navicula capitatoradiata Germain   1  1 1 

28 N. cryptotenella Lange-Bertalot    3 3  

29 N. species aff radisafallax Lange-Bertalot  1    1 

30 N. tripunctata (O.F.Müller) Bory  3   3 1 

31 N. trivialis Lange-Bertalot  3   1  



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

311 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

 Division CYANOPHYTA 

 LOCALITIES 

Level of 

Saprobity 
1 2 3 4 5 

32 N. tuscula Ehr. o- β  1  1  

33 Nitzschia acula Hantzsch in Rabenhorst   1   1 

34 N. acicularis (Kütz.) W. Sm.   1  1  

35 N. capitellata Hustedt  3   1  

36 N. closterium( Ehrenberg)W.Smit     1 1 

37 N. constricta(Kützing)Ralfs   1   3  

38 N. commutata Grun.    1 1  

39 N. dissipata (Kützing) Grunow ο- β 1  3   

40 N. elegantula Grunow in Van Heurck   1 1 3 1 

41 N. eglei Lange Bertalot   1   1 

42 N. litoralis Gruow   1  1  

43 N. linearis (Agardh) W.Smith ο- β 1    1 

44 Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve o-x 3 1   1 

45 P.microstauron var. brebisonii(Kützing)Mayer x  1    

46 Rhoicosphaenia abbreviata (Ag.)L.Bertalot x-o 1  1 1  

47 Stauroneis smithii Grunow x-o 1     

48 Surirella angusta Kützing o  1   1 

49 Synedra acus Hustedt  1 1  1 1 

50 S.nana Meister    1   

51 S.ulna Kützing  1   1 1 

        

 Division EUGLENOPHYTA       

1 Euglena acus Ehrenb. β  1    

2 E.minima Fr. o 1 1   1 

3 E.oblonga Lemm.  1   1 1 

4 Phacus orbicularis Hübn. β   1  1 

5 Ph.pusillus Lemm.   1  1  

6 Trachelomonas affinis Lemm.  1   1 1 

7 T. bituricensis Ehrenberg    1   1 

        

 Division CHLOROPHYTA       

1 Cladophora glomerata Kützing β   1 1  

2 C.praelongum Bréb.  1  1  1 
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 Division CYANOPHYTA 

 LOCALITIES 

Level of 

Saprobity 
1 2 3 4 5 

3 C.pronum Bréb.   1   1 

4 Closterium moniliferum Nitzsch β      

5 C.praelongum Bréb. 1 1       

6 6 C.pronum Bréb. 1       

7 7 C.strigosum(Breb)       

8 Coelastrum reticulatum (Dang)Sen       

9 Desmodesmus perforatus (Lemm.) Hegew.   1  1 1 

10 Microspora flocosa (Vauch)Thuret.    1  1 

11 M.elegans Hansg.   1 1    

12 Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.       

13 Scenedesmus quadridens Meyen       

 

Discussion 

According to the number of species and varieties of algae observed in the river 

periphyton, the diatoms dominate.  

Between the two classes of phylum Bacillariophyta, the representatives of the class 

Pennatophyceae (with 51 species) have an important role in shaping the algocenosis 

of Zhegra river. Genus Navicula with 6 species, are in accordance with results of 

Nedbaliuc(2013). The families Fragilariaceae, Achnanthaceae and Nitzschiacea, with 

the genera Fragilaria, Achnanthes, Synedra, Cocconeis, Nitzschia etc. have a great 

importance in forming algal communities.  

It was determined 31 algal bioindicators in the river. Phytoplankton diversity and 

productivity are strongly related to water quality( Moss, 1988) as well as to biotic 

factors (Scheffer, 1998). Singh (1965) stated that temperature, pH, alkalinity and 

phosphate have been emphasized to be significant factors for controlling 

distribution of 

Cyanophyceae which is also corroborated with the present study. 

Concerning to the level of the saprobity we determine from xenosaprob till 

alfamesosaprob bioindicator species. 

 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

313 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Conclusion 

On the basis of algoflora analysis of the river Zhegra, we can conclude: 

- Higher diversity of algae in spring season. 

- During the study period (spring season 2009) we identified 83 algal 

- species.  

- Dominate diatoma with 51 species. 

- Determined 31 bioindicators species 

- Dominate the betamesosaprob species (15 species). 
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Status and prospects for development of international 

tourism in Russia 
 

Veliko Velikov1, Aneta Nikolova 

1University of Agribusiness and Rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

This study analyzed the tourist flows in the period 2010-2013 and discussed the 

potential of the Russian outbound travel market for 2000 to 2013. In conclusion 

the authors highlighted that the Russian Federation is currently one of the world’s 

fastest growing outbound travel markets, and this growth bring Russia to well-

deserved fifth place in the world. 

 

Key words: analysis, equity, profitability, financial equilibrium. 

 

Состояние и перспективы развития 

международного туризма в Росии 
 

Велико Великов1, Анета Николова 

1Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

В последние годы одним из ведущих секторов российской экономики является 

туризм. По основным показателям, наблюдаемым Всемирной туристической 

организацией (UN WTO), с 2000 г. Россия учитывает постоянный рост. 

Некоторое небольшое замедление намечается лишь в кризисных для мировой 

экономики 2008 и 2009 гг. 
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Международные туристические визиты 

Табл.1.1. 

Международные туристические визиты 

(млн.) 

Изменение (в %) 

2000 2010 2011 2012 2013 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

19,2 20,2 22,7 25,7 28,3 11,9 13,5 10,2 

 

В 2000 г. Россию посетили более 19 млн. иностранных туристов. По кризисный 

2008 г. туристические визиты возрастают до 21,6 млн., но в 2009 г. 

регистрируется спад на 19,4 млн. (Великов, 2011, 154). С 2010 г. намечается 

непрестанный рост и с 20,2 млн. достигают 28,3 млн. в 2013 г. Показатели 

роста туристических визит в Россию среди самых высоких в Европе – 

соответственно 11,9% за 2011/2010 гг., 13,5% за 2012/2011 гг. и 10,2% за 

2013/2012 гг. 

 

Поступления от международного туризма 

По отношению поступлений от международного туризма Россия также 

регистрирует постоянный рост. За 2000 г. поступления составляют 3,4 млрд. д. 

США. До кризисного 2008 г. они нарастают и достигают 11,8 млрд. д. США (в 

2009 г. наблюдается снижение на 2,5 млрд. д. США и поступления составляют 

9,3 млрд. д. США). Спад за 2010 г. уже только 0,5 млрд. д. США.  

Табл. 1.2. 

Поступления от международного туризма 

(млрд. д. США.) 

Изменение (в %) 

2000 2010 2011 2012 2013 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

3,4 8,8 11,3 10,8 12,0 1,3 -0,9 1,1 

 

Кризис преодолевается в 2011 г., когда поступления нарастают скачком на 2,5 

млрд. д. США, за некоторым спадом на 0,9% в 2012 г. следует олимпийский 

2013 г., когда поступления достигают 12 млрд. д. США. 
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Поступления от одного туриста 

Табл. 1.3. 

Поступления от одного туриста (д. США.) Изменение (в %) 

2000 2010 2011 2012 2013 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

177 435 497 420 424 1,1 -0,8 1,0 

 

Поступления от одного туриста для России в 2000 г. составляют 177 д. США. До 

2008 г. они возрастают до 548 д. США, после чего наблюдается спад, который с 

набольшими колебаниями продолжается, хотя и уровень 2000 не достигнут. 

 

Расходы для международного туризма 

Россия является второй в мире страной (после Китая), которая с 2000 г. 

регистрирует самые высокие расходы на развитие международного туризма. В 

2000 г. они составляют 8,8 млрд. д. США. До кризисного 2008 г. они 

возрастают на 23,8 млрд. д. США, в 2009 г. снижаются на 3 млрд. д. США и в 

2010 г. начинается новый рост. Общая цифра расходов на развитие 

международного туризма в 2012 г. 42,8 млрд. д. США, а в 2013 г. – 53,5 млрд. 

д. США. Рост расходов осуществляется впечатляющими темпами, которые в 

2012 и 2013 гг. по отношению к соответствующему предыдущему достигают 

36,5% и 28,9%. Такие показатели дают России четвертое место в мире после 

Китая, США и Германии и свидетельствуют о том, что часть российского 

населения имеет достаточно высокие доходы, которые позволяют достаточно 

массовые туристические путешествия. 

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России в 

2012 г. поток туристов увеличился на 15-20% по сравнению с 2011 г. Самое 

большое количество российских граждан отдыхают в Турции несмотря на то, 

что некоторый спад регистрируется (около 1%). Такой минимальный спад 

вызван высокими ценами и балансом между спросом и предложениями. За 

2012 г. средняя стоимость путевки в Турцию повысилась на 3% по сравнению с 

2011 г. Напр. отдых на неделю до середины июля в гостинице три звезды в 

Турции российскому туристу обходился 800–1000 д. США.  

Сразу за Турцией по числу визитов российских туристов следует Египет (рост за 

2012 г. – 1% по сравнению с 2011 г.), Греция (рост 20%), Испания (рост 25%), 
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Болгария (рост 22%) и Хорватия (рост 15%). Египет остается традиционно 

сильным направлением, но эксперты не прогнозируют дальнейшего роста 

туристического потока из России, так как нет никаких индикаций 

стабилизации политической обстановки в этой стране. 

Несмотря на ожидания туроператоров, Греция регистрирует рост потока 

туристов из России на 20%. Он вызван снижением цен на туристические услуги 

по сравнению с предыдущими годами в связи с финансовым и экономическим 

кризисом в Греции. 

Статистика показывает, что в последние годы цены на путевки в Болгарии без 

особого изменения. Учитывается, что в Болгарии сделано много, чтобы 

российские туристы направились именно в это направление и предпочитали 

Болгарию. 

 

Региональные особенности, основные тенденции и сальдо 

международного туризма 

В России огромное количество культурных и природных 

достопримечательностей. По официальным данным Росстата к ним следует 

отнести более 2 368 музеев и 477 исторических городов, 590 театров, 97 

цирков, 24 зоопарка, почти 99 тыс. исторических памятников и памятников 

культуры, 140 национальных природных парков и заповедников. Что касается 

таких объектов туристической инфраструктуры как аквапарки, 

развлекательные центры, горные курорты, туристический транспорт, то их не 

достаточно в России. Несмотря на то, что в стране общее число гостиниц, 

например, возросло за последние 10 лет почти в два раза. 

Рост международных визитов (служебных и с целью отдыха) в Россию в 

последние годы учитывают Германия, Великобритания, Австрия, Италия, 

Испания, Австралия, Израель. Число служебных визитов тоже увеличивается. 

Динамика делового туризма в анализируемый период учитывает рост визитов 

из Германии, Австрии, Голландии, Швеции, Италии, Великобритании, 

Австралии, Канады, Японии. Туристы из Испании, Австралии, Голландии, 

Израеля, Италии, Канады, Норвегии и Австралии посещают Россию прежде 

всего в культурно-познавательных целях. Снижается общее число 

международных туристических визитов с целью отдых. Такое снижение имеет 

место еще с докризисного 2006 г. 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

321 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Москва и Санкт-Петербург являются самыми посещаемыми пунктами в России, 

на которые приходится 75% международных визитов. Цены на туристические 

услуги в России, а особенно сильно в столице постоянно повышаются, включая 

и из-за снесения или реконструкции ряда самых известных и популярных 

среди туристов гостиниц, таких как «Интурист», «Москва», «Минск», «Россия», 

«Украйна», «Пекин» и др. Именно сложности найти место в гостинице и делает 

возможным заметное за анализируемый период подорожание пакета услуг, 

предлагаемого туристам в России. Средняя цена гостиничных услуг в Москве 

намного выше по сравнению с услугами аналогичной категории в европейских 

странах и США, поэтому для иностранных туристов с ограниченным бюджетом 

невыгодны визиты в столице России.  

Постоянно отрицательное сальдо международного туризма в России растет. 

Если в 2000 г. оно составляло -5,4 млрд. д. США, то в 2012 оно уже -32 млрд. д. 

США, а в 2013 г. достигает -41,5 млрд. д. США (изменение по отношению 

предыдущего 2012 г. в 1,3%). 

 

Табл. 1.4. 

Сальдо международного туризма (млрд. д. 

США) 

Изменение (в %) 

2000 2010 2011 2012 2013 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

-5,4   -32 -41,5 - - 1,3 

 

Некоторое снижение темпа изменения наблюдается только за 2009 по 

сравнению с кризисным 2008 г. (-11,4 млрд. д. США при 12 млрд. д. США за 

2008 г.). 

Политические события с начала 2014 года и их экономические следствия 

возможно резко изменят картину развития международного туризма в России. 

Прогнозные цифры не сбываются. А в последние месяцы и прогнозы 

достаточно разнятся между собой. Поэтому заключения можно будет строить 

только на окончательных и официальных статистических данных за 2014 г. 

Изменения скорее всего следует ожидать в сфере визитов иностранных 

туристов, сама Россия продолжает интенсивно развивать международный 

туризм и лидировать в мире по расходам на международный туризм своих 

граждан. 
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Bioclimatic indicators in a certain tourism region 

based on the measured data 
 

Plamen Lakov 

University of agribusiness and rural development – Bulgaria 
 

Abstract 

Climate is the main tourist resource and at the same times a factor for tourism 

development in certain territories. It is always important for the tourist what the 

weather will be like during his stay at the destination. The complete analysis 

requires except to represent the global climate conditions, but also to determine the 

overall impact of the climate change on the human body. In this perspective of the 

study simultaneous influence of multiple time-varying climatic elements and factors 

on human body are reported. The author of this paper aimed to present bioclimatic 

impact of one of the main climate’s elements - air temperature, in a particular 

tourism region /following the example of the tourist center of Veliko Tarnovo/. 

Analysis of the air temperature by bioclimatic index - equivalent temperature (ET˚) 

is made. It is one of the possible options for assessment that can be used for the 

purposes of recreation and tourism. The analysis is based on data from reference 

guides and annuals of NIMH and meteorological data available online.  

 

Key words: bio climate, climatic indices, recreation, tourism, equivalent temperature.  
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К биоклиматических показателей определенного 

туристического района на основании наземных 

даннах 
 

Пламен Лаков 

Высшая школа агробизнесса и развития регионов - Болгария 
 

Введение 

Климат среди основных туристических ресурсов и вместе с этим фактор 

развития туризма на определенной територией. Для туриста важна погода в 

период его пребывания. Для полного анализа необходимо не только представить 

общую климатическую обстановку, но и определить воздействие климата на 

человеческий организм. При этим отчитывается одновременное влияние на 

человеческий организм многими меняющимися во время климатических 

элементов и факторов, как солнечная радиация, температура воздуха, 

влажность¸ ветер и т.п. Изменения влияят на глубину и честоту вздоха, 

скоростью кровообращения, снабжения клеток кислородом, углевому обмену и 

т.п. 

Определенное климатическое состояние соответствует определенному уровню 

биохимических процессов в человеческом организме. Турист не должен знать 

или осозновать это воздействие, но оно всегда существует и определяет 

удовлетворенность туриста от дестинацию. Для туриста важно какая будет 

погода в данном туристическом центре во время его пребывания. Это и есть 

одна из причин для повышения интереса к биоклиматических условий 

туристических дестинаций. 

В настоящем исследовании автор рассматривает биоклиматическое 

воздействие одного из основных елементов климата – температура воздуха – в 

границах определенного туристического района – Велико Тырново. Анализ 

функционалной температуры воздуха основан на биоклиматичном индексе 

эквивалентной температуры (ЭТ˚), один из возможных вариантов, 

использованный о целях рекреацией и туризма. Автор базируется на данных 

разных спаровчников и ежегодников НИГМ, и на метеоданных, 

опубликованные в интернете. 
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Теоретическое основание исследования 

Когда меняется температура воздуха, человеческий организм реагирует 

адаптацией к меняющихся условий. Воздействие температуры воспринимается 

или как потепление, или как похолодание. Рецепторы содействуют 

температурному балансу тела. В условиях разных температурных воздействий 

сигналы, подаваемые центральной нервной системой, поступают не от одного 

или от двух рецепторов, сигналы подают целые участки кожи, чей размер 

непостоянен и зависит от температуры тела и окружающей среды. Между 

организма и окружающей среды, чья температура преимущественно (но не 

всегда) ниже, чем температура тела, происходит теплообмен, при которому тело 

охладевает. Этот процесс популярен как теплоотдача. В человеческий 

организм под воздействие окисления протекает и другой процесс, называемы 

теплообразование. 

Между двумя процессами при нормальном состоянии организма существует 

баланс – теплообразование равно теплоотдаванию. Телесная температура 

влияет на весь организм (на все органы и системы), а это значит, что 

изменения влияят на весь организм. При жаркую и холодную погоду, при 

физических усилий, при стрессе и т.п. соотношение между двумя процессами 

измениться. 

Теплоощущение зависит не только от солнечной радиацией, но и от влажности 

воздуха и от ветера. Долгие исследования установили, что есть зона, в которой 

человек не ощущает ни тепла, ни холода – это зона комфорта. В этой зоне 

человек чувствует себя хорошо, но для каждого человека эта зона разная и 

зависит от образа жизни, от возраста, от климатического раойна, в котором 

человек привык жить, и т.п. 

Чтобы устоновить биоклиматических характеристик будем использовать и 

классичекий метод – анализ отдельных элементов климата – и исследование 

показателей, которые позволят комплексно определить воздействие на 

человеческий организм. Комплексные показатели можно поделить в три 

группы: 1. механические комплексы, 2. комплексы одностороннего еффекта, и 

3. естественные компелксы (Лаков, 2013). 

Основными являются комплексы одностороннего эффекта. Отдельные 

элементы этих комплексов обычно называются индексы (биоиндексы) и дают 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

326 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

количественную характеристику изменений. Первые биоклиматические 

индексы датируются еще 20-ых годов ХХ века (эквивалент-эффективная 

температура – ЭЭТ; Яковенко, 1927). 

В специализированной литературы к начало ХХI века уже почти 100 

биоклиматических индексов. В связи с этим существуют попытки 

классифицировать индексы, к сожалению общепринятой классификацией нету. 

Отчитывая использованных параметров можно индексов поделить на двух-, 

трех- и четырехпараметрических (Мурзин, 2009), а возможно (условно) 

объединить их в трех групп (Лаков, 2013): 

– индексы состояния взрослого одетого человека, находящийся внутри 

здания и выполняющий лыгкие физические действия; 

– индексы состояния человека, находящийся вне здания, но в рамках 

жизненного комфорта; 

– индексы экстремального воздействия, которые не только оценивают 

дискомфорт человека, но и состояние, вредящее здоровью и жизнью. 

Необходимо определить и индексы, которые оценивают состояние человека во 

время холодной и теплой части года (континентальный климат). Целесообразно 

характеризировать зиму индексами похолодания, а лето индексами 

влажностью и радиационного баланса. 

Установлено, что при полном отсутствием ветра и относительной влажностью 

100% ощущение тепла у человека в зоне комфорта и дискомфорта зависит 

только от температуры воздуха. При одинаковой температуры и наличностью 

ветра и изменения влажности ощущение похолодания от взрослого человека 

воспринимается как понижение температуры воздуха, не смотря на того, что 

такого процесса на самом деле нету (Лаков, 2013). Обратный эффект 

наблюдается при увеличение влажности и отсутствии ветра. Поэтому человек 

легче переносит высокие температуры при низкой влажностью и тяжело 

высокие температуры при высокой влажностью и небольшой ветер. 

Экспериментами доказана закономерная потеря тепла человеческого тела, а это 

дает возможность установить теплоощущение у человека при определенное 

сочетание температуры с влажностью. Это сочетание называется эффективная 

температура. 

С развитием наукой возник целый класс биоклиматичных индексов, 

определяющих так называемую функциональность температуры воздуха: 

• ЭЭТ (эквивалетно-эффективная температура); 
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• НЭТ (нормально эффективная температура); 

• РЭЭТ (радиационно-эквивалентно-эффективная температура); 

• СЭТ (стандартно эффективная температура) и др. 

Дальше подробно представим эффективную температуру (ЭТ˚), которую 

впервые как термин предложил Ягелоу в 1923 году. Экспериментальным путем 

определено соотношение температуры воздуха (t˚C) и влажностью (f%), при 

котором теплоотдание и теплоощущение будут одинаковами при 

неподвижность воздуха (см. Таблицу 1.). 

Таблица 1. 

t˚C 17.8 18.9 20.1 20.7 21.7 22.3 23.2 

f% 100 80 60 50 40 30 20 

 

Шкàла определения индекса тепловой нагрузки организма в Таблицах 2. и 3. 

(Лаков, 2013). 

Таблица 2. Шкàла тепловой нагрузки при +ЭТ 

Диапазон Теплоощущение Нагрузка 

выше 30 Очень жарко Сильная 

30–25 Жарко Умеренная 

24–18 Тепло Комфортная 

17–12 Умерено тепло Комфортная 

11–6 Прохладно Комфортная 

5–0 Холодно Умеренная 

 

Таблица 3. Шкàла тепловой нагрузки при -ЭТ 

Диапазон Теплоощущение Нагрузка 

0 – -12 Холодно Умеренная 

-13 – -24 Очень холодно Опасность изморожения 

-25 – -30 Крайне холодно Большая опасность изморожения 

ниже -30 Мороз Внеочередная опасность 

изморожения 

 

Индекс ЭТ˚ позволяет характеризировать климата по отношению его влияния 

на организм человека и этим способом оценить климата как фактор 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

328 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

деятельностью в природе, вкл. для климатолечения, рекреацией, в курортном 

деле и в целом для развития туризма. Зону комфорта, или предела 

эффективной температуры, разные авторы определяют в разных границах. По 

американскими данными этот предел с 17,3 по 21,7°C (Мурзин, 2009); Маршак 

устанавливает зону в границах 13,5–18°C, в Прибалтику она 13,5–19°C, для 

европейской части России она 10–18°C, и т.д. В Болгарии зона комфорта 

ограничена с 17,3 по 21,7°C (без одежды) и с 16,7 по 20,7°C (с одежды) – 

данные установлены анкетным путем (Тишков, 1984). 

Основные недостатки индекса в том, что при установление теплоощущения 

одетого человека в известной степени повышается роль влажности в умеренных 

и прохладных условиях и при этом недооценивается влияние ветра при более 

теплых и влажных условиях. Для территории Болгарии индекс ЭТ˚ в целом 

удовлетворяет оценивание условий, нужных для рекреацией и туристической 

деятельности. 

В нашем анализе эффективной температуры (ЭТ˚) получаем по 

усовершенствованной формулы на ЭТ˚, разработана Мисенардом (Мурзин, 

2009; Лаков, 2013). Основные компоненты этой формулы: температура воз-

духа в °C; относительная влажность в %; скорость ветра в m/s, отсчитанна 

на высоту 1,5 m, т.е. 2/3 от скорости стандартной высоты. Формулу можно 

применять что-бы определить ежедневной, еженедельной, месячной и годовой 

ЭТ˚ данному туристическому району (курорт, неселенный пункт). 

 

Эффективная температура (ЭТ) туристического центра Велико Тырново 

по данных 1980 года 

Предоставляем анализ ЭТ˚ туристического центра Велико Тырново по данных 

1980 года, использую примером приложения биоклиматического индекса при 

определения условий для туристической деятельностью, используя 

функциональность температуры воздуха. ЭТ˚ по сезонам для краткости 

анализируем, используя представительных месяцев январь, апрель, июнь и 

октябрь (см. фиг. 1.). 
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Фиг. 1. ЭТ˚ по сезонам 

(по даннам представительных месяцев) 

 

В январе месячный ход ЭТ˚ в целом в диапазоне -2,8–+21,8. Теплоощущение от 

холодно до очень холодно. Тепловая нагрузка от умереная до опасность от 

изморожения. Характеристика определяет и активность при действиях в 

природе. Рекомендуется по возможности не придпринимать туристические 

действия в природе, например туристическая прогулка на холм Царевец. 

Есть некоторые различия в отдельных декадах (см. фиг. 2.). 

 

 
Фиг. 2. ЭТ˚ по сезонам и декадам 

(по даннам представительных месяцев – 1., 2. и 3. декада) 

 

В первой декаде ЭТ˚ – -7,4, диапазон холодно, а в отдельные дни 

теплоощущение до -2,5. Нагрузка умеренная. Во второй декаде теплоощущение 

очень холодно, а ЭТ˚ – -15,1. В этих днях месяца ЭТ˚ достигает свой отри-

цательный максимум -21,8 и теплоощущение крайне холодно. В конце месяца 

ЭТ˚ – -2,8, что и является самый благоприятный биоиндекс для этого месяца. 

Нужно отметить что в отдельные дни ЭТ˚ отсчитывает положительные 

стоимости: +1,5–+4,5. 

Весно тепловая нагрузка не та что зимой. В апреле средняя ЭТ˚ – +11,2, или 

умеренная нагрузка. Турист чувствует себя комфортно и это благоприятствует 
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туристическую деятельностью в природе. В первой декады апреля ЭТ˚ – +7,9, 

ощущение прохладное время, хотя имеется комфортная нагрузка. В остальных 

двух декадах стоимости близкие: +12,1–+13,1, или умеренная теплая нагрузка и 

комфортные условия. 

Летом тепловая нагрузка создает очень комфортные условия, что предполагает 

перегревание человеческого организма. Туристическата деятельност в природе 

не рекомендуется. Средняя ЭТ˚ в июль – +27, очень жарко, а нагрузка большая. 

Это относится к трем декадам месяца (см. фиг. 1. и 2.). 

Осень самая благоприятная для туристической деятельностью в природе по 

отношению функциональностью температуры воздуха. В октябре ЭТ˚ – +15,7, 

умереная теплая и в зоне комфорта. Это относится к трем декадам месяца (см. 

фиг. 1. и 2.). 

Вывод для туристической дестинацией Велико Тырново, что самые 

благоприятные для туристической деятельностью в природе это весенние и 

осенние месяцы. Этого вывода подтверждает и анализ месячных стоимостей 

ЭТ˚ (см. фиг. 3.). 

 

 
Фиг. 3. ЭТ˚ по месяцам 

 

Зимой ЭТ˚ между +0,2 и -8,2. Теплоощущение варирует от прохладное до 

холодное и умеренная нагрузка. Первый весенний месяц скорее похож на 

зимних по стоимостях ЭТ˚ – +3,3. В апреле и в мае функциональная 

температура воздуха в зону комфорта. ЭТ˚ для летних месяцев вся в зону 

комфорта, индексы между +24,6 и +27. Осень характеризируется 

комфортными условиями. В сентябре тепло и комфортно, индекс +19,3, а уже в 

ноябре прохладно, индекс +6,1, но условия еще в зону комфорта. 

Используя ЭТ˚ можем определить функциональность температуры воздуха за 

сутки, а это важно туристам. Для целей анализа на фиг. 4. дигармма ЭТ˚ в 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

331 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Велико Тырново для 15-ое число месяца по даннам представительных месяцев 

и по сезонам. У ЭТ˚ наблюдается дневной ход. Утром у ЭТ˚ самые низкие 

стоимости, а зимой есть опасность от изморожения, весной – прохладно, но 

комфортно. Летом жарко с умеренной нагрузкой, а осенью ЭТ˚ похожа на 

весеннюю. 

 

 
Фиг. 4. Дневная ЭТ˚ по сезонам 

(по даннам представительных месяцев в 15-ое число месяца) 

 

В обед стоимости ЭТ˚ самые высокие. 15-ого января характеристика „самая 

высокая стоимость“ довольно условная, потому что индекс -8,5 и отвечает на 

условия холодно с умеренной нагрузкой. 15-ое апреля и 15-ое октября в зону 

тепла, комфортная нагрузка, а 15-ое июля очень жарко (индекс +36,5), условия 

не находятся в зону комфорта. Вечерние стоимости ЭТ˚ 15-ого января и 15-ого 

июля находятся в крайние точки зону комфорта, а 15-ое апреля и 15-ое 

октября находятся в зону комфортной нагрузки и умеренного тепла. 

 

Заключение 

ЭТ˚ можно применять и для прогнозирования функциональности температуры 

воздуха. Прогноз имеет определенную вероятность, основанную на данных, 

опубликованных НИГМ, и методику, которую применяют для 5- и 10-дневных 

прогнозов погоды в стране. Наш пример дестинация Велико Тырново и 5-

дневной прогноз ЭТ˚ за период 28.09.–02.10.2014 г. (ближайший к составлению 

доклада). На фиг. 5. видно прогнозное движение ЭТ˚ за период от 5 дней. 

Постепенно ЭТ˚ повысится и будет в зону самых благоприятных условиях для 

туризма, теплоощущуние в рамках тепло и умерено тепло и при комфортной 

тепловой нагрузки. 

7 ч 

14 ч 

21 ч 
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Фиг. 5. Прогнозная ЭТ˚ за период 28.09.–02.10.2014 г. 

 

Вариант биоклиматической характеристики функциональной температуры 

воздуха для конкретной дестинацией только одна из возможностей. Можно 

применить и остальных биоклиматических индексов (Лаков, 2013), сочетать их 

и взаимно дополнить. 

На данный этап развития науки в Болгарии не сделана полная 

биоклиматическая характеристика отдельным курортным и туристическим 

центрам, что в контексте быстроразвивающегося сектора туризма самая 

первая задача специалистов. 
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Global warming and the future of ski tourism in 

Bansko 
 

Veliko Velikov, Krasimir Levkov 

University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria 
 

Abstract 

The effects of global warming create new problems for the development of tourism in 

Bansko – the most prosperous winter resort in Bulgaria and in the Balkans. It is 

recommendable that the tourist product that is being offered is diversified through 

development of alternative tourism – cultural tourism, rural tourism, health 

tourism, etc. 

 

Key words: global worming, touristic product, alternative tourism. 

 

Глобалното затопляне и бъдещето на ски туризма 

в Банско 
 

Велико Великов, Красимир Левков 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
 

Цел на изследването: определяне на актуалните проблеми пред развитието 

на ски туризма в Банско, свързани с ефектите от глобалното затопляне, и 

обосноваване на необходимостта от диверсифициране на местния 

туристически продукт. 

 

Задачи: 

1. Проследяване на влиянието и взаимната връзка между глобалното затопляне 

и туризма. 

2. Характеристика на ресурсите на Банско за развитие като зимен курорт. 
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3. Анализ на конкурентните предимства и мястото на Банско между водещите 

европейски ски курорти. 

4. Критичен анализ на общинската маркетингова стратегия за развитие на 

региона на Банско като европейски център за зимен туризъм. 

5. Очертаване на насоки за диверсифициране на местния туристически 

продукт. 

 

Резултати: 

1. Ефектите от глобалното затопляне се отразяват пряко както 

върху стопанската дейност на хората, така и върху необходимостта 

им от почивка и възможностите за задоволяване на тази 

необходимост. Проявява се и обратна връзка – все по-ясно става, че 

именно стопанският живот, включително и туризмът е в основата на 

промяната на химичния състав на тропосферния въздух и бързото 

покачване на средните температури.  

Според различни източници през последните сто години нивото на въглероден 

двуокис се е покачило с 25%, на азотен окис с 19%, а на метан със 100%. 

Десетте най-горещи години в човешката история са били след 1980 г. 

Годишният доклад за климата, публикуван в бюлетина на Американското 

метеорологично дружество сочи, че 2013 година е била една от най-топлите, 

откакто се води статистика; парниковите газове са достигнали рекордни нива, 

а антарктическият лед е продължил да се топи. Повърхностните температури 

на океаните също са се повишили и при тях 2013 г. е между 10-те най-горещи. 

Средното ниво на Световния океан се е покачило с 3 мм за 1 година - 

постоянен ритъм от 20 години. Парниковите газове са продължили да 

повишават концентрацията си през 2013 г., поставяйки нов рекорд. За пръв 

път съдържанието на въглероден двуокис в атмосферата е надхвърлило нивото 

от 400 частици на милион по данни на обсерваторията Мауна Лоа на 

Хавайските острови. В Арктика подобно ниво е отчетено още през пролетта на 

2012 г. (http://www.ametsoc.org, 18.07.2014) Не е преувеличено да се каже, че 

промяната на климата може да доведе до катастрофа, по-голяма от която и да 

било в досегашната човешка история. Предполага се, че през ХХІ век планетата 

може да се затопли с повече от 3,5°С. 
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Връзката с туризма. От неблагоприятното въздействие на затоплящите се 

води върху коралите до топенето на снеговете в ски курортите - климатичните 

промени представляват нарастваща заплаха за туризма. На свой ред 

туристическата индустрия допринася за увеличаването на парниковите газове 

и е необходимо да вземе мерки за справяне с проблема. Очаква се парниковите 

емисии от туризма, които се увеличават заради повечето пътувания, до 2025 г. 

да достигнат 10% от общото глобално количество при настоящи между 4 и 6%. 

Пътуванията до различни дестинации допринасят за 75% от парниковите 

емисии от туризъм. По-топлите зими съкращават зимните спортни сезони и 

застрашават жизнеспособността на някои ски курорти. Покачване на 

океанското ниво с 1 метър през този век - горния предел според сценариите на 

водещи климатолози, ще засегне до 60% от курортните имоти в Карибския 

регион и ще наводни много летища и пристанища. 

Няколко региона по света могат да се възползват от пренасочването на 

теристическите потоци, като например Аляска или Северна Европа. 

"Представителите на всеки бранш от туристическата индустрия трябва да 

помислят по-задълбочено върху приспособяването към климатичните промени 

и същевременно да вземат мерки за ограничаването на ефектите от туризма 

върху околната среда", казва Стивън Фарант, директор на International Tourism 

Partnership. (http://www.tourismpartnership.org, 18.07.2014) 

В Европейския континент основната заплаха е за многобройните ски курорти, 

разположени предимно в района на Алпите. В. Великов дава пример с някои 

швейцарски зимни курорти, които започват да разработват бизнес планове за 

по-безснежно бъдеще. Той цитира доклад на швейцарски експерти, според 

които в бъдеще курортите под 1500 m надм. вис. не трябва да се концентрират 

върху ските като основна атракция. (Великов, 2011) На рискове са изложени и 

останалите зимни курорти – от Скандинавия до Балканите и Кавказ. 

Осветляването и разрешаването на този проблем става цел на все повече 

актуални изследвания. (Becken, Wilson, 2013; Steiger, Stötter, 2013) Сериозно 

внимание заслужава изследването на Щайгер и Щьотер на влиянието на 

климатичните промени върху ски туризма в Тирол. В симулационния модел 

SkiSim2 те включват 111 ски зони. Основният извод е, че между 2030 и 2040 г. 

продължителността на ски сезона във всички тези зони, основана на 

естествената снежна покривка, ще спадне под критичните 100 дни. (Steiger, 

Stötter, 2013) 

http://www.tourismpartnership.org/
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Според Е. Уитингтън – директор на британската мрежа Climate Change Media 

Partnership, ски курортите могат да се адаптират, привличайки повече летни 

туристи или чрез закупуването на повече машини за изкуствен сняг, но като 

цяло е трудно да се предложи позитивен сценарий за тях. 

(http://climatechangemedia.ning.com/profile/EliotWhittington) 

 

2. Възходът на Банско като зимен курорт през последните две 

десетилетия се дължи на уникалното съчетание на местните 

природни и антропогенни туристически ресурси, както и на 

отварянето на България към международния туристически пазар. 

Градът е разположен в западната част на Разложката котловина, на около 

930 m надм. вис., в подножието на Северен Пирин. Отстои на 150 km от 

София. От голямо значение за транспортната му достъпност е относителната 

близост до международното летище в София и до държавните ни граници с 

Гърция, Македония и Сърбия. 

 
Фигура 1. Транспортногеографско положение на Банско 

 

Природните туристически ресурси на Банско и селищата от община Банско 

се основават преди всичко на непосредствената близост до северните и 

североизточни склонове на Пирин, характерни с оптималните си условия за 

един продължителен ски сезон. Планинският климат позволява задържане на 

снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на 

планината осигурява отлични условия за професионален и любителски ски 

спорт. Голям, но все още недостатъчно използван ресурс на балнеологичния 

туризъм са топлите минерални извори край Добринище, както и в съседната 

http://climatechangemedia.ning.com/
http://climatechangemedia.ning.com/
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община Разлог (селата Баня и Елешница). Националният парк „Пирин”, вписан 

в листата на ЮНЕСКО на световното природно наследство, е безценен ресурс 

за развитие както на екологичен, така и на културен и спортен туризъм. 

За разлика от природните, антропогенните туристически ресурси в 

общината и в съседните общини в поречието на Места предполагат 

преимуществено развитие на културния и селския туризъм. Културният 

туристически продукт на района се базира на уникалната му история, 

етнография и архитектура, както и на сложния етнодемографски облик. 

Резервите в посока развитие на културен туризъм тук са много големи, особено 

по отношение на почти неразработените ниши на етнотуризма, кулинарния и 

винения туризъм. 

През последните две десетилетия туристическата политика на България 

претърпя сериозни промени. Ликвидиран беше държавният монопол върху 

туристическите обекти, освободи се частната инициатива, облекчен бе 

визовият режим и т.н. След първоначалния спад от средата на 90-те години, 

вече близо 20 години расте както броят на международните туристически 

пристигания, така и приходите от тях. Промени се и структурата на 

международния туристически поток към България. Намалява делът на 

„транзитните” туристи, увеличават се туристите с цел почивка и рекреация. 

(НСИ) Утвърденият имидж на страната ни като относително евтина и близка за 

европейските туристи дестинация за морски ваканционен туризъм все още се 

запазва, но към него постепенно се добавят нови щрихи – ски, балнеолечебен, 

културен и др. Именно тези промени създадоха условия за изграждането и 

утвърждаването на Банско между водещите европейски ски курорти.  

 

3. Сравнителният анализ на ски дестинацията Банско спрямо други 

водещи европейски ски курорти показва, че градът разполага с някои 

важни конкурентни предимства, но те не бива да се абсолютизират. 

Повечето големи и стари ски курорти в Европа са разположени в алпийските 

части на Германия, Швейцария, Франция, Италия, Австрия и Словения 

(табл. 1). Извън този основен регион са зимните курорти в Северна и в Южна 

Европа. От големите европейски ски курорти Банско е между най-южно 

разположените – едва на 41° 50′ с.ш., докато алпийските курорти са 

разположени между 45 и 47° с.ш., а скандинавските – значително по на север, 

на повече от 60° с.ш. От тук произтича и тяхното предимство по отношение на 
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климатичните характеристики спрямо алпийските и южноевропейските ски 

центрове. Изключение прави единствено испанският ски курорт Сиера Невада 

със своите 37° с.ш. 

Важно предимство на Банско е високото разположение на неговата ски зона – 

от 1000 до 2560 m. В това отношение го превъзхожда френският Шамони, 

чиято ски зона достига до 3300 m, което му осигурява и най-голяма 

продължителност на ски сезона – близо 5 месеца (от ноември до април). По този 

показател Банско отстъпва и на швейцарския Санкт Мориц, като заема 

междинно положение с продължителност на сезона около 4 месеца (декември – 

април), близка до повечето алпийски курорти. 

Таблица 1. Основни ски курорти в Европа 

Курорт Страна Координати Надм. 
вис. (m) 

Население 
(хил.) 

Активен 
сезон 

Гармиш-
Партенкирхен Германия 47° 30′ N 

11° 07′ E 708 26 Декември - 
март 

Кицбюел Австрия 47°27′ N 
12° 24′ E 

762 
800-

1900* 
8 Декември - 

април 

Санкт Мориц Швейцария 46° 30′ N 
09° 50′ E 1822 5 

Декември - 
май 

(25.05.14) 

Корти ̀на 
д’Ампѐццо Италия 46° 32′ N 

12° 08′ E 1211 6 
Декември – 

април 
(1.05.14) 

Шамони Франция 45° 55′ N 
06° 52′ E 

995 
1000-
3300* 

9 
Ноември - 

април 
(4.05.14) 

Лилехамер Норвегия 61° 07′ N 
10° 25′ E 200 26 Ноември - 

април 

Квитфйел  
(55 km от 
Лилехамер) 

(база на 
зимна 
олимпиада, 
94)  

61° 27′ N 
10° 07′ E 

854 
185-

1039* 
  

Кранска гора Словения 46° 29′ N 
13° 47′ E 

838 
785-

1623* 
5 Декември - 

април 

Закопане Полша 49° 18′ N 
19° 58′ E 

830 
750-

1126* 
28 Декември - 

април 

Банско България 41° 50′ N 
23° 30′ E 

927 
1000-
2560* 

8 Декември - 
април 

* Долна и горна граница на ски пистите 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=File:Garmisch-Partenkirchen.JPG&params=47.49986559076971_N_11.116694211959839_E_globe:Earth_type:camera_&language=en
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=File:Garmisch-Partenkirchen.JPG&params=47.49986559076971_N_11.116694211959839_E_globe:Earth_type:camera_&language=en
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Kitzb%C3%BChel&language=de&params=47.446388888889_N_12.391944444444_E_dim:10000_region:AT-7_type:city(8168)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Kitzb%C3%BChel&language=de&params=47.446388888889_N_12.391944444444_E_dim:10000_region:AT-7_type:city(8168)
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=File:Garmisch-Partenkirchen.JPG&params=47.49986559076971_N_11.116694211959839_E_globe:Earth_type:camera_&language=en
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=File:Garmisch-Partenkirchen.JPG&params=47.49986559076971_N_11.116694211959839_E_globe:Earth_type:camera_&language=en
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE&params=46_32_0_N_12_8_0_E_type:city(6085)_region:IT
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE&params=46_32_0_N_12_8_0_E_type:city(6085)_region:IT
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE&params=46_32_0_N_12_8_0_E_type:city(6085)_region:IT
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE&params=46_32_0_N_12_8_0_E_type:city(6085)_region:IT
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lillehammer&params=61_7_48_N_10_25_57_E_region:NO_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lillehammer&params=61_7_48_N_10_25_57_E_region:NO_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Kvitfjell&params=61.45_N_10.12_E_type:landmark_region:NO
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Kvitfjell&params=61.45_N_10.12_E_type:landmark_region:NO
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Municipality_of_Kranjska_Gora&params=46_29_N_13_47_E_region:SI_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Municipality_of_Kranjska_Gora&params=46_29_N_13_47_E_region:SI_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5&params=49_18__N_19_58__E_type:city(27647)_region:PL_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5&params=49_18__N_19_58__E_type:city(27647)_region:PL_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Bansko&params=41_50_N_23_30_E_type:city(8562)_region:BG
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Bansko&params=41_50_N_23_30_E_type:city(8562)_region:BG
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Няма друг зимен курорт в България с толкова бърз ръст на настанителната база 

през последните 15-20 г. Към 2014 г. в града функционират 4 петзвездни 

хотела, 15 четиризвездни и над 40 хотели и къщи за гости с 2 или 3 звезди с 

общ капацитет над 10 хил. легла. (http://banskocity.bg). 

По отношение на инфраструктурата ски зоната на Банско може би не е най-

наситената, но поради малката си възраст тя е една от най-модерните в 

Европа. Общата дължина на ски трасетата е над 70 km, от които за начинаещи 

са 35%, 40% за напреднали и 25% за опитни скиори и сноубордисти. Всички 

трасета са оборудвани с машини за изкуствен сняг - работят 170 оръдия за 

изкуствен сняг TechnoAlpin и снегоутъпкващи машини Kassbohrer. Ски 

центърът предлага и 16 km ски път, оборудван с машини за изкуствен сняг и 

осветление, свързващ високите части на курорта с града. Функционират общо 

26 km лифтове, в т.ч. кабинкова въжена линия с капацитет на кабинка до 8 

души, пет 4-седалкови лифта модел Doppelmayer, един 3-седалков лифт Poma, 

шест ски влека и десет детски ски влека. (http://banskocity.bg) 

Сред услугите, които предлага курортът за посетителите са почивка за уикенд, 

почивка за 10 дни (ваканция), семейна почивка, ски училище, конференции, 

семинари, бизнес срещи, обучения, празници. Зимните услуги включват ски, 

зимни кънки, сноуборд, ски бягане, ски скокове, слалом, шейни, хокей на лед, 

ледена пързалка. В последните години, освен като място за масов любителски 

ски туризъм, Банско се развива и като център на професионалния ски спорт. 

От 2009 г. в курорта се провежда кръг от Световната купа по ски алпийски 

дисциплини. Организират се също национални и международни състезания по 

ски бягане, сноуборд, биатлон и други зимни спортове. (http://banskocity.bg) 

Конкурентните предимства на Банско се изразяват най-вече в 

достъпните цени на хотелите и на зимните услуги, наличието на 

разнообразни услуги за туристите, новата и значителна леглова база и 

по-високата категоризация в сравнение с други държави. 

 

4. От 2010 г. в Община Банско се изпълнява Маркетингова стратегия 

за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен 

туризъм. 

Стратегията е разработена в изпълнение на проект „Банско – Закопане – обмен 

на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния 

туризъм”, който община Банско изпълнява заедно с община Закопане, Полша. 
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Основната цел на стратегията е да допринесе за обединяване на усилията на 

публичния и частния сектор за развитие на туризма като стратегически 

отрасъл в регионален мащаб. Стратегията дефинира конкретни маркетинг 

дейности на общинската администрация, както и мерки за стимулиране на 

маркетинг дейностите на частния и неправителствения сектор за разработване 

на единна визия на гр. Банско като зимен курорт. Стратегията формулира 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и регионални политики за 

развитие на туризма; набелязва конкретни мерки за постигане на 

приоритетите в областта; предлага механизми за постигане на ефективно 

партньорство и диалог между държавните и общински власти и НПО; 

идентифицира форми за промотиране на зимния туризъм в Банско в 

европейски мащаб. 

В стратегията са разгледани и визията на туризма в гр. Банско, ценовата 

политика и реализираните инвестиции до 2010 г., както и възможностите за 

разработване и предлагане на комплексен туристически продукт (к.м.). 

Анализиран е проблемът с квалификацията на кадрите в туризма. Направен е 

преглед на продуктовата, ценовата, рекламната и промоционалната стратегии 

на зимния курорт. 

Стратегията съдържа и следните препоръки за развитие на популяризирането 

на гр. Банско с участието на общинската администрация: 

1. Подкрепа за създаването на местни, регионални и международни 

партньорства; 

2. Създаване на маркетингови материали от Общината; 

3. Създаване на диверсифициран туристически продукт (к.м.). 

Очакваните резултати от изпълнението на маркетинговата стратегия са: 

 Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти и нови 

атрактивни допълнителни услуги; 

 Подобрена транспортна инфраструктура и усъвършенствани 

транспортни услуги; 

 Изградени и работещи информационни центрове; единна 

информационна система за легловата база и за всички атракциони, 

екскурзоводи, планински водачи и пр.;  

 Оптимизиране използваемостта на легловата база; 
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 Повишена квалификация на туристическия персонал и превръщането му 

в съветник за клиента; 

 Създадени нови партньорства с чужди туроператори и туристически 

агенции с цел привличане на повече чуждестранни туристи; 

 Увеличено участие в туристически борси и изложения, подобрено 

промотиране на курорта и мероприятията в него; 

 Повишаване на туристическия поток към курорта.  

SWOT анализът, заложен в стратегията, отчита както силните страни и 

възможности, така и редица слаби страни и заплахи за развитието на туризма 

в общината. Основните слаби страни са: недоразвита транспортна 

инфраструктура, изразена сезонност, липса на единен маркетинг подход и 

комплексен туристически продукт; реална е заплахата от непоправими щети на 

околната среда при по-нататъшно бързо и безконтролно разрастване на ски 

зоната и нейната инфраструктура. 

Според стратегията, главната тенденция за развитието на туризма през 

следващите няколко години в общината е да се развият културният туризъм, 

балнеотуризмът и селският туризъм. 

 

5. Диверсифицирането на местния туристически продукт в общината 

е крайно наложително. То няма алтернатива, ако Банско иска да 

продължи развитието си като туристически център от европейски 

мащаб.  

От анализа на маркетинговата стратегия за туристическо развитие на региона 

на Банско е видно, че Община Банско отчита необходимостта от 

диверсифицирането на туристическия продукт и цели предлагането на 

комплексен продукт на местния туризъм както на вътрешния, така и на 

европейския туристически пазар. При това развитието на културния, 

балнеолечебния и селския туризъм се разглежда преди всичко като възможност 

за намаляване на сезонния дисбаланс в броя на туристите. 

Не личи да са ясно осъзнати обаче онези обективни и все по-засилващи се 

тенденции и заплахи за развитието на зимния туризъм, произтичащи от 

глобалните климатични промени. Както в цяла Европа, и тук зимите ще стават 

по-топли. Дебелината на снежната покривка ще намалява, а долната й граница 

ще започне да се изтегля към по-високите части на планината. Поддържането 

на нормална продължителност на ски сезона – от декември до април – няма да 
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може да става по двата утвърдени досега способа. Първият, чрез по-

продължително използване на машините за сняг, ще оскъпи туристическия 

продукт над приемливото равнище. Вторият, чрез разширяване на ски зоната 

във високите части на Пирин, е обществено неприемлив поради конфликта на 

частния и локален икономически интерес с националния интерес от 

съхраняване на НП „Пирин” като защитена територия, а освен това също би 

бил изключително скъп. Тук е уместно да се припомнят думите на Ханс-Руди 

Мюлер, преподавател по туризъм в Университета в Берн: „Карането на ски ще 

трябва да се превърне в една от страничните атракции, а не в основна. Ще 

идвате в Алпите на разходка, за да се чувствате добре и понякога ще карате 

ски, но ските ще изчезнат като основна атракция”. (Великов, 2011, с. 66) 

От изложеното до тук става ясно, че подходът към развитието на туризма в 

Банско ще трябва да се промени радикално не само в средно- и 

дългосрочна перспектива. Колкото по-дълго време ски туризмът остане 

доминиращ елемент в местния туристически продукт, толкова по-скоро 

курортът ще навлезе във фазата на упадък. И обратно – колкото по-скоро 

започне развитието му като дестинация на алтернативните видове туризъм, 

толкова по-плавен ще бъде преходът към нов икономически цикъл. 

Необходимите природни и антропогенни ресурси са налице. Трябва да се 

ускори тяхното въвличане в оборота на туризма, особено по отношение на 

здравния туризъм (балнеолечебен, СПА и уелнес), екологичния (орнитологичен, 

фотосафари, геотуризъм и т.н.), спортния (трекинги, велотурове), селския и 

културния туризъм (кулинарен и винен, етно-, религиозен и т.н.). 

 

Препоръки: 

 Общинската стратегия за развитие на туризма за периода до 2020 г. да 

се актуализира и да се набележат по-конкретни и времево обвързани мерки за 

диверсифициране на туристическия продукт. 

 Областна администрация - Благоевград да разработи и реализира 

инвестиционна програма за изграждане и развитие на туристически обекти в 

областта, както и програма за изпълнение на маркетингови дейности за 

популяризиране на областта като туристическа дестинация. 

 Да се предприемат мерки от държавата по развитие и укрепване на 

обособяващия се туристически район, обхващащ селищата по горното и 
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средното течение на р. Места и прилежащите дялове на Пирин, Рила и 

Западните Родопи.  
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Current problems of tourism zoning of Bulgaria 

Krasimir Levkov 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper provides an overview of the development of ideas and schemes for 

tourism zoning of Bulgaria in recent decades. The report suggest to the national 

institutions in charge to initiate a broad discussion with the participation of the 

business, the scientists, the local authorities and the NGOs before the approval of 

next conception and tourism zoning scheme of our country.  

 

Key words: tourism zoning, conception, scheme; tourism region, subregion and micro-

region, tourism centre and tourism point (localisation). 

 

Актуални проблеми на туристическото 

райониране на България 

Красимир Левков 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

Резюме 

В доклада се прави преглед на развитието на идеите и схемите за 

туристическото райониране на България през последните десетилетия. 

Предлага се на отговорните национални институции преди приемането на 

поредната концепция и схема за туристическото райониране на страната да 

инициира широко обсъждане с участието на бизнеса, научните среди, местните 

власти и НПО. 

 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

346 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

Ключови думи: туристическо райониране; концепция; схема; туристически 

район, подрайон и микрорайон; туристически център; туристически пункт 

(локализация). 

 

Законът за туризма в Република България, приет през март 2013 г., 

постановява създаването на туристически райони със съответните организации 

за управление. Година и половина след приемането на закона (време, през 

което се смениха две редовни и две служебни правителства) все още липсва 

утвърдена концепция за туристическото райониране на страната, както и 

изискваната от закона заповед на ресорния министър относно броя, 

наименованието и териториалния обхват на туристическите райони. 

Цел на настоящия доклад е да се направи кратък обзор на идеите и 

схемите за туристическо райониране на България и тяхното развитие 

през последните десетилетия. 

Проблематиката на туристическото райониране се поставя на вниманието на 

научните среди в България в началото на 60-те г. на миналия век във връзка с 

форсираното развитие на вътрешния и международния туризъм у нас по това 

време. Първата териториална схема за райониране на отдиха и туризма е 

разработена още през 1961 г. от Института по районно-териториално 

планиране. В резултат са обособени 14 зони за перспективно развитие на 

отрасъла. (Марков, Апостолов, 2013) 

В края на 60-те и през 70-те г. са направени редица опити за разработване на 

териториално-устройствени микромодели за развитие на туризма. Например П. 

Станев очертава границите на туристически микрорайони в рамките на някои 

от административните окръзи на страната – Русенски, Сливенски, Ловешки, 

Габровски, Старозагорски и др.; Ив. Бръмбаров разкрива някои микрорайони в 

рамките на Родопския туристически район, а Х. Тишков и ръководеният от 

него колектив от ГИ на БАН проучват рекреационните ресурси на Северна 

България и очертава границите на туристическите микрорайони там. (Марков, 

Апостолов, 2013) 

Във връзка с направените проучвания и използваните таксономични единици 

М. Бъчваров изразява схващане, че е необходимо въвеждането на ясна 

таксономична система, включваща единиците туристически обект, ядро, 

микрорайон и подрайон. Той очертава границите на 4 туристически района: 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

347 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

Черноморски, Софийски, Централен и Рило-Родопски, като приема първите два 

за развити, а останалите – за развиващи се. (Марков, Апостолов, 2013) 

Първата цялостна концепция за туристическо райониране на България с 

прогноза за развите на туризма е разработена през 70-те г. от изследователски 

колектив, ръководен от Л. Динев. Използвана е таксономична система, 

включваща следните единици: основен туристически район, туристически 

район, туристически микрорайон, туристическа локализация, туристическо 

ядро, туристически обект. Туристическият район се определя като „значителен 

по размери териториален комплекс, с максимално съчетание на природно-

географски, социално-икономически и културно-исторически условия, 

предпоставки и изграденост, обуславящи развитието на стопанския туризъм”. 

(Марков, Апостолов, 2013) Разкрити са границите и ареалите на 7 основни 

туристически района, включващи общо 16 туристически района (фиг. 1). 

Системата от основни туристически райони и туристически райони 

представяме в следната таблица: 

 

Таблица 1. Основни туристически райони и туристически райони според 

Л. Динев и кол. (1974) 

Основни туристически райони Туристически райони 

І. Дунавски І.1. Видинско-Оряховски 

І.2. Русенско-Силистренски 

ІІ. Старопланински ІІ.1. Западна Стара планина 

ІІ.2. Средна Стара планина 

ІІ.3. Източна Стара планина 

ІІІ. Подбалканско-Средногорски ІІІ.1. Същинска Средна гора 

ІІІ.2. Розова долина 

ІІІ.3. Сърнена гора 

ІV. Рило-Пирински ІV.1. Рила 

ІV.2. Пирин 

V. Родопски V.1. Западни Родопи 

V.2. Средни Родопи 

VІ. Витошко-Осоговски VІ.1. Витошки 

VІ.2. Осоговски 
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VІІ. Черноморски VІІ.1. Северно Черноморие 

VІІ.2. Южно Черноморие 

 

 
Фигура 1. Туристическо райониране на НР България (по Л. Динев и 

колектив) 

 

Прави впечатление, че голяма част от територията на страната не попада в 

обхвата на така определените туристически райони. Това се отнася най-вече за 

земеделски специализираните територии в Дунавската равнина, 

Горнотракийската низина и Източните Родопи, които и днес, 40 години по-

късно, се отличават със слабо изградена туристическа инфраструктура и малък 

туристически поток. 

Друга териториална схема на туристическите райони в България е предложена 

през 1982 г. от М. Бъчваров. Първоначално той разкрива 6 туристически 

района (табл. 2). Два от тях – Черноморският и Софийският – се определят 

като развити и се отличават с висока степен на усвоеност на туристическите 

ресурси. В начален стадий на формиране са останалите 4: Централен, 

Горнотракийско-Западнородопски, Северозападен и Пирински.  

 

Таблица 2. Курортно-туристическо райониране на България според М. 

Бъчваров 

Туристически район Туристически 
подрайон 

Туристически 
микрорайони (извън 

районите) 
І. Черноморски развит А) Северен 1. Шуменски 

Б) Южен 2. Русенски 
ІІ. Софийски развит А) София и 

приградска зона 
3. Плевенски 
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Туристически район Туристически 
подрайон 

Туристически 
микрорайони (извън 

районите) 
Б) Периферни 
подрайони: 

4. Сливенско-
Котленски 

Б1) Кюстендилско-
Краищенски 

5. Хасковски 

Б2) Рилски  
Б3) 
Старопланински 

 

ІІІ. Западнородопско- 
Пловдивски развит 

А) Пловдивско-
Пазарджишки 

 

Б) Велинградско-
Баташки 

 

В) Смолянски  
ІV. Средностаропланински 
формиращ се 

А) Тетевенско-
Троянски 

 

Б) 
Великотърновско-
Габровски 

 

V. Средногорски 
формиращ се 

А) Панагюрско-
Карловски 

 

Б) Казанлъшко-
Старозагорски 

 

VІ. Пирински формиращ се А) Струмски  
Б) Местенски  

VІІ. Северозападен А) Видинско-
Белоградчишки 

 

Б) Врачанско-
Михайловградски 
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Фигура 2. Курортно-туристическо райониране на НР България (по 

М. Бъчваров, 1982) 

 

В последствие Бъчваров внася корекции и допълнения в схемата. Той определя 

още един развит район – Западнородопско-Пловдивския; разделя Централния 

район на два формиращи се: Средностаропланински и Средногорски; също 

така очертава границите на туристически локализации от по-нисък ранг: 

туристически подрайони и туристически микрорайони. Някои от 

микрорайоните, като например Плевенският, Русенският и др., са извън 

границите на туристическите райони и подрайони (табл. 2, фиг. 2). 

До края на 80-те г. развитието на туризма у нас е планово и строго се 

контролира от държавата. Изследванията в областта на туристическото 

райониране са подчинени на нуждите на териториално-устройственото 

планиране на страната като цяло. Водещ е ресурсният подход, като за 

доминиращи се приемат природните рекреационни ресурси в съответствие с 

възприетата икономическа концепция за развитие на страната. В същото 

време значителни територии и отделни центрове на културния туризъм са 

изключени от обхвата на туристическите райони. 

След 1989 г. българският туризъм изживя сериозна криза, придружена със 

значителен спад в броя на вътрешните и международните пристигания и 

приходите от тях. Приватизацията и обновлението на материалната база в 
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отрасъла стартираха късно, едва след 1997 г. В застой бяха и изследванията 

върху развитието на туризма, включително и по въпросите на туристическото 

райониране. Това обяснява и липсата на нови идеи и концепции в тази област 

през последната декада на ХХ век. Така например през 1996 г. Бъчваров и 

Тончев възпроизвеждат районната схема, предложена от Бъчваров още през 

1982 г. (Бъчваров, Тончев, 1996) Нещо повече, същата схема е използвана и в 

издадената от БАН през 2002 г. „География на България”. 

След кризата от 90-те г., през първата декада на ХХ в. българският туризъм, 

особено международният, отбеляза нов силен период на развитие. В значителна 

степен беше обновена и разширена настанителната база, промени се 

структурата на входящия туристически поток и се повишиха приходите от 

него. Стигна се и до хипертрофно развитие на черноморските ни курорти, а 

след тях и на някои от планинските (напр. Банско). 

В предприсъединителния период и след приемането ни в ЕС туризмът играе все 

по-важна икономическа и социална роля в живота на страната. Нарастват и 

функциите му като районообразуващ отрасъл и оттам – значението му за 

развитието на българските региони. Това поражда нов интерес и проучвания 

по проблематиката на туристическото райониране, както с научен, така и с 

практико-приложен характер.  

Марков и Димов, след предварителни изследвания на хоризонталното развитие 

на туризма в България разкриват 4 макрорайона (фиг. 3). Те отнасят към тях 

всички административни области на страната, групирани по райони за 

планиране, по следния начин:  

Западен макрорегион. Включва Югозападен и Северозападен район – области 

Видин, Монтана, Враца, град София, Софийска област, Перник, Кюстендил и 

Благоевград;  

Източен (Приморски). Включва Североизточен и Югоизточен район – области 

Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол;  

Северен. Включва Северен централен район – области Русе, Велико Търново, 

Габрово, Ловеч и Плевен;  

Южен. Включва Южен централен район – области Пловдив, Пазарджик, 

Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора. 
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Фигура 3. Туристическо райониране на България (по Марков и Димов, 

2007) 

 

Авторите считат, че предложената от тях схема дава възможност за по-ясно 

дефиниране на допълнителните предимства на регионалните туристически 

продукти и за нарастване на тяхната конкурентноспособност на 

международните туристически пазари. Според тях районите на туризма в 

България са „неформални пространствени структури, съдържащи 

функционално единство и координация на разнородни икономически дейности 

на определена територия. Характерна особеност е, че техният пространствен 

обхват не съвпада с административно определените райони за планиране”. 

(Марков, Апостолов, 2013, с. 159) Марков и Димов посочват необходимостта от 

оптимално съчетаване на плановия процес на туризма по територията на 

страната с общата политика на регионално развитие. Това определя 

потребността от утвърдена хоризонтална мрежа от райони на туризма в 

България, която да бъде в основата на регионалното развитие на отрасъла. 

Според тях предлаганият подход има предимство, защото позволява 

пространствено съчетание на политиките в общините, областите и районите на 

туризма в България. (Марков, Апостолов, 2013) 

Като орган на държавната власт в Република България, МИЕТ (до 2013 г.) 

осъществява управленските си функции в областта на туризма, използвайки 

също схемата на 6-те икономически райони за планиране, която е разработена 

в съответствие с изискванията на ЕС. 
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Фигура 4. Икономически райони за планиране – териториална основа за 

планиране и управление на туризма в България 

 

В Националната стратегия за развитие на устойчив туризъм в Република 

България, изготвена от Държавната агенция по туризъм през 2009 г. са 

определени предназначението, функциите и целите на туристическото 

райониране. В нея туристическият район се определя като териториално 

единство от природни и социално-икономически обекти и дейности с 

подчертано туристически характер. В стратегията са определени набор от 

критерии, които да послужат като база при извършване на туристическо 

райониране на страната. Предложени са 8 туристически района: Софийски, 

Рило-Пирински, Родопски, Тракийски, Черноморски, Стари български столици, 

Старопланински и Дунавски (фиг. 5). Обособени са и 14 подрайона.  

 
Фигура 5. Туристическо райониране на България според ДА по туризъм 

(2009) 
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Туристическото райониране на страната е предмет и на новия Закон за 

туризма от 2013 г. (глава ІІІ). Законът предвижда създаването на туристически 

райони със съответните организации за управление. Съгласно чл. 15. (1) 

Територията на страната се разделя на обособени територии – туристически 

райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и 

осъществяване на регионален маркетинг и реклама.  

Според закона „Туристически район“ е природно-социална система с устойчива 

йерархична пространствена структура (кластери) и граници, с висока степен 

на концентрация на ресурси и материална база, в която се реализират 

конкурентоспособни, ефективни и ефикасни туристически политики. 

Туристическите райони покриват цялата територия на страната и са 

съобразени с общинските административни граници. Туристическите райони 

имат наименование, лого и слоган. 

Чл. 16. (1) В концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена 

от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, се прави анализ и 

предложение за броя, наименованието и териториалния обхват на 

туристическите райони. 

(3) Броят, наименованието и териториалният обхват на туристическите райони 

се обявяват със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма, която се обнародва в „Държавен вестник“. 

(4) Със заповедта по ал. 3 се определят и седалищата на организациите за 

управление на туристическите райони. 

Новата стратегия за устойчиво развитие на туризма в България (2014-2030) 

също отдава дължимото значение на туристическото райониране, като обръща 

внимание на неговата комплексност и различните принципи, върху които се 

основават подходите към него. В стратегията се предлага ново туристическо 

райониране на страната с цел маркетинг на регионите и създаване на 

дестинации за управление (фиг. 6). 

Като основни изисквания за формирането на туристическия район се приемат:  

 хомогенност на природните и социално-икономическите условия, 

ресурсния потенциал, продуктовата структура, нивото на развитие на 

туристическите услуги; 

 ясно осъзната регионална идентичност – районът да бъде възприеман 

като цялостна единица от големи пазарни сегменти, местните власти, 

туристическия бизнес и туристическите асоциации и сдружения; 
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 да има уникални различия, както като фокус на видовете туризъм, 

така и по отношение напредлаганите туристически услуги; 

 интензивни функционални връзки между отделните части, особено от 

гледна точка на движението на туристическите потоци. 

 

 
Фигура 6. Туристическо райониране на България (2014 г.) 

Източник: Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

 

Направеният обзор на идеите и схемите за туристическо райониране на 

България дава основание за следните изводи: 

1. Тематиката на туристическото райониране не е нова за страната. Тя се 

поставя още през 60-те години на миналия век. 

2. Независимо дали се разработват от научните среди, или от специализирани 

държавни институции, предлаганите схеми за туристическо райониране имат 

практическо предназначение. Тяхната цел е да обслужват развитието и 

управлението на туризма в отделните територии и дестинации.  

3. Независимо от големия брой на районните схеми, почти липсват цялостни 

концепции за мястото, ролята и функциите на туристическото райониране в 

страната. Такава концепция липсва и днес, въпреки изискването на Закона за 

туризма от 2013 г. 
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4. Все още не е уточнен категориалният апарат: няма еднозначно разбиране за 

същността и субординацията на понятията „туристически район”, 

„туристически подрайон” и „туристически микрорайон”, „туристическа 

локализация”, „туристическо ядро”, „туристически център”, „туристически 

пункт” и др. 

5. Не е уреден въпросът с организациите за управление на туристическите 

райони. 

 

Предлага се на отговорните национални институции преди приемането 

на поредната концепция и схема за туристическото райониране на 

страната да инициират широко обсъждане с участието на бизнеса, 

научните среди, местните власти и НПО. 

 

Литература 

1. Апостолов, Н. Географията на туризма - един век развитие и 

достижения. Наука и икономика, Варна, 2013. 

2. Бъчваров, М., Апостолов, Н. География на туризма. Г. Бакалов, Варна, 

1982. 

3. Бъчваров, М., Тончев, Ц. Основи на туризма. Тилиа, София, 1996. 

4. География на България: физическа и социално-икономическа география. 

Форком, С., 2002. 

5. Димов, Н., Марков, И. Райониране на туризма в България: същност, 

цели, пространствена структура, политики. В: Туризмът – предизвикателство в 

условията на икономическа криза. Сборник статии. НБУ, София, 2011. 

6. Марков, И., Апостолов, Н. География на туризма. ЦДО при ВУАРР. 

В. Търново, 2013. 

7. Марков, И., Н. Димов, Районите на туризма в България: хоризонтална 

мрежа за регионално развитие и политика, Сб. “Българският туризъм – 

приоритети за развитие до 2013 г.“, “Славена“, Варна, 2007. 

8. Закон за туризма. ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г. 

9. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма 2009-2013 г. 

София, 2009. 

10. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030. 

София, 2014. В: http://www.mi.government.bg. 

 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

357 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

 

Study on opportunities for restaurant services 

improvement 
 

Snezhana Ivanova1, Ivanka Shopova2 

1University of food technologies – Plovdiv  

2University of agribusiness and rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

Quality in the restaurant business is recognized as a key component of the services 

in tourism. All kinds of catering establishments are characteristic elements of 

material and technical base of tourism. Condition, kind, quality and level of their 

development largely determine whether in specific area in favorable natural, 

cultural - historical and other resources can be developed tourism for recreational 

purpose or just passing through. 

One of the most important conditions for a successful restaurant business is the 

provision of high quality in the performance of production, commercial and social 

function. Because of the lack of unified organization and quality control system in 

the restaurant management this paper set the following goals and objectives: 

examining the determinants of product quality in the food and entertainment 

enterprises; proposal of methods for quality service in the restaurants; evaluation of 

service quality; study on consumers' perceptions of service quality. Structure 

example of the quality indicators in restaurant and scheme of quality service 

assessment are proposed. 

 

Key words: quality of service, indicators of quality, quality assessment. 

 

Introduction 

Quality in the restaurant business is recognized as a key component of the services 

in tourism. The main purpose of restaurant establishments is to provide paid 

services in the form of organized meals. Restaurants, entertainment and 
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accommodation establishments are characteristic elements of material - technical 

base of tourism. Food, accommodation, treatment and leisure facilities are 

characteristic elements of material and technical base in tourism. Condition, kind, 

quality and level of their development largely determine whether in specific area in 

favorable natural, cultural - historical and other resources can be developed 

tourism for recreational purpose or just passing through (Somov, Ivanova, 2011). 

One of the most important conditions for a successful restaurant business is the 

provision of high quality in the performance of production, commercial and social 

function. Quality in restaurant business is determined by two key areas - quality of 

culinary and indicators of service quality (Aleksieva, Stamov, 2003; Lovacheva, 

Mglinets, Uspenskaya, 1990). Quality of culinary is formed at the stage of its 

development and is incorporated in the relevant legal documentation. It is provided 

at the production stage and is maintained at the stages of storage, transportation 

and sale (Ninemeir, Hayers, 2005??? не съвпада цитатът).  

Quality of service is determined by a number of indicators that characterize all 

elements in the overall process of service and by conditions of use. The quality of 

service is a sum of individual ratings. Quality in catering sector depends on various 

factors, some of which directly affect production, while others act on business. Thus 

they simultaneously affect the quality of culinary products and the quality of 

service. 

 

Purpose of the study 

In different restaurants operate various regulatory, technical and technological 

documentations as collections of recipes for dishes and drinks, technological 

diagrams and technical instructions for preparing meals. There is a lack of unified 

system of standardization in the food and drinks production and also uniform 

guidelines for the development and implementation of scientific and technical 

documentation. All this complicates restaurant business. 

The lack of a single organization and system of quality control in the restaurant 

management is an research object of this paper with the following goals and 

objectives: 

• to examine the factors, determining the quality of production in the catering 

sector; 

• to propose methods for quality service in restaurants;  
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• to evaluate quality of service; 

• to conduct a survey about consumers opinion for quality of service in a 

specific restaurant.  

 

Analysis of the study 

The quality of culinary products in catering is usually defines as a set of 

characteristics of the products, determining its suitability to provide normal vital 

activity of the human organism, i.e. to satisfy the physiological needs of man of 

nutrients and energy, considering also the principles of healthy eating (2, 3). This 

includes nutritional value, biological value, organoleptic assessment, safety and 

visual appearance of food (design) on the plate (7). The list of quality indicators 

depends on the production use and they can be measure by different units (%, 

levels, etc.), but also can be unmeasured (4).  

Composite indicator “food degree of readiness” is widely used in culinary practice 

and it characterizes a certain state of the dish through complex physicochemical, 

mechanical and organoleptic properties, making it suited for use. The indicator 

"biological value" characterizes the quality of the protein, contained in the output, 

its balance in terms of amino acid composition, digestibility and absorption, which 

not only depend on the amino acid composition, but also on the structural 

characteristics of the protein. The integral indicator of quality of culinary 

production is defined as the ratio of the cumulative beneficial effect of consumption 

to overall losses in its creation and consumption. For example, in food production 

such indicator is the chemical evaluation (chemical score), which shows the 

percentage of compliance indicator amino acid composition to the formula for a 

balanced diet. The term basic level of quality indicator is use to assess the level of 

culinary production quality (4). This meaning of the indicator is considered as a 

basis for comparative quality assessment. In assessing the quality of culinary 

production is necessary to know the nominal value of the indicator of quality. This 

is a regulated value of which is accounted tolerance limit as fixed meanings of 

quality indicators. Nominal and limit values of a quality indicator have to be 

reflected in the legal documentation and they are used for quality control of 

culinary production. 

It is very important for restaurants to control food safety, which is one of the main 

components of culinary products quality in the process of food preparation, storage 
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and realization. For securing food safety in the manufacturing process is necessary 

to apply good manufacturing practice and hygienic standards and HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) system to prevent the possibility of food 

poisoning and infections, and physical safety. 

Methods for culinary production quality assessing include: differential, 

comprehensive, mixed and statistical (2), (Figure 1). 

Figure 1. Methods for culinary production quality assessing 

Source: Lovacheva G., Mglinets I., Uspenskaya N. (2) 

 

Assessment of service quality 

Service quality in restaurants and catering units can be defined as a set of single 

indicators respectively for the duration of the service, culture of service and the type 

of restaurant commercial hall. 

Single indicators are involved to varying degrees in the formation of the overall 

assessment of quality. Therefore the value of each indicator must be corrected by 

relevant coefficient significance, respectively to indicators for duration of service, 

service culture and a commercial area. 

The final assessment can be defined by collecting information in two ways: 

consumer and company evaluation (Figure 5). 

Consumer evaluation of service quality is usually gathered via surveys and the most 

common form are questionnaires. Also survey sheets are available to recruit more 

information. Most often respondents are asked about social status, gender, age, 

financial security, family situation as well as questions about consumer preferences 

and recommendation (8). Consumer assessments in restaurants can be self-

METHODS FOR CULINARY 
PRODUCTION QUALITY 

ASSESSMENT 

DIFFERENTIAL METHODS 
 

based on the use of single 
indicators - taste, appearance etc. 

COMPREHENSIVE METHODS 
 

based on the use of complex 
quality indicators 

MIXED METHODS 
 

simultaneous use of a single and 
comprehensive indicators 

STATISTICAL METHODS 
 

use the rule of mathematical  
statistics 
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collected through the so-called mechanical or electronic counters that are situated 

at the exit. 

Electronic cash registers and computer systems in restaurants with table service 

provide very good opportunities for collecting consumer evaluations of quality and 

study of consumer demand. Together with the restaurant bill printed test for 

assessing the service quality may be given. Thus restaurant manager receive 

information about the individual work of each waiter and a particular case of 

service. 

Company evaluation is also formed in different ways. Most often individual 

controlling authorities are formed. Evaluators can be employees from the company 

itself or representatives of state and public institutions. Company evaluation of 

service quality in restaurants with table service is given mainly by the restaurant 

manager as well as by specialists in the restaurant - quality unit, technological 

laboratory, laboratory quality control. Estimates are imported in a special diary or 

into the computer system. 

 
Figure 2. Model scheme of quality parameters structure 
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Figure 3. Model scheme of service quality assessment 
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Conclusion 

Quality is a factor that plays an important role in modern life. Customers’  changing 

lifestyles and competitive market resulted in increasing requirements for service 

quality in restaurants. By performing quality analysis in the restaurant business, 

schemes are proposed for the formation of estimates of overall quality and general 

layout of the structure of the quality indicators in the restaurants. 
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The innovative approach – a basis for Danube region 

development 
 

Luben Hristov, Stefka Timareva 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

Priority reflection today is finding the opportunities to address disparities in 

regional development. Distinctive aspects of the modern guidelines and policy 

decisions have projective expression for the implementation of economic projects 

and trends in the industries. Processes of regionalization and aspirations for their 

mastery and control are directly related to the development of alternative forms of 

tourism. With the discovery of the possibilities to overcome the disproportionate 

development of the regionsanalyze the possibilities of tourism's social and economic 

development of the regions along the river. Danube - NUTS1, including North 

Bulgaria. Essential aspect of the objective is to identify the range of socio-economic 

factors designed in Human Development Index, determining the quality of life. By 

clarifying the objective the paper discussed topics as depopulation, increasing the 

share of the adult population in some regions, and the related tasks of raising 

incomes and solving socio-economic challenges. 

 

Keywords: innovation, regional development, economic and social development, 

Human Development Index. 

 

Introduction 

Priority reflection today is finding the opportunities to address disparities in 

regional development. Distinctive aspects of the modern guidelines and policy 

decisions have projective expression for the implementation of economic projects 

and trends in the industries. Processes of regionalization and aspirations for their 

mastery and control are directly related to the development of alternative forms of 

tourism. With the discovery of the possibilities to overcome the disproportionate 

development of the regions analyze the possibilities of tourism's social and 
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economic development of the regions along the river Danube - NUTS1, including 

North Bulgaria. Essential aspect of the objective is to identify the range of socio-

economic factors designed in Human Development Index, determining the quality of 

life. Regionalization is the hope for the formation of observable results of socio-

economic development of territories. By clarifying the purpose, the objective answer 

the problems of depopulation, increasing the share of the adult population in some 

regions. The aim is to raise incomes and resolving socio-economic challenges. 

 

Methods 

Critical-analytical method is a basic approach to working with their clarification. 

The applied methodology for the use of natural resources allows detection and 

differentiation of areas in the Danube region by mass tourism or alternative 

practice. Based on all of this, the aim is to involve contemporary reflection on the 

expansion of environmental forms of tourism in the Danube region. 

Main methods used in the work are the comparative method and the analytical 

following of the concept of regionalism in the literature, the Regionalism and related 

policies. For detailed development of the purpose of the article are also used the 

aspects of the methodology for index development of society as a key indicator of its 

levels, (Human Development Index, HDI). 

 

Results 

Conceptual forefather of regionalism is the famous Swiss critic of civilization Denis 

de Rougemont. In 1980 he described the crisis of centralized state with a clear 

formula: Countries "are too small to play an effective role in the world or to ensure 

its defense. They, with the exception of two or three countries are too big to really 

be able to meet their areas of life and to solve the problems of unemployment, the 

environment and education. "Therefore, European regions and the European 

federation could be formed together in mutual dependence. According to this view 

without autonomous regions as basic units there won't be a capable and European 

unification 

In the 70's thoughts in favor of a "Europe of Regions" were particularly popular, 

they were marked by socio-cultural character. Since the mid 80's insistence on 

enhanced regional dialogue has gained popularity and entered practical politics. In 
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this phase, the regions experienced a clear shift from "object of European politics" 

to became involved participants with a claim to address the European issues. 

Since the middle 1980s regional representatives from different European countries 

prepared common catalogs of their claims, such as the "Declaration of Düsseldorf" 

in June 1991 and the "Declaration of regionalism in Europe" of the Assembly of 

European Regions (CEA ) in December 1996, the Committee of the Regions (CoR) 

engaged in this debate since its inception. However in regard to the EU as a priority 

are indicated the following requests: EU is to respect the cultural and regional 

diversity, and domestic government structures, including the scope for action of the 

Regions; three-tier federal structure of the EU with separate areas; regional 

authority the power to take decisions; ABC strengthening the principle of 

subsidiarity, and self-referral law of the European Court by the provinces, 

autonomous regions and communities with their own legislation. 

By the term region the EU institutions understand the sub-national territorial units 

with strictly defined boundaries, some of which have no administrative or legal 

status, but serve just for statistical purposes. Regions of the country - states follow 

the hierarchical classification scheme to Eurostat, which is known as the 

"Nomenclature of territorial units for statistics" (Nomenclature of Territorial Units 

for Statistics) and whose standards are legally established by Regulation (EC) No 

1059/2003. 

Contribution to the development of the doctrine of innovation development and 

theoretical developments in tourist areas have the Russian authors A. Alexandrova, 

D. Nikolenko, A. Darinski I. Dmitrievsky N. Mironenko, I. Zorina and others. Their 

overall concept is the idea that recreational and tourist areas are a special case in 

the general process of innovation strategies for regional development. 

In general the results are the direct expression of a number of factors. The 

innovation process has rich content and includes a variety of activities and results 

in achieving different effects. The creation of entirely new knowledge is the goal of 

the research. All subsequent stages of the innovation process - development, 

preparation for commercialization and marketing of new products, are oriented 

towards creating conditions for materialization and market launch of existing 

technologies. Preferred direction for the implementation of innovation is product 

improvement, usually resulting from the adjustment of purchased outside 

technological knowledge. The ability of firms to create new products and the ability 
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to successfully commercialize them, including the international market, is the basis 

for achieving technological competitiveness. 

Conducted surveys indicate a serious misunderstanding of the importance of staff 

and the impact of human resources on the intensity and success of innovation. 

Highly qualified staff is rarely considered as a factor for innovative business 

development. Only 9% of the companies surveyed indicated that the lack of staff 

with high competence, which is emerging as a mass phenomenon is the cause of 

their weak innovation activity. The business does not assess sufficiently the 

importance of human capital as a factor of development of innovation potential and 

to enhance overall company competitiveness - only 28.5% of the companies have 

conducted additional training aimed at raising the level of education and training of 

staff. 

A resource with critical success in terms of innovation is the funding. In most 

cases, the main source of funding for innovation is the resulting profit which is 

reinvested in the implementation of projects for research and development. The lack 

of opportunities for external funding leads to linking the budget for innovation to 

the achieved in previous years financial results. Most of the factors restraining and 

limiting innovation activity of businesses are connected with a lack of sufficient 

resources and adequate funding sources. 

Gained access to European experience in regional innovation policy offers the 

possibility to use innovation as a means to achieve long-term goals for economic 

and social development in the regional strategies and local plans of the Danube 

region. This will improve the capacity of the regional economy and effective 

absorption of EU structural funds. It will stimulate the creation of public-private 

partnerships in the implementation of regional projects of mutual interest, as well 

as effective use of tourist potential. 

Implementation of the priority "Effective use of tourism potential" is integrated 

because it implies the unification of potential for tourism development in the whole 

Danube region. Formation of joint tourism products and promotion policy affects 

and complements the implementation of all the above mentioned priorities from 

infrastructural development, through economy and ecology to human resources. 

The Danube region is a territory rich in natural resources, cultural and historical 

heritage especially in the Bulgarian part of the Danube area. They are the 

prerequisite for the development of cultural and eco-tourism as well as the creation 
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and promotion of a specific Danube tourism product. Therefore the priority allows 

integrated projects with cross-regional, cross-border and transnational character. 

They should be directed towards the formation of a common Danube tourism 

strategy, to develop a common tourism market and a range of projects to create 

Danube tourism products in the field of the culture, wine, rural and cruise tourism 

in the Danube macro-region. 

A natural possibility is the perspective development and promoting sustainable 

environmental practices in the middle and lower Danube basin. Basis for their 

future realization is the inclusion of ecology in the school curriculum. Practical 

realization of the principle of environmental education will encourage the collection 

of information on environmental areas and will develop rules and regulations for 

their visit. Projection of environmental education is the building regional knowledge 

exposures in schools, which contribute to the formation of a new consciousness 

and a responsible attitude towards the past. By raising the level of education 

hidden environmental problems will be revealed and solutions would be sought. 

Promotion of positive foreign experience, among the guests, and the hosts is the 

ultimate goal, the realization of the principle of environmental education. 

Realization of the possible aspects of the expansion of environmental practices in 

the Danube region are a basis for inclusion and use of new forms of eco-friendly 

tourism. With their practical implementation new opportunities will materialize to 

improve the socio-economic environment and therefore the needed enhancement of 

quality of life. 

Regional development in the countries of the middle and lower coast of the river is 

directly dependent on unsustainable socio-economic conditions in them. Therefore, 

the implementation of environmental practices in the region are the basis for 

increasing employment, increasing income of the local population and therefore 

improving the quality of life. Levels of development of the society are interpreted in 

the literature with the notion - human development. The index of the development 

of society is a key indicator of its levels, (Human Development Index, HDI). His 

values are different for the countries of the Danube region. European countries the 

highest index is Norway, which is 0.943. Netherlands is the second European 

country with the index value - 0,929. Of the countries of the Danube region the 

highest values of the Index have Germany - Austria and 0.905 - 0.885. Its values 

are 0.834 for Slovakia, and Hungary - 0,816. All other countries in the Danube 
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region have low values of the index, which excludes them from even the top 50 

countries in the world. The values of the index for Bulgaria are 0.28. 

 

Discussion 

Innovation is a complex and high-risk process, involving much of the region's 

resources. Implementation of the innovation process implies serious preparation - 

choice of innovative project, providing the necessary funding, training or 

recruitment, reorganization of the company's activities. As compensation the 

achieved results (new or better place products and processes) can be the basis for 

achieving the long-term corporate purposes. Obviously, the application of the 

principles of strategic planning is a prerequisite for successful innovation, and for 

the optimum exploatation of the received final effect. 

An essential element of the innovation company are potential human resources and 

their acquired qualifications, experience and skills for creative problem solving. The 

human factor is becoming a carrier of knowledge in its various forms, and a 

condition for the optimal use of the potential of other resources - financial, material, 

information, system. 

Strategic documents of the European Union for the period 2014-2020 associated 

problems of growth and competitiveness of the Union economy with regional 

development. On the other hand, according to the same documents the 

development of regions is a function of the state of research, knowledge, 

entrepreneurship and innovation in them. In an economy based on knowledge, as a 

key driver of growth is defined the new knowledge, technology and innovation. The 

trend in recent years is to strengthen the regional dimension of European and 

national innovation policies. Along with measures to develop the innovation 

potential of macro-levels the units designed to encourage innovation systems in 

regional terms acquire increasing importance and effects. The aim is to identify the 

unique characteristics of local economies and capabilities of functioning within the 

business units to develop competitive advantages. This creates problems for study 

and optimization of regional innovation systems and the development of strategies 

for regional development. Regional studies are closely connected with the 

development of regional policy in the field of science, education,  innovation and 

business development. 
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The strategy for boosting the development of the Danube region was presented on 

December 8, 2010 in the document COM (2010) 715/4 of the European 

Commission. The Danube region covers eight EU Member States (Germany, Austria, 

Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria and Romania) and 6 non-EU 

countries (Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Ukraine and 

Moldova).The region faces a number of challenges: environmental threats (water 

pollution, floods, climate change); untapped potential vessel and lack of road and 

rail transport links; insufficient energy connections; unbalanced socio-economic 

development; uncoordinated systems of education, research and innovation; 

shortcomings in security. 

The strategy is divided into 11 priority areas that support the four pillars of the 

Strategy: 

- Connecting the Danube Region - Enhancing mobility and intermodality; promoting 

more sustainable energy; promotion of culture, tourism and people to people 

contacts 

- Protection of the environment in the Danube Region - restore and maintain water 

quality; management of environmental risks; conservation of biodiversity, 

landscapes and the quality of air and soil. 

The Danube region is attractive to the common history and traditions, culture and 

arts, reflecting the different communities in the region, and its remarkable natural 

heritage. Danube Delta is a world cultural heritage and offers opportunities for 

hiking, sports and other entertainment. By applying a common and consistent 

approach to improve and promote these opportunities, the Danube region should 

become a European and global "brand". Coordination of each priority area is the 

task of the Member States (together with countries or regions outside the EU, with 

the exception of the matters on which the EU takes decisions at the state level, 

such as security, serious and organized crime), they shall consult the Commission 

as well as with relevant EU agencies and regional organizations. The strategy is in 

line with the strategies of innovation strategies of other EU countries. 

- Creating prosperity in the Danube region - the development of society based on 

the foundations of knowledge through research, education and information 

technology; supporting the competitiveness of enterprises; Investing in people and 

abilities- 

- Strengthening the Danube Region - Enhancing institutional capacity and 

cooperation; working together to ensure security and tackle organized crime. 
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In Priority Area 3 of the Strategy is stated: Promotion of Culture, Tourism and 

contacts between people, as a prerequisite for innovation in tourism. 

In the development of the innovation strategy of a region is necessary to analyze the 

regional economy in terms of innovation; preparing the economic profile of the 

region; developing a methodology for analyzing the regional innovation system, 

analysis of the regional innovation system. An "audit" is made of the innovation 

potential of the region through qualitative and quantitative analyzes by: 

- Demand for innovation by businesses; 

- Supply of innovation from research organizations; 

- The role of intermediary organizations and financial institutions; 

- Operation of the regional innovation system. 

In the development of regional innovation strategies and plans for its 

implementation the strategic goal of the Regional Investment System (RIS)is defined, 

based on a broad consensus, preparing pilot initiatives from the region for funding 

from the Structural Funds. Regional innovation system includes a number of 

different functions and commitment to the implementation of the research and 

innovation process. Undoubtedly the most responsible role is that of the business 

formations for the following reasons: firms are the link between science and the 

created new technological knowledge, on the one hand, and the changing needs of 

the market on the other. They create the conditions to effectively combine the 

necessary process of renewal resources and maintaining unique competitive 

advantages on the basis of the results obtained. In this sense firms remain and the 

risk of possible financial or market failure of new ventures. 

In the Danube region large-scale activities are not carried out to conduct research 

and application of innovation and advanced technologies. This is due to the limited 

financial resources available to the scientific research centers and institutes within 

the region. Innovation potential is measured by the ability of the business by 

creating and implementing new knowledge and advanced technologies to discover, 

generate and the optimal use their own unique advantages to improve their 

competitive position in the domestic and international markets. As indicators of the 

innovation potential in the analysis of demand for innovation are used the 

indicatorsfor degree of protection and utilization of human, financial and 

information resources of companies and number of indicators and guidelines for 

use of available objects of intellectual ownership.The link between research and 
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education institutions and businesses in the area has long been interrupted, no 

new productions based on new intellectual products are created, which is one 

reason for the low competitiveness of domestic production compared to European 

and global indicators. 

The main reason for the inefficient use of the competitive potential of companies in 

the region is low innovative activity. Understanding the main methods and forms to 

implement the innovation and technology transfer will allow for - effective search 

and the use of financial and human resources and offering products and services 

tailored to the requirements of European markets. Training of specialists in the field 

of innovation management required consensus on the importance of innovation and 

entrepreneurship on the part of everyone involved in the education and training 

process, as well as those functioning on the labor market. Still within the area is 

not fully realized the idea of modern technological parks, filled with technologies for 

electronic communications. 

With the EU average of around 2%, in Bulgaria the cost of R & D are 0.51% of gross 

domestic product (when placed in the Lisbon target of 3%). There is a significant 

gap in the field of technological development, the introduction of modern 

information - communication technologies and innovation compared with the 

achievements of the EU countries. On the index "degree of diffusion of innovations" 

Bulgaria ranks last among the European countries with a share of innovative 

companies 16% with average level for the EU-27 40%. 

 

Conclusions and implications  

The increased orientation of the regions in Europe to activities that generate high 

added value and expectations - high innovation activity will contribute to 

overcoming the intra-regional disparities and imbalances. The outlined EU strategy 

will help solve many social problems, including reducing unemployment, negative 

growth, high unemployment in the region and negative impacts on the environment. 

This will increase the quality of life in the region. Danube region should be seen as 

a historical territorial community of European peoples and cultures, and a region 

with enormous economic and human potential. In the context of today's global and 

regional challenges, promote economic, social and territorial cohesion and 

strengthening of solidarity and friendly relations between countries and regions in 

the Danube area with the active role of the Member States of the European Union 

based on the developed concept of the European Union for regional development. 
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The EU Strategy for the Danube Region will continue to developed and enriched 

over time in light of the purposes and principles of the cohesion policy of the EU 

and the experience of all Danube partners at national, regional and local level. 
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Иновативният подход – основа за развитието на 

Дунавския регион 
 

Любен Христов, Стефка Тимарева 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите -България 
 

Въведение 

Приоритетен размисъл в съвремието е разкриване на възможностите за 

преодоляването на диспропорциите в регионалното развитие. На 

регионализирането се възлагат надежди и валидаризират претенции, с него да 

се решат и формират обозрими резултати за социално-икономическото 

развитие на териториите. Ясно изразените аспекти и насоки на съвременните 

политически решения имат проективен израз за реализирането на 

икономическите проекти и тенденции в стопанските отрасли. Протичащите 

процеси на регионализация и стремежите за тяхното овладяване и 

контролиране са пряко свързани с развитието на алтернативните форми на 

туризъм. С разкриването на възможностите за преодоляването 

диспропорционалното развитие на регионите се налага и водещата цел на 

работата е анализиране на възможностите на туризма за хармонизиране на 

социалното и икономическото развитие на регионите от крайбрежието на р. 

Дунав - NUTS1, включващ Северна България. Съществен аспект на целта е 

идентифициране на кръга от социално-икономически фактори, проектиращи в 

Индексът на човешкото развитие, определящ качеството на живот. С 

изясняването на целта се дава отговор на проблемите за обезлюдяването, 

увеличаваното на дела на възрастното население в отделни региони, както и 

свързаните с това задачи повишаване на доходите и разрешаването на 

социално-икономическите предизвикателства. 

 

Методи 

Критико-аналитичният метод е основен подход за работа при тяхното 

изясняване. С приложената методика за използването на природните ресурси 

се позволява разкриване и диференциране на зоните в Дунавския регион от 
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масовата или алтернативна туристическа практика. Въз основа на всичко това, 

работата се приобщава към съвременния размисъл за разширяване на 

екологичните форми на туризъм в Дунавския регион. 

Основно използвани методи в работата са сравнителният и аналитичното 

проследяване на концепцията за регионализма в литературните източници и 

свързаните с регионализма политики. За детайлното разработване на целта на 

статията се ползва и аспектите на методиката за Индексът на развитие на 

обществото е основен показател за нивата му, (Human Development Index, HDI). 

 

Резултати  

Идеен баща на регионализма е известният швейцарски критик на 

цивилизацията Дени дьо Ружмон. През 1980 г. той описва кризата на 

централистичната държава с ясната формула: Държавите “са твърде малки, за 

да играят ефективна роля в световен мащаб или за да осигурят своята отбрана. 

Те, с изключение на две или три държави, са и твърде големи, за да могат 

наистина да изпълнят своите региони с живот и да решат проблемите на 

безработицата, екологията и образованието”. Следователно европейските 

региони и европейската федерация биха могли да се формират заедно, във 

взаимна зависимост. Според това схващане без автономни региони като 

базисни единици няма да има и дееспособно европейско обединение.  

През 70-те години особено популярни бяха размислите в полза на “Европа на 

регионите”, които бяха белязани от социокултурния знак. От средата на 80-те 

години настояването за засилен регионален диалог придоби популярност и 

навлезе в практическата политика. В тази фаза регионите претърпяха ясна 

промяна и от “обект на европейската политика” се превърнаха в ангажирани 

актьори с претенция да вземат отношение по европейските въпроси. 

От средата на 80-те години представители на регионите от различни 

европейски страни изготвиха общи каталози на исканията си, каквато бе 

например “Декларацията от Дюселдорф” от юни 1991 г. и “Декларацията за 

регионализма в Европа” на Асамблеята на регионите в Европа (АРЕ) от 

декември 1996 г. Комитетът на регионите (КР) се включи ангажирано в този 

дебат още от своето основаване. При това по отношение на ЕС най-често като 

приоритетни се посочват следните искания: ЕС да зачита културното и 

регионалното разнообразие, както и вътрешните държавни структури, 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

376 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

включително възможностите за действие на регионите; тристепенна 

федеративна структура на ЕС със самостоятелни райони; регионален орган с 

правомощия да взема решения; укрепване на АБВ принципа на 

субсидиарността, както и самостоятелно право за сезиране на Европейския съд 

от страна на провинциите, регионите и автономните общности със собствено 

законодателство. 

Под понятието регион институциите в ЕС разбират субнационални 

териториални подразделения със строго дефинирани граници, някои от които 

нямат административен характер или правен статут, а служат за 

статистически цели. Регионите в страните – членки на ЕС, следват 

йерархичната класификационна схема на Евростат, която е известна като 

„Номенклатура на статистическите териториални единици” (Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics) и чиито стандарти са законово утвърдени с 

Regulation (EC)No 1059/2003.  

Принос в развитието на учението за иновационното развитие както и 

теоретичните разработки за туристическите райони имат руските автори, сред 

които са A. Александрова, Д. Николенко, A. Дарински, И. Дмитриевски, Н. 

Мироненко, И. Зорина и др. Общата им концепция е подчинена на идеята, че 

рекреационните и туристическите региони са частен случай в общия процес на 

иновационните стратегии за развитие на регионите. 

В цялост резултатите са непосредствен израз на множество фактори. 

Иновационният процес има богато съдържание, включва многообразие от 

дейности и води до постигането на различни ефекти. Създаването на изцяло 

ново знание е цел на научноизследователската дейност. Всички следващи етапи 

на иновационния процес – развойна дейност,подготовка за внедряване в 

производство, маркетинг на нови продук-ти, са ориентирани към създаване на 

условия за материализиране и пазарно лансиране на вече съществуващи 

технологи. Предпочитана насока за осъществяване на иновационна дейност е 

продуктовото усъвършенстване, резултат обикновено от адаптирането на 

закупено отвън технологично знание. Способността на фирмите да създават 

нови продукти и умението успешно да ги комерсиализират, в т.ч. на 

международния пазар, е основа за постигане на технологична 

конкурентоспособност. 

Проведените анкетни проучвания свидетелстват за сериозно неразбиране на 

значението на персонала и влиянието на човешките ресурси върху 
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интензивността и успеха на иновационната дейност. Високата квалификация 

на наетия персонал рядко се разглежда като фактор за иновативно развитие на 

бизнеса. Само 9 % от изследваните фирми посочват, че липсата на персонал с 

висока компетентност, което се утвърждава като масово явление е причина за 

слабата им иновационна активност. Бизнесът не оценява в достатъчна степен 

значението на човешкия ресурс като фактор за развитие на иновационния 

потенциал и за повишаване на общата фирмена конкурентоспособност – едва 

28,5 % от фирмите са провели допълнително обучение, насочено към 

повишаване на образователното равнище и квалификацията на персонала. 

 Ресурс с критично значение по отношение успеха на иновациите са 

финансовите средства. В повечето случаи основен източник за финансиране на 

иновационната дейност е получената печалба, която се реинвестира в 

осъществяването на проекти за изследване и развитие. Липсата на 

възможности за външно финансиране води до обвързване на бюджета за 

иновации с постигнатите през предходни години финансови резултати. С 

липсата на достатъчно средства и подходящи източници на финансиране са 

свързани голяма част от факторите, задържащи и ограничаващи 

иновационната активност на стопанските субекти. 

Достъпът до натрупания европейски опит в сферата на регионалната 

иновационна политика предлага възможност за използване на иновациите като 

средство за постигане на дългосрочните цели за икономическо и социално 

развитие, заложени в областните стратегии и общинските планове на 

Дунавския регион. Това ще доведе до подобряване на капацитета на 

регионалната икономика и ефективно усвояване на средства от Структурните 

фондове на ЕС. Ще се стимулира изграждането на публично-частни 

партньорства при осъществяването на регионални проекти от взаимен интерес, 

както и ефективно използване на туристическия потенциал. 

Реализацията на приоритета „Ефективно използване на туристическия 

потенциал“ има интегриран характер, тъй като предполага обединяването на 

потенциала за развитие на туризма в целия Дунавски регион. Формирането на 

общи туристически продукти и промоционална политика засяга и допълва 

изпълнението на всички предходни дефинирани приоритети от 

инфраструктурното развитие, през икономика и екология до човешки ресурси. 
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Дунавският регион е територия, богата на природни ресурси, културно и 

историческо наследство в българската част на Дунавското пространство. 

Именно те са предпоставка за развитието на културен и еко туризъм, както и 

за създаването и промотирането на специфичен дунавски туристически 

продукт. Поради тази причина приоритетът предполага интегрирани проекти с 

междурегионален, трансграничен и транснационален характер. Те трябва да са 

насочени към формирането на обща Дунавска туристическа стратегия, 

развитие на общ туристически пазар и набор от проекти за създаване на 

дунавски туристически продукти в областта на културния винения, селския и, 

круизния туризъм в Дунавския макрорегион. 

Естествена възможност е перспективното развитие и трайното налагане на 

екологичните практики в страните от средното и долното поречие на Дунав. 

Основание за тяхното бъдещо реализиране е включването на екологията в 

училищните програми. С практическото реализиране на принципа за 

екологично образование ще се поощри и събирането на информация за 

екологичните територии, както и да се изработят нормите и правилата за 

посещението им. Проекция на екологичното образование е и изграждането на 

краеведчески експозиции в училищата, с които се допринесят за формиране на 

ново съзнание и отговорно отношение към миналото. С повишаването на 

образоваността ще се разкрият и скрити екологични проблеми и потърсят 

решения за тях. Популяризирането на чуждия положителен опит, както сред 

гостите, така и за домакините е крайната цел, при реализирането на принципа 

за екологично образование и просвета. Реализирането на възможните аспекти 

за разширяването на екологичните практики в Дунавския регион са основа за 

приобщаване и използване на нови форми за екосъобразен туризъм. С 

практическото им осъществяване ще се материализират и новите възможности 

за подобряване на социално-икономическата среда и в тази връзка 

необходимото повишаване на качеството на живота. 

Развитието на регионите в страните от средното и долното крайбрежие на р. 

Дунав е в пряка зависимост от неустойчивите социално-икономически условия 

в тях. Затова, реализирането на екологичните практики в региона са 

непосредствена основа за увеличаване на заетостта, повишаване на доходите 

на местното население и в тази връзка повишаването на качеството на живота. 

Нивата на развитие на обществото се интерпретират в литературата с 

понятието human development. Индексът на развитие на обществото е основен 
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показател за нивата му, (Human Development Index, HDI). Неговите стойности 

са различни за страните от Дунавския регион. От европейските страни най-

висок Индекс има Норвегия, който е 0,943. Холандия е втора европейска 

страна със индексна стойност - 0,929. От страните на Дунавския регион най-

високи стойности на Индекса имат Германия - 0,905 и Австрия – 0,885. 

Стойностите му за Словакия са 0,834, а на Унгария – 0,816. Всички останали 

страни от Дунавския регион имат ниски стойности на Индекса, което ги 

изключва дори от 50-те водещи страни в света. Стойностите на Индеска за 

България са 0,28.  

 

Дискусия 

Иновациите са комплексен и високорисков процес, който ангажира голяма 

част от ресурсите на региона. Осъществяването на иновационен процес 

предполага сериозна предварителна подготовка – избор на иновационен 

проект, осигуряване на необходимото финансиране,обучение или наемане на 

персонал, реорганизация на фирмената дейност. Като компенсация 

постигнатите резултати (нови или усъвър-шенствани продукти и процеси) 

могат да се превърнат в основа запостигане на дългосрочните фирмени цели. 

Очевидно е, че прилагането на принципите на стратегическото планиране е 

необходимо условие както за успешно обновяване, така и за оптимално 

използванена получения краен ефект. 

Съществен елемент на иновационния фирмен потенциал са човешките ресурси 

и придобитите от тях квалификация, опит и умения за творческо решаване на 

проблемите. Човешкият фактор се превръща в носител на знанието в неговите 

различни форми и представлява условие за оптимално използване на 

потенциала, заложен в останалите ресурси – финансови, материални, 

информационни, системни. 

Стратегическите документи на Европейския съюз за периода 2014-2020 

свързват проблемите за растежа и конкурентоспособността на икономиката на 

Съюза с развитието на регионите. От друга страна, според същите документи 

развитието на регионите е функция на състоянието на научните изследвания, 

знанията,предприемачеството и иновациите в тях. В условията на 

икономика,основана на знанието, като основен двигател на растежа се 

определят новите знания, технологии и иновациите. Тенденция през последните 
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години е засилването на регионалния аспект на европейската и националните 

иновационни политики. Наред с мерките за развитие на иновационния 

потенциал на макроравнище нарастващо значение придобиват и въздействия, 

насочени към стимулиране звената на иновационните системи в регионален 

аспект. Стремежът е да се откроят уникалните характеристики на местните 

икономики и възможностите на функциониращите в техните рамки бизнес 

формирования да развиват конкурентни предимства.Това поражда проблемите 

за изучаването и оптимизирането на регионалните иновационни системи и 

разработването на стратегии за развитие на регионите. Регионалните 

изследвания са в тясна връзка с разработването на регионалната политика в 

областта на науката, образованието, иновациите и развитието на бизнеса. 

Стратегията за стимулиране на развитието на Дунавския регион е представена 

на 8-ми декември 2010 г. в документа COM(2010) 715/4 от Европейската 

Комисия. Дунавският Регион покрива 8 страни-членки на ЕС (Германия, 

Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, България и Румъния) и 6 страни 

извън ЕС (Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Украйна и 

Молдова).Регионът е изправен пред редица предизвикателства: екологични 

заплахи (замърсяване на водите, наводнения, климатични промени); неусвоен 

плавателен потенциал и липса на пътни и железопътни транспортни връзки; 

недостатъчни енергийни връзки; небалансирано социално-икономическо 

развитие; некоординирани системи за образование, проучване и иновации; 

недостатъци в областта на сигурността. 

Стратегията е разделена на 11 приоритетни области, подкрепящи четирите 

основни стълба на Стратегията: 

- Свързване на Дунавския регион - подобряване на мобилността и 

интермодалността; поощряване на по-устойчива енергия; насърчаване на 

културата, туризма и контактите между хората 

- Опазване на околната среда в Дунавския регион - възстановяване и 

поддържане на качеството на водите; управление на екологичните рискове; 

съхраняване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на 

въздуха и почвите; 

- Създаване на просперитет в Дунавския регион - развитие на общество, 

почиващо върху устоите на познанието чрез изследвания, образование и 

информационни технологии; подпомагане на конкурентноспособноста на 

предприятията; Инвестиране в хора и умения- 
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- Укрепване на Дунавския регион - Повишаване на институционалния 

капацитет и сътрудничеството; съвместна работа за гарантиране на 

сигурността и справяне с организираната престъпност. 

В Приоритетна област 3 на Стратегията е посочено: Насърчаване на културата, 

туризма и контакта между хората, като една от предпоставките за въвеждане 

на иновации в областта туристическия бизнес. 

Дунавският регион е привлекателен с общата си история и традиции, култура и 

изкуства, отразяващи различните общности в региона, както и със 

забележителното си природно наследство. Делтата на река Дунав е обект на 

световното културно и наследство и предлага възможности за туризъм, спорт и 

други видове развлечение. Чрез прилагане на общ и устойчив подход за 

подобряване и популяризиране на тези възможности, регионът на река Дунав 

би трябвало да стане европейска и световна „търговска марка“. Координацията 

на всяка приоритетна област е задача на държавите-членки (съвместно с 

държавите или регионите извън ЕС, с изключение на въпросите, по които ЕС 

взема решения на държавно равнище, като сигурността, тежките престъпления 

и организираната престъпност), като те се консултират с Комисията, както и 

със съответните агенции на ЕС и регионални организации. Стратегията е 

съобразена със стратегиите в областта на иновациите със стратегиите на 

другите държави от ЕС. 

При разработване на иновационната стратегия на даден регион е необходимо 

да се направи анализ на регионалната икономика по отношение на 

иновациите; изготвяне на икономически профил на района; разработване на 

методология за анализиране на регионалната иновационна система, анализ на 

регионалната иновационна система. Провежда се „одит“ на иновационния 

потенциал на района чрез качествени и количествени анализи чрез: 

– търсенето на иновации от страна на бизнеса; 

– предлагането на иновации от научноизследователските организации; 

– ролята на посредническите организации и финансовите институции; 

– функционирането на регионалната иновационна система. 

При разработване на регионалната иновационна стратегия и плановете за 

нейното изпълнение се дефинира стратегическата цел на Регионалната 

инвестиционна система (РИС), основана на широк обществен консенсус, 

подготовка на пилотни инициативи от съответния регион за финансиране от 
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Структурните фондове. Регионалната иновационна система включва 

множество звена с различни функции и ангажимент по отношение 

осъществяването на изследователския и иновационния процес. Безспорно 

обаче, най-отговорна е ролята на бизнес формированията поради следните 

причини: фирмите са връзката между науката и създаденото ново 

технологично знание, от една страна, и променящите се потребности на пазара, 

от друга. Те създават условията за ефективно комбиниране на необходимите в 

процеса на обновяване ресурси и за поддържането на уникални конкурентни 

предимства върху основата на получените резултати. В този смисъл за фирмите 

остава и рискът от възможен финансов или пазарен неуспех на новите 

начинания. 

На територията на Дунавския регион не се осъществяват мащабни дейности за 

провеждането на научни изследвания и прилагането на иновации и 

авангардни технологии. Това се дължи на ограничените финансови ресурси, с 

които разполагат научно изследователските центрове и институти на 

територията на района. Иновационният потенциал се измерва със способността 

на бизнеса чрез създаване и внедряване на ново знание и модерни технологии 

да открива, генерира и оптимално да използва собствени уникални предимства 

с цел подобряване на конкурентните си позиции на вътрешните и 

международните пазари. Като измерители на иновационния потенциал в 

анализа на търсенето на иновации са използвани показатели за степен на 

осигуреност и използване на човешките, финансовите и информационните 

ресурси на фирмите, както и показатели за брой и насоки за приложение на 

разполагаемите обекти на интелектуалната собственост.Връзката между 

научноизследователските и образователните институции и бизнеса в района от 

дълго време е прекъсната, не се създават производства, основани върху нови 

интелектуални продукти, което е една от причините за ниската 

конкурентоспособност на местното производството в сравнение с европейските 

и световните показатели. Основна причина за неефективното използване на 

конкурентния потенциал на фирмите от сътветния регион е ниската 

иновативна активност. Познаването на основните методи и форми за 

осъществяване на иновационна дейност и участие технологичен трансфер ще 

дадат възможност за по–ефективно търсене и използване на финансов и 

човешки ресурс и за предлагане на продукти и услуги, съобразени с 

изискванията на европейските пазари. Подготовката на специалисти в 
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областта на иновационния мениджмънт изисксква консенсус относно 

значението на иновациите и предприемачеството от страна на всички, 

ангажирани в образователния и обучителния процес, както и тези, 

функциониращи на пазара на труда. Все още на територията на района не е 

реализирана изцяло идеята за съвременни технопаркове, наситени с 

технологии за електронни комуникации.  

При среден показател за ЕС от около 2%, за България разходите за 

научноизследователска и развойна дейност са 0,51% от брутния вътрешен 

продукт за (при поставена в Лисабонската стратегия цел от 3%). Наблюдава се 

значително изоставане в областта на технологичното развитие, внедряването 

на съвременните информационно – комуникационни технологии и иновациите, 

в сравнение с достиженията на страните от ЕС. По показателя „Степен на 

разпространение на иновациите” България заема последно място сред 

европейските страни с дял на иновативните фирми 16 % присредно равнище 

за ЕС-27 40 %. 

 

Заключение и изводи 

Засилената ориентация на регионите в Европа към дейности, носещи висока 

добавена стойност, и очакваната по – висока иновационна активност ще 

допринесат за преодоляването на вътрешнорегионалните различия и 

дисбаланси. Очертаната Стратегия на ЕС ще помогне за решаването на редица 

социални проблеми, включително намаляване на безработицата, отрицателния 

прираст, високата безработица в региона и отрицателните въздействия върху 

околната среда. Това ще доведе до повишаване на качеството на живот в 

региона. Дунавският регион трябва да се разглежда като историческа 

териториална общност на европейски народи и култури и като регион със 

огромен икономически и човешки потенциал за развитие. В условията на 

съвременните глобални и регионални предизвикателства е необходимо 

насърчаване на икономическото, социалното и териториално сближаване и 

укрепване на солидарността и добросъседството между страните и регионите в 

Дунавското пространство с активната роля на държавите-членки на 

Европейския съюз, на основата на разработената концепция на Европейския 

съюз за регионално развитие. Следването на Стратегията на ЕС за Дунавския 

регион ще продължи да се развива и обогатява във времето в светлината на 
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целите и принципите на политиката на сближаване на ЕС и опита на всички 

дунавски партньори на национално, регионално и местно ниво. 
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Public benefits of private higher education 
 

Dimitar K. Dimitrov 

University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper examines the rapid development of private higher education in recent 

decades. It highlighted that the competitiveness of private universities is determined 

by its flexibility on meeting the changing needs of the labor market, as well as quick 

response to prospective students requirements and interests. Also permanent 

development, innovations implementation, new technologies and infrastructure are 

distinctive benefits of private higher schools. An analysis of higher education in 

Bulgaria to public interest and current issues in the field are discussed. In 

conclusion some solutions are proposed from the practice and rich experience of 

the author in the field of management of the private university. 

 

Key words: private education, public benefits, competitiveness, good practices. 

 

Обществената полза от частното висше 

образование 
 

Димитър К. Димитров 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

Въведение 

За първите десет години на ХХІ век частното висше образование в 

Европейския съюз нараства от 8.1% до 10.1%. В Западна Европа то нараства 

за същия период от 6.0 до 6.3%. В Източна Европа съответно от 17.0 до 23.6%. 

За България тези цифри са 10.5% през 2000 г. и след 10 г. – 21.3%. 
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Заслужава да се отбележат високите показатели за дела на частното висше 

образование в Бразилия, Япония, Република Корея, Индонезия – между 35 и 

60%. Това са държави с интензивно развиващи се мощни икономики. 

Посочените по-горе проценти са изчислени на база брой студенти в частните 

висши училища спрямо общият брой студенти. 

В доклада на Световната банка от 2008 г. се подчертава, че е необходим частен 

сектор във висшето образование, за да се постигнат стратегическите му цели. 

Конкурентоспособността на частните висши училища се обуславя от: 

 Гъвкавост относно удовлетворяването на променящите се нужди на 

пазара на труда; 

 Бърза реакция спрямо търсенията на кандидат-студентите; 

 Перманентно развитие, внедряване на иновации, нови технологии, 

инфраструктура; 

 

Висшето образование в България и обществените интереси 

Няма съмнение, че фундаменталния интерес на обществото е да получава от 

институциите за висше образование конкурентноспособни специалисти, които 

да удовлетворяват потребностите на всички сектори и то с най-малък разход на 

публични финанси. 

Ако има консенсус по това твърдение, може дасе направи изводът, че частните 

висши училища са адекватни на обществените интереси. Те удовлетворяват 
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образователни потребности на обществото с нулев разход на публични 

средства. 

Българското общество бързо привикна на добрите практики в частното 

предприемачество. Наред с частните висши училища у нас функционират 

частни болници, аптеки, ресторанти, хотели, магазини, транспорт и 

производствени фирми. Потребителите вече са напълно убедени, че 

предлаганите стоки и услуги от частните предприемачи са по-качествени 

отколкото онези, които се предлагаха от държавата преди 1990 година. 

През май 2010 г. в Пловдив беше проведена конференция, в която се включиха 

доклади от акредитационните агенции на Албания, България, Унгария и 

Румъния. 

Докладите имаха своя конкретен национален колорит, но един от изводите 

беше еднакъв за всички държави: Частните висши училища внедряваха по-

бързо и гъвкаво добрите световни практики, адекватно и своевременно 

реагираха на обществените потребности и развиваха нов стил в отношенията 

между студенти и университет. 

Изтъкнато беше, че процесите за управление на качеството в частните висши 

училища влияят положително и върху процесите в държавните. 

Работодателите също се убедиха, че с частните висши училища може да се 

партнира по-успешно, защото те реагират по-бързо за удовлетворяване 

нуждите на бизнеса. 

Нормативната уредба във висшето образование у нас дава големи права на 

държавата за намеса в конкурентната среда /ограничаване на капацитета, 

определяне броя на приеманите студенти и др./ Ето защо българските частни 

висши училища са неравнопоставени в международната конкурентна среда, 

спрямо тези в другите европейски страни и САЩ.  

Член 36 от Закона за висше образование пък създава неравнопоставеност 

между частни и държавни висши училища по отношение на управлението и 

структурирането им. Мисля, че трябва да подкрепим държавните висши 

училища в желанието им да се промени тази норма в посока либерализация. 

Висшето образование и науката са творчески сфери. Не е в интерес на 

просперитета на българското общество, ако законодателят поставя рамки, 

бариери, разрешителни режими. 

В правилата за оценяване и акредитация има предпоставки за пораждане на 

порочни практики. Ясно е, че експерти, дошли да ни акредитират от 
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конкурентната институция, разположена от другата страна на улицата, нямат 

интерес да се повишава нашето качество. Напротив, те ще се стремят да ни 

ликвидират като конкурент или най-малкото да отслабят нашите позиции на 

пазара, чрез по-ниска оценка. Другият вариант е да се договорят двете 

институции за реципрочна отлична оценка.  

Решенията трябва да се търсят в интернационализацията на акредитацията, 

чрез включване на все повече чуждестранни експерти и международни 

агенции. 

В българското общество от години се водят дебати за нова стратегия за 

намаляване броя на университетите, за по-добро балансиране на броя на 

обучаваните студенти по направления и специалности. 

Планирането на броя на специалисти, които следва да се обучават във висшите 

училища очевидно е най-сложният проблем, защото той не намира своето 

решение повече от 25 години. В периода на държавна икономика този процес 

беше строго регламентиран. Държавата планираше необходимостта от кадри 

във всеки сектор, поръчваше обучението им в университетите, осигуряваше 

необходимия бюджет за това обучение и задължаваше завършилите да отидат 

на работа там, където са разпределени от държавата. 

В много голяма степен инерцията за държавната поръчка, покрита с бюджет, 

продължава и до днес, когато доминира частното предприемачество. 

Какви са вредите за обществото?! 

 Харчат се необосновано много публични средства за обучение на 

ненужни кадри 

 Стресират се структурни звена в университети, когато приемат по-малко 

или повече кандидат-студенти по дадена специалност поради две причини: 

частично отнемане на бюджет; пораждане на дисбаланс между броя на 

преподавателите и броя на студентите при организацията на учебния процес 

 Западна Европа и САЩ изтеглят най-добре подготвените кадри 

/отличниците от България/. Важен елемент от тяхната мотивация е 

невъзможността да се реализират адекватно при български работодатели. По 

този начин изнемогващата българска „хазна“ подпомага с милиарди евро 

западните икономики, защото се касае за стотици хиляди млади висшисти 

напускащи страната. 
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Какви са решенията? 

Планирането броя на необходимите кадри за отделните обществени сектори е 

горещият картоф, който никой не иска да поеме. Държавата счита, че водещи 

трябва да бъдат работодателските организации. Възможно е това да са 

решения, които да се вземат от Националния съвет за тристранно 

сътрудничество /НСТС/.  

А защо не тази задача да се възложи на университетите? Безспорно те са сред 

най-заинтересованите, също – имат поне по една катедра учени, които 

познават сектора, за който преподават и могат да направят най-обективна 

прогноза за потребността от кадри за период от 5 до 25 години.  

Но!  

Има едно предварително условие: Трябва да се освободят в максимална степен 

от собствения си инстинкт за „нагрузка“, който доминира при сегашното 

планиране на бройките студенти за обучение. 

Ще бъде полезно ако предложенията на висшите училища се обсъдят в НСТС и 

чак тогава да се утвърдят в Министерски съвет. Не следва да се пренебрегва 

ролята на Министерски съвет, защото в крайна сметка това е органът, който 

ще осигури субсидията за съответното висше училище. 

Както във всяко планиране, във всяка прогноза има известен риск от 

неизпълнение, защото в практиката на някои бюрократи е включена 

методиката „четене по тавана“. Въпреки това е по-добре да има несъвършено 

планиране отколкото никакво планиране.  

Ето и кратко описание на схемата: 

1. Проучвания, анализи и предложения от висшите училища за броя на 

студентите, които следва да се обучават по дадена специалност, с цел да 

удовлетворят обществени потребности след 5-10-25 години. 

2. Обсъждане в НСТС и представяне в Министерски съвет на 

преработеното предложение. 

3. Решение на Министерски съвет и осигуряване на субсидия за обучението 

на определения брой студенти. 
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Оптималното разпределение на ангажиментите за държавни и частни 

висши училища 

Последните 25 години се характеризират с динамични промени в икономиката. 

Първата половина на периода се характеризираше с преструктуриране, главно 

чрез приватизация на държавните фирми.  

Втората половина на периода се характеризира с перманентнадинамика на 

икономическото пространство чрез откриване на нови фирми, обединяване и 

разделяне на фирми, ликвидация на фирми.  

Относителна стабилност, която позволява планиране, има в секторите 

здравеопазване, образование и наука, съдебна система, полиция, армия, 

държавна и общинска администрация. Обезпечаването на кадри за тези 

сектори следва да се възложи на държавните висши училища. По този начин 

ще се получат най-малко отклонения между планираните и усвоените 

държавни субсидии за образование. 

Останалите сектори, в които доминира частното предприемачество могат да се 

обезпечават с кадри, произведени от частните висши училища. Това означава, 

че държавата се освобождава от риска за грешки при планирането. 

Частните висши училища, чрез своята гъвкавост могат да реагират бързо на 

измененията в търсенето на една или друга специалност. Нещо повече. При тях 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

НСТС 

РЕКТОР 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

КАТЕДРА 

СПЕЦИАЛНОСТ 

ПОРЪЧКА ВИСШИ 
УЧИЛИЩА 
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няма да има бюджетни сътресения, ако завишат приема в дадена специалност 

и го намалят в друга, спрямо предварително планираното. 

Необходимо условие, за да се реализира подобен подход е държавата да 

гарантира свободите на частните висши училища, относно броя на приеманите 

студенти по направления и форми за обучение. 

В крайна сметка планирането на приема във висшите училища ще има две 

части: твърда и гъвкава. Твърдата ще преобладава за държавните висши 

училища, а гъвкавата за частните. 

 

Очаквани резултати 

 Предлаганата методика за планиране на приема във висшите училища, 

гарантирано ще допринесе за повишаване ефективността на публичните 

средства, насочени към висшето образование и науката. 

 Ще се активират експертите във всеки обществен сектор, за да 

подпомогнат държавата при вземането на решения за определяне броя на 

студентите, при което ще се икономисат обществени средства, които сега се 

харчат произволно, определяни чрез лобиране. 

 Субсидираните студенти могат да поемат определени ангажименти за 

реализация в страната, каквато практика има в Швеция. 

 Студентите, които сами финансират образованието си пък ще имат 

свободата да се реализират навсякъде. 
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New generation of functional foods for good health 
 

Zdravko Kolev1, Ivanka Toneva2 

1University of Agribusiness and Rural Development – Bulgaria 
2 Angel Enterprises 

 

Abstract 

Nutrition is a lifestyle and it is a major factor that determines our health. Most of 

the leading scientists in the world believe that by biologically active additives to food 

/BUD/ has been already found a perfect, effective, completely safe way to preserve 

your health and to keep you look beautiful, attractive, healthy and young. 

Unfortunately, only 3% of the population of our planet is using BUD to meet all of 

the body’s known vitamins, minerals and antioxidants needs.  

Company AGEL ENTERPRISES USA made a technological breakthrough in the 

healthy foods industry, developing unique technology GELCEUTICALE - suspended 

gels. Functional foods in a form of a gel, produced by AGEL ENTERPRISES, USA 

company, are natural complexes for everyday use. They aim at complete saturation 

of the body with natural vitamins, minerals, antioxidants, omega-3 fatty acids. The 

innovation of technology GELCEUTIGALE- suspended gels is able to hold all the 

nutrients of the plants and fruits in their natural state. Actually they are delivered 

to the cells in unamended and in virtually 100% digestible form. In the gel matrix of 

plant fibers viable cells can be stored for long periods without synthetic stabilizers, 

preservatives and colorants. The technology is patented and the company AGEL 

ENTERPRISES is a only manufacturer. Product composition conforms to the 

recommendations of the World Health Organization for healthy eating. 

AGEL products are first-class food in the world with international certificates: 

HALAL / Arab /, Kosher and Super Kosher /Israel/; Anti-doping certificate from 

IOC MinZdrav /RUSSIA/, FDA /USA/. 

 

Key words: nutrition, healthy food, practical experience. 
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Ново поколение функционални храни за здраве 

Здравко Колев1, Иванка Тонева2 

1Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

2Angel Enterprises 

 

Въведение 

Храненeто e начина на живот и се явява като основен фактор, който определя 

нашето здраве. Повечето водещи учени в света считат, че чрез БАД 

/биологично активни добавки към храната/ вече е намерен идеален, 

ефективен, съвършено безопасен начин да съхраним здравето си и да бъдем 

красиви, привлекателни и здрави като млади. За съжаление едва 3% от 

населението на нашата планета използват БАД за задоволянане потребностите 

на организма от витамини, минерали, микроелементи, антиоксиданти  

Учените от компанията AGEL ENTERPRISES USA направиха технологичен 

пробив в индустрията за здравословно хранене, разработвайки уникална 

технология GELCEUTICALS- суспензирани гелове. Функционалните храни във 

вид на гел на компания AGEL ENTERPRISES USA са натурални комплекси за 

ежедневна употреба. Те целят по-пълно насищане на организма с природни 

витамини, минерал, микроелемент, антиоксиданти, омега 3 мастни киселини. 

 

В какво се състои иновацията? 

1. Иновацията на технологията 

GELCEUTIGALS- суспензирани гелове, позволява съхраняването на всички 

хранителни компоненти на растенията и плодовете в тяхното естесвено 

природно състояние. На практика те се доставят до клетките в неизменен вид 

и в практически 100% усвояема формa за време от 15 до 45минути. 

2. Технология на GELCEUTICALS – суспензирани гелове осигурява усвояемост 

природните компоненти до 700% по-висока в сравнение с остарелите таблетни 

и касулни форми. В гелообразната матрица от растителни влакна живите 
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клетки могат да се съхраняват дълго време без синтетични стабилизатори, 

консерванти и оцветители. 

Ефективността на продуктите е потвърдена от независими изследвания на 

водещата клиника в света – MAYO CLINIC /USA/ /1/. 

Биологичната усвояемост на хранителните вещества има първостепенно 

значение. Ако хранителните вещества не се усвояват в чревния тракт, те 

стават безполезни. 

Повечето хранителни добавки във форма на капсули и на таблетки имат 

невисока степен на усвояване - 15-25%, защото в своя жизнен цикъл те 

преминават няколко етапа - необходимите полезни вещества от свежите течни 

форми на плодовете, зеленчуците и полезните растения се подлагат на 

термична обработка, изсушават се или се замразяват и след това се пресоват в 

хапчета или се затварят в капсули. Капсула, попадайки в стомаха се разтваря 

от стомашните сокове и нейното съдържание се привръща в гелообразна 

форма и след това се усвоява. 

Гелообразната форма на продукта не преминава през подобни преходи. Гелът 

започва да се усвоява още в устата и след тогава в чревния тракт. Подобен 

процес на усвояемост на хранителните вещества е технологична революция. 

3. Богатите формули. В гелевата матрица от растителни влакна могат да се 

поместят до 30 различни инградиенти. Херметичен пакет със защитен екран, 

позволява живите молекули на плодовете и и растенията в гелообразната 

матрица да се съхраняват дълго време без синтетечни стабилизатари, 

консерванти и оцветители. 

4. Комфортен и удобен за употреба. Продуктът се позиционира като 

функционална храна и можете да приемате необходимата дневна доза от 

хранителни вещества когато ви е удобно. Не изисква да се приема с вода. След 

откъсване пакетът е готов за употреба. 

5. Състава на продуктите съответсва на препоръките на Световната Здравна 

Организация за здравословно хранене. 

6. Технологията CELCUITICALS е патентована и компанията AGEL се явява 

единствен производител. Разпространява се чрез свои представители. 

7. Продуктите притежават редки сертификати: 

Продуктите на AGEL са храна от висща класа в света – органично хране,жив 

продукт-100%. Имат международни сертификати: HALAL/арабски/, Кошерност 
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и Супер кошерност/Израел/, Атидопингов сертификат от МОК, МИНЗДРАВ 

/РУСИЯ/, FDA/USA/. 

8. В ценово отношение е по- изгодно от съществеващите подобни на 

пазара,като се вземе в предвид високата степен на запазване, усвояемост и 

колечеството на инградиентите в един пакет. Предлагат се в кутии с 30 пакета. 

 

Сравнителна таблица: ТЕХНОЛОГИЯ НА СУСПЕНЗИРАНИТЕ ГЕЛОВЕ - 

GELCEUTICALC 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ СУСПЕНЗИРАНИ 

ГЕЛОВЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ 

(тбл., капс., сир., др) 

1. МЕХАНИЗЪМ НА 

ДЕЙСТВИЕ 

Атакуват причината на 

заболяването и я 

отстраняват- 

Модулатори на всички 

органи и системи в 

организма. 

Осигуряват симптоматично 

лечение- убиват увредената к-

ка, но наред с това унищожават 

и полезната миркофлора 

(антибиот., цитостатик и др.) 

2. СЪСТАВ 100% натурален състав, 

със запазени цели 

молекули(запазен 

кислород и вода в тях, 

което осигурява висока 

усвояемост) 

Хим. в-ва, с разкъсани 

молекулни връзки, добавени 

подобрители, консерванти, 

оцветители и т.н., които 

нарушават усвояемостта от 

организма и го увреждат 

допълнително. 

3. ПЛОЩ НА 

СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С 

ОРГАНИЗМА 

Максимална- гелът 

полепва още в 

подезичното 

пространство, от там по 

целия хранопровод, 

стомах, и така по целия 

храносмилателен тракт, 

което осигурява пълно 

усвояване. 

Много малка (знаем колко е 

голяма една таблетка или 

капсула) тази малка площ води 

практически до непълно 

усвояване от организма. 

4. ФАЗИ НА ПРЕХОД Директно усвоима 

гелова форма, липсват 

междуфазови преходи. 

Фази на увлажняване, 

размекване, смесване и т.н., 

докато се стигне до 

гелоусвоимата форма 

5. УСВОЯЕМОСТ 98% до 40 мин. след До 25% - 4 часа след прием, и то 
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прием, 350% по-добра 

усвояемост от 

фармацевтичните 

продукти. 

ако всичко в храносмилателната 

система е наред. 

6. ВКУС Много вкусни и удобни 

за поглъщане. 

Не винаги с добър вкус и трудни 

за поглъщане 

 УДОБНО ЗА ПРИЕМ, 

ПРОСТО ЗА 

УСВОЯВАНЕ И 

ЕФЕКТИВНО КАТО 

РЕЗУЛТАТ. 

НЕУДОБНО ЗА ПРИЕМ, 

СЛОЖНО ЗА УСВОЯВАНЕ, 

НЕЕФЕКТИВНО КАТО 

РЕЗУЛТАТ 

 

Представяме набор от новото поколение фенкционални храни за здраве: 

EXO – патентована формула суспенциран гел с антиоксиданти. EXO – това е 

висококонцентриран гел от 18 разнообразни плодове и екстракти на растения 

от цял, всеки от които има уникални своиства и се явява мощен антиоксидант. 

EXO - изобилства с над 200 антиоксиданта, които защитават мембраната на 

клетките и ДНК, забавят и поправят негативното въздействие на свододните 

радикали вурху организма. Противодейства на процесити на стареене на 

организма. 

Състав на AGEL EXO: тъмно грозде, боровинка, нони, червена боровинка, 

арония, ацерола, бъз, слива, алое вера, ройбус, асаи, гуава, облепиха, дереза, 

мангустан, нар. 

Какво въздействие оказва EXO: съдържа приридни атиоксиданти; защитава от 

свободните радикали; намалява признаците на стареене; усилва имунитета. 

GRN - очистване на организма от вътре. Мощна комбинация от фитонутриенти 

за детоксикация и възтановяване на хранително-смилателния тракт. GRN е 

богат на мощни фитонутриенти и обезпечава тяхната доставка в организма 

под формата на суспензиран гел. Раститтелните влакна в състава на GRN 

способстват за добрата работа на стомашно – чревния тракт и черния дроб. 

Фитонутриентете /хранителни вещества от растителен произход/ извеждат 

токсините, чистят и възтановяват стомашно – чревния тракти черния дроб, а 

така също обогатяват организма с пълноценен комплекс аминокиселин, 

витамини, минерали, ферменти и други полезни съставки. 
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Състав на AGEL GRN: хлорела, пшеничен зародиш, ечемичени зародиши, 

спирулина, спанак, броколи, зелена мента. 

Какво въз действие оказва GRN: очиства организма; прави детоксикация на 

организма; пободряна храносмилането; поддържа правилна микрофлора на 

червата. 

MIN – силата на витамините. Съдържа необходимата препоръчителна дневна 

доза /RDA/ от 12 незаменими витамини и 11 незаменими минерали. 

Незаменимите витами и минарали осигуряват повече от 500 жизнени функции 

на организма. Те се намират във вид на суспергиран гел и това способства за 

пълноценното усвояване в храносмилателния тракт. Минералите са свързани с 

аминокиселините по френската технология АЛБИОН – ХЕЛИРОВАНЕ, което 

значително повишава тяхната боилогична усвояемост. 

Състав на AGEL MIN: витамините А, С, D3, Е, В1, В2, В3, В5, В5, В6, В12, ВС, 

Н, калции, фосфор, йод, магнезий, цинк, селен, манган, хром, молибден, 

ванадий. 

Какво действие оказва MIN: ежедневната норма от витамини иминерали 100%; 

преобразува въглихидрати, белтъци и мазнини в енергия; осигурява запас от 

жизнени сили; съхранява здрави костите, зъбите и ставите; поддържа зрението 

и слуха. 

UMI – помага за усилване на имунитета. Активната съставка е фукоидан – част 

от кафяви водорасли. Фукоидан се явява най-значителното откритие в 

диетологията за последните деситилетия. Доказано е че фукоидан регулира 

имунната система, блокира размножавенето на туморните клетки, оказва 

противовирусно, пронивобактериално и противогъбично действие. Фукидан 

помага да се поддържа здраво кръвообращението и сърдечните функции, 

поддържа кръвоносната система, бори се с отрицателните симптоми на 

атеросклерозата, инфаркт на миокарда, алцхаймер и други настъпващи с 

възрастта промени. 

Състав на AGEL UMI: фукоидан /екстракт от морски водорасли/, ябълков оцет. 

Какво въздействие оказва UMI: замества мъртвите клетки; поддържа сърдечно 

– съдовата система; поддържа имунната система; отстранява вредните клетки; 

поддържа функциите на черния дроб и бъбреците. 

OHM- зарежда с бодрост и енергия. Ефективен енерготоник на основата на 

природни компаненти. Подава енергия и възстановява нервните клетки, 

преодоляване на стреса, подобряване на концентрацията и паметта. 
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Състав на AGEL OHM – витамин С 60 мг., В1, В2, В3, В5, В6, В1, таурин, D 

рибоза, женшен, родиола, лимонова трева, хром, ванадий, инозитол, ябълков 

оцет. 

Какво въз действие оказва OHM: поддържа енергията икоанцентрацията; 

ефективно преобразуване на храната в енергия; поддържа имунитетеа; 

подобрява устойчивостта към стреса; повишава работоспособността. 

HRT – спокойни за Вашето сърце. Защитава Вашето сърце, храни Вашата 

миокардна система и поддържа нормално ниво на холестерина в кръвта. 

Състав на AGEL HRT – таурин, L – карнетин, селен, коензим Q10, фолиева 

киселина, поликозинол, гъба кладница. 

Какво въз действие оказва HRT: регулира нивото на холестирина в кръвта; 

намалява риска от сърдечни болести; зарежда с енергия сърцето. 

AGEL OMEGA 3 – здраве за сърцето и ума. Незаменимите мастни киселини 

/EFA/ са много важни за сърдечно – съдовата система, за нервната система, за 

кожата. Те играят важна роля и в процесите на метаболизма. Организмът ни не 

синтезира по естествен начин EFA, на нас ни е необходимо да получаваме 

незаменими мастни киселини ежедневно с храната за поддържане на 

оптимално здраве. 

Състав на AGEL OMEGA 3 – рибено масло, витамин Е, ксилитол, глицерин, 

лимонена киселина, ксанталова смола, гуаранава смола, куркума. 

Какво действие оказва OMEGA 3: спомага за подобряване работата на 

сърдечно-съдовата система; доставя важни вещества за мозъка и нервната 

система; помага за укрепване на имунната система; способства за правилната 

работа на ставите; играе важна роля за клетъчните процеси, които са особено 

важни за организма. 

FLX – здраве и гъвкавост на ставите. Основните „градивни елементи „на 

нашите стави и хрущяли, продукт за регегериране на съединителната тъкан. 

Има четири вещества известни със своето благотворно въздействие върху 

ставите: хондроитин, гликозамин, MSM/метилсул 

фонилметан/, целадрин. Сеществуват много хапчета, които съдържат един или 

два от тези компониненти, но само FLX съдържа всичките четири. 

Какво въз действие оказва FLX: възстановява съединителната тъкан; поддържа 

здрави ставите; намалява болките в ставите; увеличава гъвкостта; пожддържа 

подвижността на ставите. 
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FIT – вашата идеална фигура. Благодарение на активните компоненти HCA, FIT 

предотвратява натрупването на излишните въглихидрати. Употребата на 

суспенцирания гел FIT преди хранене може да повиши ефективността на 

Вашите програми за контрол на теглото Прием: преди хранене – за отслабване; 

по време на хранене – за запазване на теглото; след хранене - за увеличаване 

на теглото. 

Състав на AGEL FIT – камбоджанска гарциния, кактус худия, калций, калий. 

Какво въздействие оказва FIT: намалява апетита; засилва изгарянето на 

мазнините и преодолява техния синтез; нормализира обмяната на веществата; 

спомага за нормалното производство на серотонин в организма. 

AGEL VLT – енергия, която Ви е така необходима. Това е енергетичен гел, 

превъзхождащ по ефективност много енергийни напитки. Той дава бързо 

енергията, която Ви е необходима без резки спадания в последствие. 

Притежава антидопингов сертификат. 

Състав на VLТ - гуарана сироп, глицин, кофеин, ацитил – L карнетин HCL, 

ябълчна киселина, глюкуронолактон, фруктозаксанталова смола. 

Какво въздействие оказва VLT: дава стабилен заряд от енергия; поддържа 

работата на конгнитивна функция на паметта; натурален източник на енергия 

за мускулите. 

AGEL PRO –силни мускули, идеална фигура. Протеинов комплекс нямащ аналог 

по аминокиселинен състав 

Състав на AGEL PRO: протеинова смес /суроватъчен протеинов концентрат, 

соев протеин изолат, калиев казеинат, грахов протеин, мляко на прах, 

обезмаслено мляко на прах, инулин, холандско какао на прах, фруктоза, 

царевичен сироп, слънчогледово олио, екстракт от зелен чай, витамините В2, 

В3, В6. 

Какво въздействие оказва AGEL PRO: помага за увеличаване на мускулите; 

помага за намаляване на теглото; превъзходен източник на протеити; като 

заместител на един прием на храна. 

AGEL BRN – ускорител на вашия матаболизъм. Разработен специално да ВИ 

помогне да ускори обменните процеси и да изгорите излишните мазнини 

особено в коремната област. 

Състав на AGEL BRN: шафраново масло, екстракт от горчив портокал, екстракт 

от чер пипер, линолова киселина, кварцетин. 
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Какво въздействие оказва AGEL BRN: нормализира работата на стомашно – 

чревния тракт; ускорява метаболизма; стимулира разпада на мастните клетки; 

явява се профилактика на сърдечно – съдовите заболявания; отлична помощ 

при различни възпалителни и алергични реакции. 

AGEL SEE – нормално зрение. За да запазим зрението си е необходимо да 

получаваме достатъчно хранителни вещества, които са полезни именно за 

структурата на окото. 

Състав на AGEL SEE: бета каротин лутеин, екстракт от боровинки, екстракт от 

гроздови семена, токофероли, витамини В6, В12, фолиева киселина. 

AGEL GLO – красотата идва от вътре. Осигурява защита от вредните химкали и 

въздействието на слънчевата радиация, намалява бръчките и подобрява цвета 

на кожата. 

GLO помага на кожата да задържа влагата и укрепва колагеновите влакна. 

Състав на AGEL GLO - масло от гроздови семена, масло от екстракт от зелен 

чай, ацерола, хвощ, алое вера, лецитин, лутеин, коензим Q10, екстракт от 

куркума. 

Каква въздействие оказва AGEL GLO: подобрява цвета на лицето и 

съсътоянието на кожата; усилва колагеновите влакна; защитава от вредното 

слънце; увлажнява тялото; насища с хранителни компоненти. 

AGELESS – съхрани своята младост. Козметична линия подходяща както за 

жени така и за мъже. Първата козметика напълно основана на гелева 

технология. 

Състав на AGELESS – включва плодови и растителни компоненти от EXO, 

които се борят с вредното въздействие на свободните радикали и отстраняват 

признаците на стареене. 

Какво въздействие окозва AGELSS: изглажда бръчките; подобрява цвета на 

кожата; повишава силата и еластичността на кожата; подобрява общия вид на 

кожата. 

GSH – код на младостта. Сензация в научния свят. Способността за 

повишаване на нивото на глутатион – най–мощният антиоксидант, забавя 

стареенето; защитава ДНК от свободните радикали. Глутатион /GSH / е 

природен източник на младостта, отговаря за регенерацията на организма на 

клетъчно ниво. 
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Състав на GSH: масло от семена на шафран, глицин, N – ацетил, L- цистеин, D- 

глюкозамин, кордицепс, ектрат от мицел, N – алфа –липоева киселина /ALA/, 

кварцетин, екстракт от корен на куркума, L- глутамин, витамин С, витамин D, 

селен. 

Научно медицинският съвет на AGEL за първи път създадоха продукт, при 

употребата на който се увеличава синтезата на собствиния глутатион, 

възстановява се природната способност на нашия организъм за пълноценна 

регенерация на клетките. 

Разпространението се извършва само от придставители на AGEL. 

Ползването на продуктите на AGEL позволява да запазим и да подобрим 

нашето здраве. 

Да си здрав сега с AGEL е лесно, удобно, вкусно, много просто и изгодно. 

 

Литература 

1. http://agelproductsreview.com/agel-enterprises/ 
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Transitive media theory (media “transition” theory) – 

main principles 
 

Plamen Bratanov 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper discusses Transitive Media Theory. According to the author it may 

facilitate the process of finding adequate and successful management decisions, 

particularly in cases of transition from authoritarian to liberal media model in such 

countries. An in-depth historical overview of the development of the media has been 

done, which served as a basis for discussion of the media model. The main five 

principles of 'media transition theory transition " have been also classified and some 

specific arguments and conclusions are given by the autor.  

 

Key words: Transitive Media Theory, media environment, media model, media policy, 

media ownership, cultural standards. 

 
The Transitive Media Theory may facilitate the process of finding adequate and 

successful management decisions, particularly in cases of transition from 

authoritarian to liberal media model in such countries. Let me clarify what means 

“transition”. 

The content of the term “transition” corresponds with the complex sociological 

concept of "radical social change". In a general sense it comes to changing the social 

organization of society, its institutions, as well as the social roles of its members. In 

our case it goes to changes in the late 80's and early 90's (of the twentieth century), 

not only in the Republic of Bulgaria, but also in those countries in Central and 

Eastern Europe - today already members of the European Union. These are the 

countries that political scientists of the Cold War marked as the countries of the so-

called "Eastern Bloc". In these countries the transition (the radical change) aims 
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particularly media environment and affects mainly the form of ownership, workforce 

management, organization and technical innovation.  

From the perspective of the philosophy of the functioning and development of the 

media environment in transition it goes through three phases or stages: 

• Stage of transition from authoritarianism to post-authoritarianism; 

• Intermediate stage of post-authoritarianism to a liberal media model; 

• Establishing a liberal media model (liberal media environment). 

Each of these stages has specific characteristics in different countries - for example, 

in Slovenia, East Germany, Russia, Poland, Czechoslovakia - subsequently the 

Czech Republic and Slovakia, Hungary, etc. Essential for these countries in the 

transition period is primarily the emergence of commercial forms of social 

communication, especially advertising, public relations and of course - the private 

media sector. The latter covers first the printing media - books, periodicals and 

newspapers and then the electronic communications - sound recording, film, radio, 

television and new communications technologies.  

The emergence of private media sector in transition countries led to a complete 

transformation of the authoritarian model of functioning and development of 

communication institutions in them. This transformation is aimed at the most 

important thing in the media sector - the content (and shape) of the transmitted 

and received messages in the media. At the same time it changes also the 

management of the media environment - planning, organization, decision making, 

influencing and directing, control, management roles and skills (including 

interpersonal and communication skills), licensing, competition, interaction with 

authority institutions and the workforce, the labor unions, the audience and the 

advertisers. The elements of the new media model in transition countries also cover 

the technological development, staff training, implementation of profitable program 

policies, marketing, conducting research, property management, innovation policy 

and etc.  

Constitution of the liberal media model in the countries "in transition", however, 

does not operate smoothly. As "talk" about the facts especially in Bulgaria, the 

achievement of the new media environment goes through many crisis periods - 

periods of crisis management, professional, technical, organizational, economic, 

political, and moral and rhetorical nature.  

Crises in the media environment should be understood as a loss of normal 

existence of members of social groups (the group in society is the basis of 
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communication in it, including mass communication – Bratanov, 2006, pp. 18-19) 

and of themselves as result, occurred because of a new and unusual situation for 

which they are not prepared. Therefore solutions of the problematic situations can 

not be achieved by conventional means. This is a period of time, requiring new 

solutions1. 

The specific causes of the crisis periods in the media environment in transition are:  

FIRST, THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND THE STANDARD 

OF LIVING IN COUNTRIES “IN TRANSITION" 

The impact of both factors is an obstacle to the exchange of meanings with various 

mental and emotional content between members of social groups. It interferes 

with dialogue and active interaction between them and is an obstacle for the 

achievement of mutual consent, consensus in solving common problems - the 

main objective of the operation and development of the communication, of 

the media environment (Bratanov, p. 17).  

The negative impact of technical backwardness relatively quickly can be 

overcome.Low standard of living and quality of life in countries "in transition" has 

led to an "information stratification", to "communication inequality" or "information 

rich" and "information poor" citizens (Bratanov, 2010). 

 

SECOND, THE SPECIFIC MEDIA POLICY MAKERS IN COUNTRIES “IN 

TRANSITION” 

Media policy in some countries "in transition" can reach up to shocking dimensions 

(examples of this are the events in Bulgarian National Radio in 2001) and thus 

cause a crisis in the media environment in them. Holding such a policy (for 

example, carried out by violence, which is under the dictates of political structures 

is leading to – as one Bulgarian scholar says - to the imposition of non-professional 

criteria in the functioning of the respective communication media. 2 The outcome of 

such an interference management is the least destabilizing it for a long period of 

time. In this case we have mixing between the professional role and skills of 

journalists with their civic stance or with selfish - selfish in their nature – individual 

purposes. 

                                                           
1/ Theodorson, G.A. Theodorson, A. G. 1979, A Modern Dictionary of Sociology, р. 88.  
2/ Alfandary, Е. The Media and the Power, TILIA, Sofia, 2000, p. 26. 
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THIRD, THE SPECIFIC MEDIA ENVIRONMENT IN THE COUNTRIES “IN 

TRANSITION” 

In the media environment in the countries "in transition" one can "feel" the 

dominant presence of the state or – that of the representatives of the dominant 

political force. This may cause also another crisis periods in them. Illustration, for 

example in our country are the events again in the Bulgarian National Radio in 

1997 or the last protest of a group of Bulgarian journalists, held at the end of 

august 2014 against inadequate procedural actions of the Bulgarian prosecution in 

respect of their professional activity. The conclusion is that the feasibility of 

institutional and personal pressure on the activity of certain media and 

journalists, even following the accession of Bulgaria to the European Union, 

still exists.3 Indeed, as noted above cited Bulgarian author in that regard says, 

particularly in our country there are many ways in the same context - "directives, 

instruction, lips orders, dismissals, penalties, as well as economic leverages as low 

(or impressively “high” - PB) salaries, short-term contracts between employer and 

journalist, lack of collective ones and etc." 4 Cases of direct physical assault on 

journalists in turn are an integral part of the media environment in specific 

countries" in transition". Direct result of this is the emergence of self-censorship 

or generally speaking - the violation of the norms of journalism and ethics. 

 

FORTH, THE NEWLY CONSTRUCTED MEDIA BUSINESS STRUCTURES LEAD 

COUNTRIES “IN TRANSITION” TO THE EMERGENCE OF “CORPORATE” 

MEDIA OWNERSHIP 

Processes of consolidation of media ownership one may see in the media 

environment in a number of European countries with established democratic 

traditions. Media ownership some English authors define as a form of political 

dictatorship and censorship, exercised by the state over public organized process of 

defining and disseminating opinion. Thus, according to Keane, through newly 

                                                           
3/ Another example in the same sense that affects the media environment in the country 

several years ago was the immediate dismissal of a journalist from a private broadcaster, 

because of his comment on the personality of the - then "left" President of the Republic of 

Bulgaria. 
4/ Alfandary, Е., op. cit., pp. 140 - 145.  
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media business structures is quite possible to implement a "redundant" 

politicization of certain segments of society; it is possible monopolization (with the 

consent of the public) of the media environment by the policy makers. It is entirely 

possible, the cited author also says - disguise or even classifying whole information 

flows, that affect the management of the state, and even the seizure of business 

structures of certain functions and activities of the state itself.5 If such phenomena 

occur in countries "in transition", it may cause a completely contradictory problem 

situation or even crises in them. An example of this in our country is the famous 

case of Costinbrod. Obviously, in the same countries must be found adequate forms 

of social responsibility (institutional or not) to neutralize the negative impact of the 

concentration of communication power. In Bulgaria the first steps of consolidation 

of ownership communications were made in the newspaper business, 6 followed by 

advertising and cable television operators and recording studios. In the last 5 - 6 

years, however, the process of concentration of communication power by the 

electronic media expands and deepens7. 

 

FIFTH, IMPORTED INTO THE MEDIA ENVIRONMENT OF THE COUNTRIES “IN 

TRANSITION” COMMUNICATION PRODUCTION LEADS TO A SHARP CLASH OF 

NATIONAL AND FOREIGN CULTURAL STANDARDS 

At the heart of a cultural conflict are the values, conceptions and ideals, 

expectations and norms of members of social groups, and their stereotypes and 

myths. Through thematic diversity and formats, offered in abundance in foreign 

communication messages is quite possible to launch a future cultural 

homogeneity in the countries "in transition". Of course, this homogeneity is also 

a result of the distributed world "modern" values and various consumer products. It 

is the result of global processes and the development of science, technology, 
                                                           
5/ Keane, J. The Media and Democracy, Polity Press in association with Blackwell 

Publishers, 1991 – Bulgarian edition by LIK, Sofia,1999, pp. 108 – 114. 
6/ Alfandary, Е., op. cit., pp. 140 - 145  
7/ In this context, we may note some of the legislative initiatives of the National Assembly, 

which under pressure from the European Union, for example, adopted the Law on Access to 

Public Information (Official Gazette, № 55 9 2000), and restrictions on shareholding radio 

and television enterprises (RTL, 98, Tcholakov, R. Right of broadcasting organizations in 

Bulgaria, CIELA - Soft and Publishing, Sofia, 2000, p. 115; p. 184. 
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economics, social and political conditions, and fashion. Cultural isolation in the 

world today is impossible. Electronic mass communication at the same time is 

informing and entertaining, but it also conveys the stereotypes in thinking, and in 

the individual behavior of recipients, defined by "global" standards, expectations 

and norms of existence.  

"Cultural homogeneity", when limited to one (or several separate national cultures) 

is possible to fall into sharp contradiction in the context of the cultural traditions in 

the country “in transition”. Then it is easy in theory, as well as in practical terms 

the "Cultural homogeneity" to realize itself as an obstacle to the further 

development and preservation of traditional culture and thus to become a cause of 

conflict and why not of a specific crisis?! 

 

*** 

Similar facts and events in the media environment of the transition period in 

Bulgaria may be registered in other countries, carrying out radical social change. 

They are evidence of objectively existing processes in the media environment of 

the countries in transition, which more or less can lead to the occurrence of 

similar problematic situations or even crises in all of them.  

Besides my personal experience, evidence of objectively existing processes of such a 

kind in the media environment of the countries “in transition” are the similar 

communication situations in most of them just before the radical social 

change in the late 80s and early 90s. These communication situations are 

examined in detail by international teams of scientists in the late 80s of the 

twentieth century. The results of their work were first published in the World 

Communication Report (1989). International studies on the same topic in the 

coming years under the auspices of UNESCO in their turn support offered by our 

author's thesis in the report - World Communication Report. The media and the 

Challenge of the New Technologies (1997); World Information Report (1997/98) 

(1997); World Communication and Information Report (1999 - 2000 (1999). Earlier 

works of Sandman, P.M et al. (1972), as well as and McQuail, D. (1989) and Black, 

J. и J. Bryant (1992) and others are in the same context.  

We believe that the study of the causes that give rise to media crisis periods across 

countries in transition is necessary and appropriate. 

Of course, carrying out a systematic theoretical and comparative analysis of the 

characteristics of the media crisis situations in the various countries in transition 
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presupposes the formulation of a number of basic principles for its implementation. 

We assume that this can be accomplished within a new Transitive Media Theory 

(Media “Transition” Theory) of so called - a “normative” type.  

The Transitive Media Theory would allow distinguishing causation of problematic 

situations in the media environment, opportunities to solve them, and discussing 

possible new potentially conflicting situations and solutions. It will, probably, be the 

basis for the search and discovery of new cause and effect interrelations. It will 

allow also in a systematic way expressing reasoned opinions, assumptions and 

hypotheses about the future of the media environment in individual cases. Such 

reasoning may help construction of adequate media policies in the individual 

countries within or outside the EU.  

 

*** 

The main five principles of 'media transition theory transition "can be classified as 

follows:  

A. Transition from authoritarianism to democracy (Repeal of open forms of 

censorship and allow free import of foreign communications products; Privatization 

of the media landscape and the emergence of private-sector media; Changing the 

ratio of the volume of communication products produced and disseminated by 

national and private communication channels; Initiating the process of "cultural 

homogenization" in relation to the interaction of domestic and foreign 

communication production); 

B. Establishment of a media regulatory body (Preparation and voting in 

legislative bodies of the new media law; Creating a regulator - Media Council - for 

public and private operators in the electronic communication, but the majority of 

the members of the regulatory body are appointed by the ruling political force and 

so it performs policy functions; Besides, in the first years this is the reason for 

observation in the regulatory body of a deficit of managerial knowledge and skills, 

as well as practical experience of working with finance and human resources); 

C. Striving to protect the media from political pressure (Unbreakable bond of 

political processes to the practice of distributing messages; Multiple attempts to 

direct interference of the executive power in the business of primarily electronic 

mass media; Violation of balance distributed on the main electronic news channels 

in favor of the ruling political party (political parties); Prevailing values and positions 
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expressed in the content distributed in the media messages are those of the 

government – the ruling social group(s); Extreme case is the monopolization of the 

media landscape by one political force; In some extreme cases - the use of police 

apparatus to impose the desired media monopoly);  

D. Reciprocal interaction between media and business (Strengthening the role of 

economic factors in the activity of the media; Keen interest in global aspects of 

communication in national communications environment, which leads to legislative 

initiatives - implementing the option to export its own media production (especially 

in filmmaking and sound recording); Commercialization of national mass media - 

the proceeds from the distribution of ads increase - while preserving the existing 

form of ownership, financing and functions of use); 

E. Diffusion of the media model of professional and ethical behavior to other 

professional communication activities (Public Relations - PR, advertising and 

fashion design (Increasing the importance and role of the process of self-regulation 

in the work of journalists; Strengthening of the role of journalistic solidarity and 

responsibility by establishing ethical codes and models of professional conduct in 

the media environment). 

 

*** 

Over the past 25 years since the transition particularly in the Republic of Bulgaria, 

the incidences of firing journalists, physical attacks on them, and the 

manifestations of servility, of conformity to the organization, management and use 

of the media are not casual.8 For example, Krasimira Hadjiivanova wrote: "beaten 

with hammers journalist Ognyan Stefanov, head of Frognews" (September 23, 2008, 

Investor.BG AD © 2001-2014 Dnes.bg). Another case - a year ago about "The car of 

Genka Shekerova was blown up" (nostop.bg - 17. 09. 2013) as well as "they blew up 

the car of Sasho Dikov" (btv.bg, 14. 10. 2011). The American Ambassador to the 

Republic of Bulgaria, Her Excellency Mrs. Marcie Ries in an interview with 

                                                           
8/ Media experts claim: “Businessmen and politicians control the media” - "... participants 

in a discussion on media pluralism in South and Southeast Europe, held in Sofia. Unclear 

ownership of media concentration in the hands of oligarchic structures associated with big 

business and with the parties and with the rules of professional ethics and hygiene are the 

media environment in which thrive Journalism to order black and PR... "BGNES, 2013-04- 

14 and others. 
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Bulgarian magazine Vagabond in English specifically says: "The issue of the media 

is of great importance in terms of democratic institutions, and some journalists are 

intimidated, which requires self-censorship" (03.01.2013, Mediapool). Such facts 

are reflected repeatedly in the public space, but for us here it is important to note, 

because they "talk" and prove, that the media (or communication institutions) do 

not fulfill their basic social purpose - to be a corrective power. Instead of 

implementing correction actions towards the government and in such way - 

contributing to building consensus between members of groups in society - the 

functioning and development of the media maybe characterized by a considerably 

weakened or superficial control over the ruling political force. The Republic of 

Bulgaria after more than 10 years being a member of NATO and more than seven 

years - a regular member of the EU - in terms of the media environment and in the 

context of the Transitive Media Theory (The Media Theory in “Transition”) is still in 

the first Stage of transition from authoritarianism to post-authoritarianism.9 

                                                           
9/ A. Andreev, E. Editor Lilov, "Bulgaria does not promote critical journalism" - 10.06.2014, 

DW.DE, © 2014 Deutsche Welle; Bulgaria 78th in press freedom as "Freedom House" 

Freedom of the media have deteriorated over the past year around the world, May 2, 2014, 

BGNES, BTA; Report of Freedom House "Freedom in the World 2014" - BGNES, BTA, 2014-

01-23, Freedom in the World decreased for 8 consecutive years (from 197 countries and 

territories, 63 were rated as "free" 68 - as "partly free "66 - as" not free. "Bulgaria falls into 

the latter category. It shares 78 th place with Montenegro, India and El Salvador. During 

2013 the country was on the 77th place in the ranking of "Freedom House"-"Freedom 

House": The media in Bulgaria are partly free, growing influence of new media, the economic 

crisis affects their freedom - 05/02/2013 - -"... Bulgaria is on 77th place index of media 

freedom immediately before Mongolia. - Mediapool.bg, 02.05.2013; Bulgaria is in the same 

group of countries since 1995. the situation remains three years later - Bratanov, 2010, p. 

153 - "... Bulgarian media are semi-free - in. "168 Hours" from August 7 to 13, 1998. during 

2005. situation again unchanged - "... The reason is the politicization of the media in the 

country and the pressure exerted on journalists and publishers..." - Foxus, April 28, 2006; 

"Struma", May 4, 2006 - Bratanov, 2010, p. 154); Captive newspaper sector, absent or 

ineffective legislation and media self-regulation that exists only in theory. This is a brief 

assessment of the "Konrad Adenauer" for media freedom in Bulgaria. (24/04/2014) - Source 

- BGNES, BTA; "General rules," German expert recommended - BGNES, BTA, DW.DE, 

10.06.2014, A. Andreev, E. Editor LILOV; "The situation with the Bulgarian media is a 

disaster" - The director of the Brussels branch of the organization "Reporters without 
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Obviously, it would take a long time to pass authoritarian traditions in the media 

environment in the country permanently in history. We should not forget, that from 

a humanistic point of view or from the perspective of the development of liberal 

values and democracy in the country, there is always a need for removal - and to 

the maximum extent possible – using the media only for commercial or narrow 

political purposes. 
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Медийна теория на “на прехода” – основни 

принципи 
 

Пламен Братанов 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
 

Медийната теория „на прехода” е възможно да улесни процеса на намирането 

на адекватни и успешни управленски решения специално в случаите на преход 

от авторитарен медиен модел към либерален такъв в отделните страни. 

Нека изясним съдържанието на понятието ”преход”. 

Това съдържание съвпада със съдържанието на сложното социологическо 

понятие „радикална социална промяна”. При него в най-общ смисъл става дума 

за промяна на социалната организация на обществото, на неговите 

институции, а и на социалните роли на членовете му. В случая става дума за 

прехода осъществен в края на 80-те и началото на 90 –те години на двадесети 

век не само в Република България, а и в тези страни в Централна и Източна 

Европа, които днес вече са членове на Европейския съюз. Това са страните, 

които политолозите от времето на студената война отбелязват като страните от 

т.нар. „Източен блок”. В тези страни преходът (радикалната промяна) 

специално на медийната среда засяга главно формата на собствеността, 

управлението на работния персонал, организацията и техническото 

обновление. От гледна точка на философията на функционирането и 

развитието на медийната среда преходът при нея преминава през три фази или 

стадии:  

• Стадий на преминаване от авторитарност към пост-авторитарност;  

• Междинен стадий от пост-авторитарност към либерален медиен модел; 

• Установяване на либерален медиен модел (либерална медийна среда). 

Всеки един от посочените стадии има специфични характеристики в отделните 

страни – например, в Словения, Източна Германия, Русия, Полша, 

Чехословакия – впоследствие Чехия и Словакия, Унгария и т.н. Съществено 

значение за тези страни в периода на прехода има главно появата на 

комерсиалните форми на социалната комуникация и най-вече на рекламата, на 
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връзките с обществеността и разбира се – на частния медиен сектор. 

Последният обхваща първо, печатните средства (книгата и периодичния печат), 

а след това и електронните масови комуникации – звукозаписа, киното, 

радиото, телевизията и новите комуникационни технологии. 

Появата на частен медиен сектор в страните в преход довежда до цялостна 

трансформация на авторитарния модел на функциониране и развитие на 

комуникационните институции в тях. Тази трансформация е насочена към 

най-важното – към съдържанието (и формата) на предаваните и получаваните 

съобщения в медийното пространство. Тя също така променя и неговото 

управление - планирането, организирането, процесите на вземането на 

решения, ръководството и контрола, управленските роли и умения 

(включително междуличностните и комуникационните умения), лицензирането, 

конкуренцията, взаимодействието със структурите на различните власти, с 

работната сила, с профсъюзите, с аудиторията и с рекламодателите. 

Елементите на новия медиен модел в страните в преход обхващат също 

технологичното развитие, обучението на персонала, осъществяването на 

печеливши програмни политики, маркетинга, провеждането на изследвания, 

управлението на собствеността, иновационната политика и т.н.  

Конституирането на либерален медиен модел в страните ”в преход”, обаче 

съвсем не се осъществява гладко. Както „говорят” за това фактите специално в 

Република България, постигането на новата медийна среда преминава през 

множество кризисни периоди – периоди на кризи от управленско, 

професионално, техническо, организационно, икономическо, политическо, а 

също и от морално и от реторично естество.  

Кризите в медийната среда следва да се разбират като прекъсване на 

нормалното съществуване на членовете на социалните групи (групата в 

обществото е база на комуникацията в него, включително и на масовата 

комуникация – Братанов, с. 18 - 19), а и на самите тях като резултат на 

настъпила нова и необичайна ситуация за която те не са подготвени. 

Поради това в нея (в медийната среда) възникват проблемни ситуации, 
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решаването на които не може да се осъществи с помощта на обичайни начини. 

Това е период от време, който изисква намирането на нови решения.1 

Конкретните причини за възникването на проблемните и кризисните периоди в 

медийната среда в период на преход са следните:  

Първо, Равнището на технологичното развитие и на стандарта на живота 

в страните „в преход”. 

Въздействието и на двата фактора е препятствие за обмяната на значения с 

разнообразно мисловно и емоционално съдържание между членовете на 

социалните групи. То пречи и на диалога и на активното взаимодействие 

между тях, а следователно - и на постигането на взаимното съгласие, на 

консенсуса при решаването на общите проблеми, което е и основната цел 

на функционирането и развитието на комуникационната, на медийната 

среда (Братанов, с. 17). 

Негативното въздействие на техническата изостаналост сравнително бързо 

може да бъде преодоляно. 

Ниското жизнено равнище или качеството на живота в страните „в преход”, 

обаче довежда до една “информационната стратификация”, до 

„комуникационно неравенство” или до появата на “информационно богати” или 

на “информационно бедни” граждани (Братанов, 2010);  

Второ, Медийната политика на управляващите в страните “в преход”. 

Медийната политика в някои от страните „в преход” може да достигне и до 

шокиращи измерения (пример за това са събитията в Българското национално 

радио през 2001г.) и така да предизвика криза в медийната среда в тях. 

Провеждането на подобна политика, (извършвана например, чрез насилие, 

осъществявано под диктата на политически структури), довежда до налагането 

на непрофесионални критерии във функционирането на съответното 

комуникационно средство2. Резултатът при подобна управленска намеса е най-

малкото дестабилизацията му за дълъг период от време. В този случай се 

смесват професионалната роля и уменията на журналистите с гражданската им 

позиция или с индивидуални, егоистични, користни по своята същност, цели;  

Трето, Специфичната медийна среда в страните “в преход”. 

                                                           
1/ Вж. също Theodorson, G.A. Theodorson, A. G. 1979, A Modern Dictionary of Sociology, 

р. 88. 
2/ Алфандари, Е. Медиите и властта, ТИЛИА, София, 2000, с. 26. 



Proceedings of the IVth International Scientific Conference 

Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) 

Regional Development of Central and Eastern European Countries 

 

 

417 

V
ol

u
m

e 
1,

 IS
B

N
 9

78
-6

19
-2

03
-0

15
-5

 

В медийната среда на страните „в преход” e възможно „да се почувства“ 

доминиращото присъствие на държавата или това - на представителите на 

господстващата политическа сила. Това може да бъде също причина за 

възникването на кризисни периоди в тях. Илюстрация за това, например, у нас 

са събитията отново в Българското Национално Радио още през 1997г. или 

последният протест на група български журналисти, проведен към края на м. 

август 2014г. срещу неадекватните процесуални действия на българската 

прокуратура по отношение на тяхната професионална дейност. Изводът е, че 

възможности за осъществяване на институционален и на персонален 

натиск върху дейността на отделни медии и журналисти и след 

присъединяването на Република България към Европейския съюз все 

още има3. Наистина, както това отбелязва цитираният по-горе автор, 

начините в това отношение специално у нас в Република България са много – 

„директивите, наставленията, устните разпореждания, уволненията, 

наказанията, а също икономически лостове като ниски (или впечатляващо 

„високи” – б. м. ПБ) трудови възнаграждения, краткотрайни договори между 

работодател и журналист, липса на колективно трудово договаряне и т.н.”4 

Случаите на пряко физическо посегателство върху журналистите на свой 

ред са неделима част от специфичната медийна среда в страните „в 

преход”. Пряк резултат и от това е появата на автоцензурата или казано най-

общо - нарушаването на нормите на журналистическата професия и етика; 

Четвърто, Новоизградените медийни бизнес-структури довеждат в 

страните „в преход” до появата на т.нар. „корпоративна” медийна 

собственост. 

Процеси на консолидация на медийна собственост наблюдаваме в медийната 

среда и на редица европейски страни с утвърдени демократични традиции. 

Медийната собственост някои англоезични автори определят като една от 

формите на политически диктат и цензура, упражнявани от страна на 

                                                           
3/ Друг пример в същия смисъл, който засяга медийната среда у нас преди няколко 

години бе светкавичното уволняване на журналист от една частна телевизионна медия 

поради факта, че си е позволил да коментира личността на действащия тогава „ляв” 

президент на Република България.  
4/ Алфандари, Е., цит. съч. с. 140 - 145. 
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държавата върху публично организирания процес на дефиниране и на 

разпространяване на мненията. Така, според Кийн, чрез новоизградените 

медийни бизнес структури е напълно възможно да се осъществи едно 

“излишно” политизиране на определени сегменти от обществото, възможно е и 

монополизирането (със съгласието на публиката) на медийното пространство от 

страна на хората, които и създават съответните медийни политики. Напълно 

възможно е, продължава цитираният автор, също така прикриването или дори 

засекретяването на цели информационни потоци, които засягат управлението 

на държавата, както и изземването от бизнес структурите на определени 

функции и дейности на самата държава5. Ако подобни явления възникнат в 

страните “в преход” e напълно възможно да възникнат противоречиви или дори 

кризисни ситуации в тях. Пример в това отношение в нашата страна е широко 

известният случай Костинброд. Очевидно, следва да бъде намерена адекватна 

форма на социална отговорност (институционална или не), която да 

неутрализира негативното въздействие на концентрацията на комуникационна 

власт. В Република България първите стъпки на консолидация на 

комуникационна собственост са осъществени във вестникарския бизнес 6, 

последвани от рекламните и кабелните телевизионни оператори и от 

звукозаписните студиа. През последните 5 - 6 години, обаче процесът на 

концентрация на комуникационна власт се разширява и задълбочава 7; 

Пето, Внесената в медийната среда на страните „в преход” 

комуникационна продукция довежда до рязко стълкновение на 

националните и чуждестранните културни стандарти. 

В сърцевината на културологичното стълкновение са ценностите, представите и 

идеалите, очакванията и нормите на членовете на социалните групи, а също и 

техните стереотипи и митове. Чрез тематичното многообразие и форматите на 

предлаганите в изобилие чужди комуникационни послания е напълно възможно 
                                                           
5/ Кийн, Дж. Медиите и демокрацията, ЛИК, София, 1999, с. 108 – 114.  
6/ Алфандари, Е., цит. съч. с. 140 - 145  
7/ В контекста на казаното можем да отбележим и някои от законодателните 

инициативи на Народното събрание, което под натиска на страните от Европейския 

съюз например,прие Закона на достъп до обществената информация (ДВ, № 55 9 

2000), а също и ограниченията за дяловото участие в радио-телевизионните 

предприятия (ЗРТ, 98, Чолаков, Р. Право на радио- и телевизионните организации в 

България, CIELA – СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ, София, 2000, с. 115; с. 184). 
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да се постави началото на една бъдеща културна хомогенност в страните „в 

преход”. Разбира се, тази хомогенност е също резултат и на 

разпространяваните в света “модерни” потребителски ценности и разнообразни 

продукти. Тя е резултат и на глобалните процеси на развитието на науката, 

технологията, икономиката, на социално-политическите условия, а и на модата. 

Културната изолация в целия свят днес е невъзможна. Електронната масова 

комуникация в същото време осведомява и развлича, но и внушава стереотипи 

в мисленето, а и в индивидуалното поведение на реципиентите, определени от 

„глобалните” стандарти, очаквания и норми на съществуване.  

“Културната хомогенност”, когато се ограничава само до една (или до няколко 

отделни национални култури) е възможно да изпадне в остро противоречие по 

отношение на културните традиции в съответната страна. Тогава е лесно и в 

теоретичен, а и в практически план тя да реализира себе си като едно 

препятствие за по-нататъшното развитие и запазване на традиционната 

култура и така да стане причина за възникването на противоречие, на 

конфликт, а защо не и на специфична криза?! 

 

ххх 

Подобни на отбелязаните факти и явления в медийната среда, характерни за 

периода на прехода в Република България регистрираме и в други страни, 

които осъществяват радикалната социална промяна. Те са свидетелство за 

обективно съществуващи процеси в медийната среда на страните в 

преход, които повече или по-малко могат да доведат до появата на 

сходни кризисни ситуации във всички тях.  

Освен личните ми впечатления, доказателство за обективно съществуващи 

процеси в медийната среда на страните в преход е аналогичната 

комуникационна ситуация в тях непосредствено преди радикалната 

социална промяна в края на 80-те и в началото на 90-те години. Тази 

комуникационна ситуация е подробно изследвана от международни колективи 

от учени още в края на 80-те години на двадесети век като резултатите от 

тяхната работа са публикувани за първи път в World Communication Report 

(1989). Международните изследвания по същата тема през следващите години 

под егидата на Юнеско на свой ред подкрепят предлаганата от нас авторова 

теза - World Communication Report. The media and the Challenge of the New 
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Technologies (1997); World Information Report (1997/ 98), (1997); World 

Communication and Information Report (1999 – 2000 (1999). Трудовете на 

Sandman, P.M и др. (1972), на McQuail, D. (1989), а и на Black, J. и J. Bryant 

(1992) и на други автори също засягат разглежданите тук проблеми.  

Убедени сме, че изучаването на причините, които пораждат противоречивите и 

кризисни медийни периоди в отделните страни в преход е наложително и 

необходимо.  

Разбира се, провеждането на един систематичен теоретико-съпоставителен 

анализ на особеностите на кризисните медийни ситуации в различните страни 

в преход предполага предварително формулиране на редица базисни принципи 

за неговата реализация. Допускаме, че това може да бъде осъществено в 

рамките на една нова медийна теория на прехода от т.нар. нормативен 

тип.  

Медийната теория на прехода би позволила разграничаването на причинно-

следствените връзки за проблемните ситуации в медийната среда, 

възможностите за решаването им, а и обсъждането на потенциално 

възможните нови противоречиви състояния и решения.  

Медийната теория на прехода ще бъде основата за търсенето и откриването 

на нови закономерности. Тя може да позволи и систематичното изразяване 

на обосновани мнения, предположения и хипотези за бъдещото на медийната 

среда в отделните случаи. Вероятно, това ще подпомогне създаването на 

адекватни медийни политики в отделните страни в рамките на ЕС или извън 

него. 

 

ххх 

Основните пет принципа на “медийната теория на прехода” могат да бъдат 

систематизирани така:  

А. Преход от авторитарност към демокрация (отмяна на откритите форми 

на цензура и допускане на свободен внос на чуждестранна комуникационна 

продукция; Раздържавяване на комуникационното пространство и появата на 

частен медиа-сектор; Промяна на съотношението на обема на 

комуникационната продукция, произвеждана и разпространявана по 

националните и частните комуникационни канали; Поставяне началото на 

процес на “културно хомогенизиране” във връзка с взаимодействието на 

собствената и чуждестранната комуникационна продукция); 
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Б. Конституиране на регулаторен медиен орган (Подготовка и гласуване в 

законодателните органи на ново медийно законодателство; Създаване на 

регулативен орган - медиен съвет - за обществените и частните оператори в 

електронната комуникация; По-голямата част от членовете на регулаторния 

орган, обаче се назначават от управляващата политическа сила и така той 

изпълнява политически функции; В регулаторния орган при това се наблюдава 

дефицит на мениджърски знания и умения, а и на практически опит за работа 

с финанси и с човешки ресурси); 

В. Стремеж към защита на медиите от политически натиск (Неразривна 

връзка на политическите процеси с практиката на разпространяване на 

съобщения; Многократни опити за пряка (директна) намеса на изпълнителната 

власт в дейността на преди всичко на електронните средства за масова 

комуникация; Нарушаване на баланса на разпространяваните по главните 

електронни канали новини в полза на управляващата политическа партия 

(политически партии); Преобладаващите ценности и позиции, застъпвани в 

съдържанието на разпространяваните в медийното пространство съобщения 

са тези на управляващата социална(и) група(и); Краен случай е 

монополизиране на комуникационното пространство от страна на една 

политическа сила; В някои драстични случаи - използване на полицейския 

апарат за налагането на желания медиен монопол); 

Г. Реципрочно взаимодействие между медиите и бизнеса (Засилване на 

ролята на икономическите фактори в дейността на медиите; Подчертан 

интерес към глобалните аспекти на комуникацията в националната 

комуникационна среда, което довежда и до законодателни инициативи – 

реализация на възможността за изнасяне на собствена медийна продукция 

(специално в областта на филмопроизводството и звукозаписа); 

Комерсиализация и на националните средства за масова комуникация - 

постъпленията от разпространението на реклами се увеличават - при 

запазването на съществуващата форма на собственост, финансиране и 

функции на използване); 

Д. Дифузия на медийния модел на професионално и етично поведение 

към други професионални комуникационни дейности (PR – Връзките с 

обществеността, рекламата и модния дизайн (Увеличаване на значението и 

ролята на процеса на саморегулация в работата на журналистите; 
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Утвърждаване на ролята на журналистическата солидарност и отговорност 

чрез въвеждането на етични кодове и на модели на професионално поведение в 

медийната среда).  

 

ххх 

През изминалите вече 25 години от началото на прехода специално в Република 

България, случаите на уволняване на журналисти, на физическо посегателство 

върху тях, а също и на проявите на сервилност, на конформизъм по отношение 

на организирането, управлението и използването на средствата за масова 

комуникация не спират.8 Например, Красимира Хаджииванова пише: „Пребиха 

с чукове журналиста Огнян Стефанов, шеф на Frognews” (23 сеп 2008, 

Инвестор.БГ АД © 2001-2014 Dnes.bg). Друг случай - преди една година 

приблизително „взривиха колата на Генка Шекерова” (nostop.bg – 17. 09. 2013), 

също както ”взривиха и колата на Сашо Диков” (btv.bg, 14. 10. 2011). 

Американският посланик в Република България, нейно превъзходителство г-жа 

Марси Рийс в интервю за българско списание на английски език Vagabond 

специално казва: „Темата за медиите е от голямо значение от гледна точка на 

демократичните институции, а някои журналисти са сплашвани, което налага 

автоцензура” (03.01.2013, Mediapool). Подобни факти са отразявани 

многократно в публичното пространство на страната, но за нас е важно да ги 

отбележим тук, защото те „говорят” и доказват, че медиите (или 

комуникационните институции) не изпълняват своята основна социална цел – 

да бъдат коректив на властта. Вместо да бъдат коректор на действията на 

властимащите и така да допринасят за изграждането на консенсуса в и между 

членовете на групите в обществото, тяхното функциониране и развитие се 

отличава с изключително занижен или с повърхностен контрол върху 

действията на управляващите. Република България след като повече от 10 

години е член на НАТО и вече повече от 7 години е и редовен член на ЕС – по 

                                                           
8/ Медийни експерти твърдят: „Бизнесмени и политици контролират медиите в БГ” – 

„…участници в една дискусия за медийния плурализъм в Южна и Югоизточна Европа, 

която се проведена в София. Неясната собственост на медиите, концентрацията им в 

ръцете на олигархически структури, свързани с едрия бизнес и с партиите, и 

неспазването на правилата на професионалната етика и медийната хигиена са среда, в 

която виреят поръчковата журналистика и черният пиар…” БГНЕС, 2013-04-14 и др. 

http://bg.time.mk/s/mediapool
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отношение на медийната си среда и в контекста на медийната теория на 

прехода, все още се намира в първия Стадий на преминаване от 

авторитарност към пост-авторитарност.9 Очевидно, необходим е 

достатъчно дълъг период от време, за да преминат авторитарните традиции в 

медийната среда у нас окончателно в историята. Не трябва да забравяме, че от 
                                                           
9/ А. Андреев, Редактор Е. Лилов, „В България не се насърчава критичната 

журналистика” - 10.06.2014, DW.DE, © 2014 Дойче Веле; България 78-а по свобода на 

медиите според „Фрийдъм хаус“, Свободата на медиите са е влошила през изминалата 

година по целия свят, 2 май 2014, БГНЕС, БТА; Доклад на Фрийдъм Хаус "Свободата в 

света 2014" - БГНЕС, БТА, 2014-01-23, Свободата в света намалява за 8-а поредна 

година (От 197 страни и територии, 63 са оценени като „свободни“, 68 – като „частично 

свободни“, 66 – като „несвободни“. България попада във втората категория. Тя споделя 

78-ото място заедно с Черна гора, Индия и Салвадор. През 2013 г. страната ни беше на 

77-о място в класацията на „Фрийдъм хаус“ - "Фрийдъм Хаус": Медиите в България са 

частично свободни. Расте влиянието на новите медии, икономическата криза се 

отразява на свободата им - 02.05.2013 – „ … България е на 77-мо място по индекс на 

свобода на медиите непосредствено пред Монголия. - Mediapool.bg, 02.05.2013; 

Република България е в същата група страни още от 1995г. като положението се 

запазва и три години по-късно – Братанов, 2010, с. 153 – „…българските медии са 

полусвободни – в. „168 часа” от 7 – 13 август, 1998г. През 2005г. положението отново е 

непроменено - „…Причината е политизирането на медийното пространство на страната 

и натискът оказван върху журналистите и издателите…” – Foxus, 28 април 2006; 

„Струма”, 4 май 2006 – Братанов, 2010, с. 154); Монополизиран вестникарски сектор, 

отсъстващо или неефективно законодателство и медийна саморегулация, 

съществуваща само на теория. Това е кратката оценка на фондация "Конрад Аденауер" 

за медийната свобода в България. (24.04.2014) - Източник – БГНЕС, БТА; 

„Общовалидни правила,” препоръчва германски експерт - БГНЕС, БТА, DW.DE, 

10.06.2014, А. Андреев, Редактор Е. Лилов; „Ситуацията с българските медии е 

бедствена” - Директорът на брюкселския клон на организацията "Репортери без 

граници" Оливие Базил определи ситуацията с българските медии като "бедствена". - 

Mediapool, 31.01.2013; За германският посланик Матиас Хьопфнер „Свободата на 

пресата в България е на абсолютно дъно в ЕС” - 22.03.2013 - Mediapool.bg; 

Представителката на ЕК г-жа Нели Крус „…притеснена от концентрацията на 

собственост („медийна” – б.м. ПБ) в България…” - ЕК подготвя мерки за свободата и 

независимостта на медиите - Mediapool.bg - новини, анализи, коментари, 22.03.2013 и 

др. 

http://bg.time.mk/s/mediapool
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хуманистична гледна точка или от гледна точка на развитието на либералните 

ценности и демокрацията в страната винаги съществува потребността от 

отстраняването - и в максимална степен - на възможността за използването на 

медиите за користни комерсиални или за тясно политически цели.  
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State and trends in the banking sector in Central and 

Eastern Europe 
 

Biser Krastev 

University of agribusiness and rural development - Bulgaria 
 

Abstract 

The paper aims to discuss the status and trends in the banking sector in Central 

and Eastern Europe. By using a system of specific indicators, the changes in 

financial condition and financial performance of banks, operating in the region over 

the past three years, are analyzed. The following tasks are presented in the study: 

analyzing the dynamics of the banking assets of CEE countries for the period 2011-

2013; tracking changes in the relative shares of banking assets to GDP of the CEE 

countries for the period 2011- 2013; assessing changes in return on assets and 

equity of commercial banks in the CEE countries for 2011-2013; examination of 

changes in the rate of lending to the banking sector in CEE countries for 2011-

2013; and analyzing changes in capital adequacy and quality of the loan portfolios 

of banking institutions operating in the CEE countries for the same period.  

 

Key words: system of specific indicators, banks' credit portfolios, banking system 

stability. 
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Състояние и тенденции в развитието на банковия 

сектор на страните от Централна и Източна 

Европа 
 

Бисер Йорданов Кръстев 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - България 
 

През последните години търговските банки в страните от Централна и Източна 

Европа (ЦИЕ) функционират в условията на висококонкурентна и динамична 

пазарна среда. Те са изправени пред различни предизвикателства, рискове и 

проблеми, съпътстващи дейността им. Същевременно в банковия сектор на 

региона се наблюдават и някои позитивни тенденции, което показва, че 

бизнесът на кредитните институции е жизнеспособен и те се справят 

сравнително успешно с последиците от финансовата криза, започнала през 

2008-2009 година. 

Обект на изследване в настоящия научен доклад са състоянието и тенденциите 

в развитието на банковия сектор на страните от Централна и Източна Европа. 

Целта е с помощта на система от специфични показатели да се анализират 

промените във финансовото състояние и финансовите резултати на банките, 

опериращи в региона, през последните три години. За постигане на така 

формулираната цел е необходимо да се решат следните задачи: анализиране 

динамиката на банковите активи на страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г., 

проследяване на промените в относителните дялове на банковите активи 

спрямо БВП на страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г., оценяване на 

промените в рентабилността на активите и на собствения капитал на 

търговските банки в страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г., изследване на 

промените в нормата на кредитиране на банковия сектор на страните от ЦИЕ 

за периода 2011-2013 г. и анализиране на промените в капиталовата 

адекватност и качеството на кредитните портфейли на банковите институции, 

опериращи в страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г. 
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Таблица №1. Банкови активи на страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г. 

(в млрд. EUR) 

Страни от 

ЦИЕ 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп на 

нарастване 

през 2012 

спрямо 2011 г. 

Темп на 

нарастване 

през 2013 

спрямо 2012 г. 

Полша 293,10 330,27 339,30 12,68% 2,73% 

Унгария 111,93 107,90 104,59 -3,60% -3,07% 

Чехия 178,68 190,00 189,75 6,34% -0,13% 

Словакия 36,62 37,87 39,91 3,41% 5,39% 

Словения 45,60 44,50 39,80 -2,41% -10,56% 

Хърватия 54,10 53,05 52,13 -1,94% -1,73% 

Румъния 90,93 91,45 91,09 0,57% -0,39% 

България 39,27 42,14 43,84 7,31% 4,03% 

Сърбия 27,73 27,78 27,49 0,18% -1,04% 

Босна и 

Херцеговина 
11,20 11,41 12,00 1,88% 5,17% 

Албания 8,06 8,63 9,16 7,07% 6,14% 

Русия 998,95 1238,70 1276,92 24,00% 3,09% 

Украйна 101,79 106,34 114,63 4,47% 7,80% 

Общо: 1997,96 2290,04 2340,61 14,62% 2,21% 

 

За да се установи има ли нарастване на активността в банковия сектор, е 

необходимо да се проследи каква е динамиката на банковите активи в дадена 

национална икономика.1 В таблица №1 са представени данни за промените в 

техните величини на страните от ЦИЕ през последните три години.2 В някои 

                                                           
1 Относно ролята на банковите активи и мащаба на банковата дейност вж.: Вътев, Ж. и 

др., Дистанционен анализ на банковата дейност, Издателство „Абагар”, В. Търново, 

2005, с. 67-71. 
2 Данните в тази и следващите четири таблици са ползвани от бюлетина на 

австрийската Raiffeisen Bank International за състоянието и развитието на банковия 

сектор на страните от Централна и Източна Европа: „CEE Banking Sector Report”, may 

2014, 
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страни като Полша, Словакия, България, Босна и Херцеговина, Албания, Русия 

и Украйна те нарастват, в други като Чехия, Румъния и Сърбия те остават 

относително неизменни, а в Унгария, Словения и Хърватия стойността на 

банковите активи се понижава. Прирастът на банковите активи ни предоставя 

информация не само за посоката, а и за степента на тяхното изменение. Прави 

впечатление, че най-висок прираст на активите през 2012 спрямо 2011 година 

е отбелязан от банковите системи на Русия, Полша и България, а през 2013 

спрямо 2012 година той е най-значителен за банковите сектори на Украйна, 

Албания и Словакия. Въпреки това темпът на нарастване на банковите активи 

у нас през последната година на анализирания период надхвърля почти два 

пъти средната стойност, достигната от региона като цяло. 

Друг показател за измерване на банковата активност е относителният дял на 

банковите активи спрямо БВП.3 Колкото по-високи са стойностите на този 

показател, толкова по-значима е ролята на банките като финансови 

посредници в съответната национална икономика. От данните в таблица №2 

може да се направи заключението, че през всяка една от годините на 

изследвания период делът на активите на търговските банки в България 

спрямо БВП е по-висок от средните стойности, отчетени в страните от региона. 

От друга страна тенденцията е този дял да нараства непрекъснато. Това 

означава, че банкова ни система се разраства с по-ускорени темпове от 

българската икономика като цяло и се доближава по степен на развитие до 

банковите системи на страни с утвърдени пазарни икономики като Унгария, 

Чехия, Словения и Хърватия. Банковото посредничество отбелязва най-

съществен ръст в Русия и в Украйна, неговото развитие е най-негативно в 

Румъния, а в останалите страни от ЦИЕ то запазва своята роля и значение. 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.rbinternational.com/eBusiness/services/resources/media/829189266947841

370-NA-988671613168380133-1-2-EN.pdf. 
3 Статев, С., Външна търговия, финанси и икономически растеж, сп. Икономически 

алтернативи, бр. 4, София, 2009, с. 18-19. 

http://www.rbinternational.com/eBusiness/services/resources/media/829189266947841370-NA-988671613168380133-1-2-EN.pdf
http://www.rbinternational.com/eBusiness/services/resources/media/829189266947841370-NA-988671613168380133-1-2-EN.pdf
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Таблица № 2. Относителен дял на банковите активи спрямо БВП на 

страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г. 

Страни от 

ЦИЕ 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Полша 85,0% 84,6% 86,2% 

Унгария 126,0% 112,1% 107,7% 

Чехия 120,0% 124,2% 135,2% 

Словакия 80,9% 81,7% 82,6% 

Словения 126,4% 125,5% 112,2% 

Хърватия 123,9% 121,8% 120,8% 

Румъния 70,5% 69,0% 64,7% 

България 102,0% 105,5% 109,8% 

Сърбия 88,1% 93,8% 83,2% 

Босна и 

Херцеговина 
85,3% 87,0% 89,1% 

Албания 81,8% 85,6% 87,6% 

Русия 74,6% 79,4% 86,1% 

Украйна 81,3% 80,0% 88,5% 

Средна 

стойност: 
95,8% 96,2% 96,4% 

 

Печалбата е един от ключовите показатели за анализ и оценка на финансовото 

състояние на банките, но не винаги предоставя достатъчно обективна 

информация за ефективността на банковата дейност. Затова е необходимо да 

се използват относителни показатели за рентабилност, при които печалбата се 

съпоставя с активите или със собствения капитал на кредитните институции. 

Рентабилността на активите (ROA) се изразява като съотношение между 

абсолютната сума на банковата печалба и средната стойност на банковите 

активи. Този показател дава представа каква печалба се реализира от един лев 

банкови активи. Изчислява се по следния начин4: 

активибанковитенастойностСредна
печалбабанковатанаСума

ROA =  

                                                           
4 Коробова, Г. Г. и др., Банковское дело, Издательство „Экономистъ”, Москва, 2006, с. 

577. 
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Рентабилността на собствения капитал (ROE) е най-важния показател, 

използван при анализиране на финансовите резултати на дадена кредитна 

институция. Съотношението на печалбата спрямо собствения капитал е 

основното, което вълнува акционерите. Посоченият коефициент дава 

представа колко единици печалба се получават от единица инвестиран капитал 

от страна на собствениците на банките. Изчислява се съгласно следната 

формула5: 

банкатанакапиталсобствениянаСума
печалбабанковатанаСумаROЕ =  

 

От представените в таблица №3 данни могат да се направят изводи за 

тенденциите в развитието на рентабилността на кредитните институции, 

функциониращи в страните от ЦИЕ за последните три години. 

 

Таблица № 3. Рентабилност на активите и на собствения капитал на 

търговските банки в страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г. 

Страни от ЦИЕ 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

Полша 1,2% 14,6% 1,2% 14,3% 1,2% 12,5% 

Унгария -0,2% -1,7% -0,4% -3,8% 0,5% 4,5% 

Чехия 1,2% 19,3% 1,4% 21,4% 1,4% 20,6% 

Словакия 1,2% 14,2% 0,8% 9,1% 0,9% 7,8% 

Словения -1,1% -11,7% -1,6% -19,0% -2,6% -31,6% 

Хърватия 1,2% 6,9% 0,8% 4,8% 0,3% 1,3% 

Румъния -0,2% -2,6% -0,6% -5,9% 0,1% 1,3% 

България 0,8% 5,8% 0,7% 5,3% 0,7% 5,3% 

Сърбия 1,2% 6,0% 1,0% 4,7% 0,8% 3,8% 

Босна и 

Херцеговина 
0,7% 5,8% 0,6% 5,0% 0,5% 3,9% 

Албания 0,1% 0,8% 0,3% 3,8% 0,5% 6,4% 

                                                           
5 Вж. по-подр.: Щербакова, Г. Н., Анализ и оценка банковской деятельности (на основе 

отчетности, составляемой по российским и международным стандартам), Издательство 

„Вершина”, Москва, 2007, с. 356-357. 



University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

432 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

Страни от ЦИЕ 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ROA ROE ROA ROE ROA ROE 

Русия 2,4% 17,6% 2,3% 18,2% 1,7% 14,9% 

Украйна -0,8% -5,3% 0,5% 3,0% 0,1% 0,8% 

Средна 

стойност: 
0,6% 5,4% 0,5% 4,7% 0,5% 4,0% 

 

Най-високи стойности на рентабилността на активите се отбелязват в 

банковите сектори на Полша, Чехия, Словакия, България, Сърбия и Русия. 

Близки до средните стойности на показателя отчитат банковите системи на 

Хърватия, Босна и Херцеговина и Албания, а най-ниски и негативни стойности 

се отчитат от банките, опериращи в Унгария, Словения, Румъния и Украйна. 

Състоянието на рентабилността на собствения капитал е подобно. Най-високи 

стойности на показателя се отчитат в банковите сектори на Полша, Чехия, 

Словакия, България, Сърбия и Русия, около средното равнище са стойностите 

на рентабилността на собствения капитал на банките от Хърватия, Босна и 

Херцеговина и Албания, а най-ниски и негативни стойности се отчитат от 

банковите сектори на Унгария, Словения, Румъния и Украйна. 

 

Таблица № 4. Съотношение между предоставените кредити и 

привлечените депозити в банковия сектор на страните от ЦИЕ за 

периода 2011-2013 г. 

Страни от ЦИЕ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Полша 115% 112% 108% 

Унгария 133% 117% 110% 

Чехия 127% 133% 133% 

Словакия 91% 88% 89% 

Словения 155% 152% 127% 

Хърватия 103% 103% 101% 

Румъния 111% 108% 96% 

България 106% 101% 94% 

Сърбия 126% 125% 116% 

Босна и Херцеговина 118% 120% 115% 
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Страни от ЦИЕ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Албания 61% 58% 55% 

Русия 90% 93% 94% 

Украйна 163% 141% 135% 

Средна стойност: 115% 112% 106% 

 

Съотношението между сумата на предоставените кредити и сумата на 

привлечените депозити КК/Д има важна информационна значимост при анализа 

на банковата ликвидност. То се изчислява по следната формула: 

депозититепривлеченинаСума
кредитинитепредоставенаСумаК ДК =/  

Ако това съотношение е твърде високо и особено ако превиши 100%, банките 

няма да са достатъчно ликвидни, за да могат да покриват задълженията си към 

вложителите в пълен размер. Ако съотношението е твърде ниско, тогава 

кредитните институции ще понижат чувствително своята печалба, тъй като 

основната част от техните приходи се реализират от кредитните им операции. 

Тенденцията е средните стойности на този показател за региона на ЦИЕ и за 

почти всички банкови системи на включените в него страни да се понижават 

през анализирания период. Докато през 2011 и 2012 година само в три 

държави – Словакия, Албания и Русия съотношението между кредитните 

портфейли и депозитите, акумулирани в банките, е било на равнище от под 

100%, през 2013 година към тази група се причисляват Румъния и България. С 

други думи банковата ликвидност в тези страни е достатъчно висока. Пред 

сериозни ликвидни проблеми биха се изправили банките в Унгария, Чехия, 

Словения, Сърбия и Украйна. 

Собственият капитал на банките има за основна цел намаляването на риска от 

евентуален техен фалит. Ето защо е необходимо пазарните участници и 

регулаторните органи да “изискват” от кредитните институции да поддържат 

определено минимално равнище на капитала. Това изискване обаче става 

задължително преди по-малко от три десетилетия. По-рано единствено 

пазарите са оказвали “натиск” върху банките да поддържат определени 

равнища на своя капитал, които да гарантират, че той ще изпълнява своите 

функции. Наблюдавало се е най-общо съотношението между собствения 
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капитал и активите на дадена банка. Общата капиталова адекватност може да 

се представи аналитично по следния начин:6 

РПА
ВКПКОKA +

=  

където: ОКА е общата капиталова адекватност на банката (Capital Adequacy 

Ratio); 

ПК – първичния капитал на банката (Tier 1 Capital); 

ВК – вторичния капитал на банката (Tier 2 Capital); 

РПА – рисковопретеглени активи на банката (Risk Weighted Assets). 

От началото на 2013 година в кредитните институции започнаха постепенно да 

се прилагат новите по-високи минимални капиталови изисквания съгласно 

последното международно споразумение за капитала Базел III.7 Според него 

общата капиталова адекватност на банките през периода 2013-2015 година не 

трябва да спада под 8%, след което от 2016 година ще започне поетапното 

натрупване на допълнителни капиталови буфери, които трябва да достигнат до 

2,5% спрямо рисковопретеглените активи на банките през 2019 година. Така 

през 2019 година съотношението между общия банков капитал заедно с 

капиталовите буфери спрямо рисковопретеглените активи се предвижда да 

достигне до 10,5%. По този начин кредитните институции ще бъдат по-

стабилни и устойчиви на неблагоприятни външни и вътрешни шокове и ще 

поемат по-големи по размер загуби, породени от евентуални финансови кризи, 

без да са изложени на прекомерен риск от фалит. 

Нека проследим динамиката на капиталовата адекватност на банките, 

опериращи в страните от ЦИЕ. От данните в таблица №5 може да се установи, 

че средните стойности на показателя нарастват от 15,7% през 2011 година до 

16,7% през 2013 година. По-високи от средните стойности се отчитат в 

банковите сектори на Хърватия, България, Сърбия, Босна и Херцеговина и 

Украйна. По-ниски от средните стойности за региона имат банките от Полша, 

Словения, Румъния и Русия, а около средните стойности на капиталова 

адекватност отчитат банките в Унгария, Чехия, Словакия и Албания. 

                                                           
6 Вж.: Вътев, Ж., Нови моменти и проблеми при регулиране на капитала и 

ликвидността на банките, сп. Бизнес управление, кн. 4, Свищов, 2011, с. 123-124. 
7 Hannoun, H., The Basel III Capital Framework: a decisive breakthrough, Hong Kong, 

November, 2010. 
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Таблица № 5. Капиталова адекватност и необслужвани кредити в 

банковия сектор на страните от ЦИЕ за периода 2011-2013 г. 

Страни от 

ЦИЕ 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Капиталова 

адекватност 

Необсл. 

кредити 

Капиталова 

адекватност 

Необсл. 

кредити 

Капиталова 

адекватност 

Необсл. 

кредити 

Полша 13,1% 7,5% 14,7% 8,8% 14,2% 8,6% 

Унгария 13,5% 11,5% 15,7% 13,7% 17,4% 14,0% 

Чехия 15,3% 6,2% 16,4% 6,2% 17,3% 6,1% 

Словакия 13,4% 5,7% 16,0% 5,3% 16,6% 5,2% 

Словения 11,6% 11,8% 11,5% 15,0% 11,8% 22,0% 

Хърватия 19,6% 12,4% 20,9% 13,8% 20,9% 15,6% 

Румъния 14,9% 14,3% 14,9% 18,2% 15,0% 21,9% 

България 17,5% 14,9% 16,7% 16,6% 16,9% 16,9% 

Сърбия 19,1% 19,0% 19,9% 18,6% 19,9% 21,1% 

Босна и 

Херцеговина 
17,1% 11,9% 17,0% 13,5% 17,0% 14,9% 

Албания 15,6% 18,8% 16,2% 22,5% 18,0% 23,5% 

Русия 14,7% 5,0% 13,7% 4,8% 13,5% 4,3% 

Украйна 18,2% 40,0% 18,1% 37,5% 18,3% 37,5% 

Средна 

стойност 
15,7% 13,8% 16,3% 15,0% 16,7% 16,3% 

 

Относителният дял на необслужваните кредити спрямо общата сума на 

предоставените кредити ни дава представа за качеството на кредитните 

портфейли на банките. Неговото нарастване е свързано с повишаване на 

кредитния риск, който те поемат и оттам с намаляване качеството на 

кредитните портфейли на банките. Най-ниски дялове на необслужваните 

кредити имат банките в Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Хърватия, Босна и 

Херцеговина и Русия. Близки до средните стойности се отбелязват в банковите 

сектори на Словения, Румъния и България, а много високи стойности се 

отчитат от банковите системи на Сърбия, Албания и най-вече Украйна. На 

базата на посоченото дотук може да се направи заключението, че 

понижаването на качеството на кредитните портфейли на банките се отразява 
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негативно върху техните финансови резултати, а оттам и върху тяхната 

рентабилност. От друга страна обаче капиталовата адекватност на банките се 

повишава, което означава, че капиталът, с който те разполагат и който служи 

за абсорбиране на външни шокове, свързани с покриването на кредитните 

загуби, се увеличава. Следователно на този етап стабилността и устойчивостта 

на банковите системи на страните от ЦИЕ не е нарушена и кредитният риск, 

който банките поемат, не е сериозна заплаха за тяхното бъдеще. 
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SusCooks - Why is this project necessary? 
Ivanka Shopova 

University of Agribusiness and Rural Development 
 

Abstract 

The concept of sustainability strongly affects the professional kitchen in many 

aspects of its operation. In this situation cooks are facing new challenges trying to 

improve the food culture and system which are based on sustainable production, 

processing, transportation and waste management. The article presents an overview 

of the LLP LDV project “Development and transfer of training courses and materials 

for sustainability in professional cooking”. Following the description of the project’s 

aims and objectives, the phases of the project, current activities and upcoming 

assignments are discussed. The necessity of project implementation is described in 

three main directions: European added value, expected results and expected impact 

(short term and long term). Sustainability approach focuses on the areas of 

sustainable impact review that occur outlining the key steps in the process. 

Achieving sustainability in professional cooking implies a long-term commitment to 

continuous improvement. On that base the project aims to develop and implement 

a valorisation strategy which will be an important outcome. Understanding the 

importance concerning valorisation of innovation and the project results, the project 

strives to benefit not only the institutions that are involved but also consumers. 

 

Key words: sustainability, food culture, food system, e-learning. 

 

Introduction 

The sustainable food is becoming more popular topic for discussion in Europe, 

taking into account its complete influence on human life and world development. 

The modern food system faces many sustainability challenges. The environmental, 

social and economic consequences of food production and consumption are 

important issues. Consumers can significantly improve the sustainability of their 

food consumption, for example by consuming organic products and reducing meat 
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consumption. Improvements can be achieved in several ways and should consider 

both sustainability of production and the quantity consumed (Verain et.al., 2015). 

Often `alternative' food practices are constructed in direct opposition to the 

corporate, industrialised, global, and unsustainable characteristics of the 

conventional and mainstream food system. They are labelled as alternative with 

respect to the ideals of sustainability and social and environmental justice which 

they are deemed to embody. Various qualities are presented as attributes common 

to a vast array of alternative food systems, and their corresponding connections, 

which create networks of association (Midgley, 2010). 

Consumer food preferences and the trends in food consumption patterns are 

changing recently due to growing awareness of sustainability issues. Customer 

demand for sustainably sourced food is increasing and many people want to know 

the origin of the food they eat and usually from this make a judgment about its 

quality. On the other hand many companies in the sector take this as a niche 

market and move towards a sustainable food supply, considering it as a vocation 

rather than doing a greenwashing (Shopova, 2014). 

The concept of sustainability also strongly affects the professional kitchen in many 

aspects of its operation. In this situation cooks are facing new challenges trying to 

improve the food culture and system which are based on sustainable production, 

processing, transportation and waste management.  

Whether in schools or hospitals, restaurants or work-place canteens, catering 

accounts for almost 50% of all the food consumed, so it is impossible to overstate 

how important cooks are in shaping both our food culture and our food system. 

Through their everyday decisions on what and how to cook and as the ambassadors 

of ‘good food’, cooks have a uniquely important role to play in improving the health 

of people and the planet. Cooks really can change the world for the better. As the 

gate-keepers between producers and consumers, cooks have a unique influence on 

both food culture (what people want to eat) and the food system (how food is 

produced, processed and distributed). In deciding what produce to buy, from where 

and from whom, the cook can affect the entire food chain, right back to the farmer. 

And in deciding what to serve and promote, they can also have a huge impact on 

consumer knowledge, preferences and expectations and can help to foster an 

appreciation of and demand for ‘good food’.   

There is no universally accepted definition of sustainable food but it is generally 

recognised that it should - in the ways that it is produced, processed, transported, 
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prepared and disposed of - minimise negative and maximise positive health, social, 

economic and environmental impacts. Fundamentally, sustainable food should 

reflect the basic tenets of sustainable development, namely to meet the needs of the 

current generation without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs. Since the food system is so complex, sustainable food necessarily 

incorporates a lot of different issues. Fresh, seasonal, local, organic and fair trade 

are certainly parts of what could be seen to constitute sustainable food , but there 

are many others issues that also need to be considered such as healthy diets, 

animal welfare, water and energy efficiency and waste reduction. In fact the list of 

sustainable food issues is also limitless and ultimately the definition of sustainable 

food must be left up to the individual interpretation. 

 

SusCooks overview 

The project “Development and transfer of training courses and materials for 

sustainability in professional cooking” (SusCook) is being carried out in the frame of 

the Leonardo da Vinci – Transfer of innovations grant scheme. The project is a 

continuation of previously implemented project that consider the issue of 

sustainability in professional cooking based on surveys conducted in the partner  

countries and joint analysis of training needs and possibilities for its 

implementation in education and training. The final report of the preceding project 

(LdV Partnership Project 2010-2012) stated that sustainability encompasses four 

pillars: ecological, economic, social and health.  

The aim of the project is to create eLearning training curriculum offering 

qualifications in sustainability for professional cooks and managers in 

catering/gastronomy sector. The course with 15 eLearning units will be developed 

and adapted to five partner countries, according to their specific national conditions 

and requirements and translated in their languages. This approach follows the 

results of the LdV Partnership on “Sustainable Cooking”. 

Project target groups are teachers at tourism and HoReCa educational institutions, 

decision-makers in public administration, human resource managers in 

gastronomy and touristic enterprises, cooking personnel in public catering (mainly 

schools and kindergartens), institutions of adult education.  

The final version of SusCooks master course is available in English which 

translation and adaptation is forthcoming. Generally it consists of 5 modules, 
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divided into 15 units. A brief description of the modules is provided in the following 

lines.  

The first module aims at to provide learners with an understanding of the huge 

social, economic and environmental impacts modern food culture and the food 

system have on people, places and the planet. Also a broad orientation on what is 

meant by sustainability and sustainable development and introduce key aspects of 

sustainability for all the main food groups - from production to wider environmental 

impacts are given. The role that cooks can play in improving people’s health and 

wellbeing and reducing the local and global ecological impact of the food system by 

adapting what they cook and how they cook it, while still serving delicious meals, is 

discussed.  

The second module concerns topics as customers’ needs and preferences, 

consumption trends and the limits and opportunities for healthy, ethical, 

sustainable and local food in different settings, from restaurants to public sector 

catering. The recipes’ unit explains how to enhance learners’ appreciation of the 

wide range of opportunities for designing nutritionally balanced meals that use 

more ethical and sustainable ingredients while improving quality and taste. The last 

part of the module try to help learners understand how to gradually incorporate 

more and more healthy and sustainable ingredients and meals into their weekly 

and longer term menu cycles as both their skills and their customers’ attitudes and 

expectations change.  

The third module explores the topic of sustainable food, starting with a review of the 

definitions and labels relating to ethical, fair and sustainable food across all main 

food groups – from meat, fish and dairy to cereals, vegetables and fruit.  The focus 

is on seasonal, local and fresh food and how it can get those from individual 

producers, producer cooperatives, retailers or wholesalers depending on quantities 

required and local circumstances. Instruction are given how to plan weekly menus 

and menu cycles to keep down costs by reducing high cost ingredients, substituting 

lower cost and alternative ingredients such as seasonal produce and less common 

cuts of meat and by reducing waste.  

The fourth module initially emphasized issues, specific techniques and approaches 

related to preparing more healthy and sustainable meals, such as nutrient-

preserving ways of preparing food and working with raw, unprocessed, less 

processed, substitute and less common ingredients. Learners are also informed how 

to store, preserve and manage food before and after meal preparation; and on 
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materials, devices and techniques to reduce water and energy use. One of the most 

important sustainable issue is minimising packaging and waste that why the topic 

to reduce, reuse and recycle food packaging and waste through better food 

purchasing, preparation, management and disposal is discussed. 

The fifth module provide learners with knowledge and skills to best present their 

food, enable them to effectively engage customers in the sustainability aspects of 

their meals and provide guests with most enjoyable dining experience. Through 

working staff in the gastronomy sector is performed the technology, organization 

and management of restaurant business. It is a key determinant of the quality and 

efficiency. 

 

Discussion - current activities and upcoming assignments 

In this former partnership project the study “National Surveys on Cooking Training” 

with an overview on national education and training facilities and qualifications for 

cooks and managers in the partner countries and branches of catering was carried 

out. It shows the need of proper training in the field of sustainability in professional 

kitchen. Sustainability is postulated as a central guiding principle of the structural 

change of our society by the majority of political and social actors. Approximately 

one third of our ecological footprint is required for the production, processing, 

distribution and preparation of food. Catering with organic, regional and seasonal 

food and reducing the percentage of meat will lead to a significant reduction in 

energy consumption and the emission of greenhouse gases. Therefore many EU 

countries have made efforts to implement sustainability objectives in public 

catering (schools, kindergartens, hospitals, canteens etc.). In gastronomy and the 

hotel sector - which shows a high degree of mobility of both staff and guests - 

enterprises are also increasingly focusing on higher environmental standards. The 

implementation of ecological standards usually starts in the fields of environmental 

cleaning and/or energy consumption. These efforts, however, are not immediately 

visible to customers. In order to meet the now-heightened expectations of these 

customers of a comprehensive, environmentally-oriented behavior, food enterprises 

need to make their sustainability efforts visible on menus. Restaurants and catering 

businesses that a common understanding of how to implement climate protection 

and sustainability goals in an organizationally and economically efficient manner in 

the fields of procurement and kitchen management does not currently exist; and 
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these issues hardly seem to play a role in the education and training of chefs and 

kitchen managers. Despite its relevance, there is a lack of standards for 

"sustainable food offers“, which could be applied across the EU. There is an evident 

and urgent need for additional qualifications and training in this area. For people 

working in gastronomy, tourism and communal catering, appropriate sustainability 

training modules and concepts would complement existing training regimes and 

would improve career prospects and mobility as well as delivering significant 

sustainability benefits. 

The SusCook project is directly addressed to European level. Based on common 

European standards for sustainability these course and materials generate 

additional European value for the vocational training of cooks in gastronomy, 

tourism and communal catering. It is clear that cooks play a meaningful role inside 

this sector, as they are in charge of the day-to-day management of raw materials, 

dishes preparation, portion sizes, etc. Consequently, a specific training for both 

these practitioners and their trainers gets relevant benefits for production and 

consumption sustainable approach in Europe. Although the percentage of 

restaurants offering sustainable food is low in Europe, there is an increase in the 

niche market due to increased demand. Each module of the e-learning course 

SusCook ends with a real life story (examples from gastronomy or public catering 

sectors) which presents examples of sustainability and excellence. By bringing 

together and transferring existing materials, approaches and offers from the 

partners all EU actors working in professional cooking will benefit. In addition, the 

measures open up new training opportunities for the respective target groups, 

whether they are career changers or employees who are interested to improve their 

skills, career prospects and mobility through participation in training. 

Also with respect to the sustainability issues the project generates additional 

European value. Food services is the “production sector involved in the preparation 

of ready-to-eat food for sale to individuals and communities; includes catering and 

gastronomy activities in the hospitality industry, schools, hospitals and 

businesses”. NAMEA (2009) ETC/SCP working paper 1/2009 provides detailed 

estimates about the negative environmental impact of the sector in EU27. For the 

corresponding impact of food wastage, the data, provided by European 

Commission's (DG ENV - Directorate C) “Final Report – Preparatory Study on Food 

Waste”, are similarly disastrous.  
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It is clear that cooks play a meaningful role inside this sector, as they are in charge 

of the day-to-day management of raw materials, dishes preparation, portion sizes, 

etc. Consequently, a specific training for both these practitioners and their trainers 

gets relevant benefits for production and consumption sustainable approach in 

Europe. It is even more important in a sector where the general level of education 

remains lower than in the whole EU27 economy (EWCS, 2010); a sector that 

struggles to find a qualified workforce, particularly among young people, as most 

workers in hotels and restaurants have a level of education that corresponds to 

‘lower secondary’ or ‘upper secondary’ and this group is larger than in the overall 

workforce of the EU27. 

Making operators fully aware of sustainability issues all along the cooking process 

(from raw material to customer fork), the project positively contributes to a 

resource-efficient Europe – a Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy of 

the European Parliament. 

 

Conclusion 

Sustainability approach focuses on the areas of sustainable impact review that 

occur outlining the key steps in the process. Achieving sustainability in professional 

cooking implies a long-term commitment to continuous improvement. On that base 

the project aims to develop and implement a valorisation strategy which will be an 

important outcome. Understanding the importance concerning valorisation of 

innovation and the project results, the project strives to benefit not only the 

institutions that are involved but also consumers (Shopova, 2014).  The course 

content is equally useful for all players in the food chain, as the overall impression 

is to build a network of producers, processors, suppliers, caterers and users who 

aim to improve its stability. Sustainability is teamwork and its results strongly 

depend on everyday small steps of the whole society. The food system is quite 

complex and it is driven by many factors. Better understanding these economic, 

social and environmental drivers and theirs interaction can support public 

decisions for sustainable food consumption. 
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Opportunities and perspectives for sustainable 

development of snowboarding in Chepelare, Bulgaria 
 

Snezhana Ivanova 

University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria 
 

Abstract 

The paper discusses the opportunities and perspectives for sustainable 

development of snowboarding in the town of Chepelare in Bulgaria. The tourist 

resources are described in detail in order to highlight the feasibility of creating a 

new market identity based on its competitive advantages, offering responsible and 

affordable snowboarding tourism. Marketing segmentation research has been 

conducted which reported the customer demand for snowboarding in the region. 

The slopes, lifts transport capacity, accommodation and food and beverage services 

are characterized.  

 

Key words: snowboarding, lift infrastructure, ecological balance, ski slopes. 
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Възможности и перспективи за устойчиво 

развитие на сноубординг туризъм в град 

Чепеларе – България 
 

Снежана Иванова 

Университет по хранителни технологии – Пловдив, България 
 

Въведение 

Съществуват многобройни определения на категорията „устойчиво развитие” и 

дискусията в тази посока продължава и до днес. Класическото определение, 

дадено от Световната комисия за околната среда и развитие (доклад на 

Брундтланд), 1987 г., гласи, че „устойчивото развитие е развитие, което 

отговаря на нуждите на настоящето, без да отнема възможността на бъдещите 

поколения да посрещат своите собствени нужди”. Разбирането за устойчиво 

развитие претърпя силно разширяване по посока на така наречения 

„магически триъгълник на устойчиво развитие”, който обхваща както 

екологичното равновесие, така и точките „икономическа сигурност” и 

„социална справедливост”. В защита на околната среда на различните нива – от 

местно до глобално ниво, са се оформили различни социални и икономически 

цели. Трите измерения на устойчиво развитие – икономическото, социалното и 

екологичното са взаимнозависими. Взаимодействието между тях създава 

синергичен ефект, чиято оценка се основава на основните критерии за 

устойчиво развитие – икономическа стабилност, социална справедливост и 

екологосъобразност. 

Голяма част от предизвикателствата на устойчивото развитие и необходимите 

дейности за преодоляването им може да бъде обект на съвместни усилия на 

различни заинтересовани страни на ниво туристическа дестинация. За тази 

цел ние насочихме нашите изследвания и анализи към дестинация в България - 

град Чепеларе, където потребностите на околната среда, на местната социална 

общност и на бизнеса се пресичат най – близко. Освен това, все по – често се 

признава, че концепцията за „дестинация”, в рамките на която широк кръг от 
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туристически съоръжения и дейности се съчетават, за да произведат крайно 

преживяване, играе важна роля за повлияване на потребителския избор. 

Фокусирането на дейностите на ниво туристическа дестинация като град 

Чепеларе, на европейско или национално ниво, нямат значение. На практика 

някои дейности за устойчиво развитие трябва да бъдат осъществени именно на 

тези две нива. Освен това е много важно европейската и местната политика да 

гарантират подкрепяща рамка за местните дейности. 

За устойчивото развитие на сноубординг туризъм в България е необходимо 

разработването на стратегия и план за действие като основен инструмент за 

оформяне на туристическата дестинация, за определяне на приоритетите и за 

координиране на дейностите между заинтересованите страни. При това там 

трябва да се вземат предвид основните предизвикателства и възможности и да 

бъдат тълкувани в контекста на местните условия. 

За тази цел направеното изследване обхваща основните индикатори за 

дестинациите, определени от световната туристическа организация (UNWTO), 

които са смятани за основни за устойчиво развитие и относително достъпни за 

събиране, както и някои допълнителни индикатори. Някои от наблюдаваните 

индикатори са: общ брой на пристигащи посетители или нощувки на месец, 

което дава представа за обем и сезонност на туризма; представяне на 

дестинацията; брой на легловата база (по тип настаняване), среден годишен 

процент на заетост на легловата база и на настаняване по хотелските стаи; 

съотношение между броя на туристите и местното население; процент от 

местното население, според което туристическият сектор допринася за 

цялостното повишаване на качеството на живота; качеството на въздуха, на 

водата; екологичното състояние на региона; процент на посетителите, 

посочващи своята удовлетвореност от цялостното представяне на 

туристическата индустрия в този регион. 

 

Изложение 

Сноубординг туризмът е микс от спортен, екстремен и приключенски туризъм. 

Представлява пътуване извън обичайното местопребиваване с цел 

практикуване на зимния спорт сноубординг в заснежени и красиви и понякога 

много опасни планини. Екстремното практикуване на сноуборда е 

концентрирано в „freeride“ стила (каране по необработените снежни терени 
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обикновено високо в планините) и свободния стил (каране по фън паркове и 

уреди за скачане и приплъзване). Основните опасности при „freeride“ са 

свързани с падането на лавини, сблъскване с камъни или други опасни обекти 

скрити под снега или в обкръжение. Рискове при свободния стил са паданията 

от високо при големи скокове, паданията върху парапети и някои неприятни 

сблъсъци нанасящи сериозни травми – точно те правят спорта опасен и 

екстремен [1, 2]. 

Спортът е зрелищен и доста модерен в световен мащаб, като нашумява много 

през последните 15 години. Това е и спортът с най – голям прогрес в историята 

на Олимпийските игри. По своята същност сноуборда е високо адреналинов 

спорт изискващ голяма доза кураж, концентрация - баланс върху дъската и 

умения за незабавна реакция в бързо променяща се обстановка. Както всяко 

ново начинание сноубордът трябва да бъде практикуван по – предпазливо при 

първоначалното обучение, имащо за цел усвояване основите на сноубординга -  

затвърдяване на правилните знания и умения за контрол на дъската и 

придвижване в пространството [3, 4]. 

Още от древността човекът е търсел как да се придвижва по заснежените 

повърхности и е изобретявал различни съоръжения, с който това да става по 

лесно. Според една от легендите за предшественици на съвременните 

сноубордисти, се сочат „кнапенрайтерите” (миньори ездачи) обитавали Швац – 

Тирол през XVII век. Те използвали дървени плоскости, за да се придвижват до 

домовете си, като за баланс държали с ръце дълъг прът. В подкрепа на тази 

теория за произхода на сноуборда обаче няма надеждни доказателства. 

В съвременната история, дизайна на сноуборда не се влияе от предходните 

прототипи. Значително по–късно - през 1929 г. [8.10] Джак Бърчет, 

калифорнийски сърфист, твърдял, че отдавна обмисля идеята да се пързаля по 

снега с изобретеното от него съоръжение от парче шперплат, наподобяващо 

дъската на сърфа. Дали обаче е реализирал тази своя идея не се знае със 

сигурност. Години по късно - през 1965 г. Шърман Попен се заема със задачата 

да пренесе пързалянето със сърф върху снега. За тази цел той изобретява т.нар. 

„снърф” – дървена плоскост, наподобяваща сърф, с дължина 120см без 

биндунги (автомати), с връзка за носа. Това безспорно е един от първообразите 

на сноуборда. Проектът се реализира и пуска за серийно производство в САЩ. 

Няколко стотини броя „снърфа” били продадени за 15 долара на пазара [2]. 

Скоро обаче последвала забрана за производството и експлоатацията им, 
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считани за опасни съоръжения, водещи до травми. В следствие на това в 

курортите в САЩ обявили забрана и любителите на „снърфа” (фигура 1) били 

принудени да го ползват вечерно време, или да карат извън пистите [9]. 

 

 
Фигура 1. Снърф - дъска за парзаляне 

 

Боб Вебер през 1969 г. се опитва да патентова свой дизайн на „ски борд”, който 

наподобява широка ска, с монтирани по посока на движението автомати. Това 

предизвикателство му отнема цели три години и става факт едва през 1972 г. 

Патентът е продаден същата година на Джак Бъртън [7]. В 1970 г. Димитрий 

Милович представя за първи път идеята за борд с метални кантове – метални 

ръбове, ограничаващи от двете страни плъзгащата повърхност, които служат за 

задържане на борда и поддържане на посоката. Скоро тя бива отхвърлена, тъй 

като те не им били нужни, защото тогава смятали, че борд се карал само в 

дълбок сняг [5]. През 1981 г. братята Щрунк, студенти от Германия, 

изобретяват „суингбо” или известен, като „алпинсърф”. Той се състоял от две 

ски, върху които била поставена платформа и на нея се стъпвало без биндунги 

(автомати). Първоначално този дизайн печели популярност, тъй като дава 

възможност за карвинг завой (завиване или спускане на кант без свличане), но 

след като в сноуборд индустрията навлизат бордовете с метални кантове, 

„суингбо” окончателно изчезва. В 1984 г. Хугър Бугър прави първия 

асиметричен борд за алпийски дисциплини [6]. През 1987 г. Чък Бъфет 

представя първия twin tip борд с фристайл форма с еднакви върхове. Годината 

е 1989 и Ерих Милер, инженер от Юта (САЩ), изобретява първите биндунги, 

които могат да се закопчават, но все още с много примитивна технология. 

Първите step –in автомати са направени през 1995 г. [1].  

През 1986г. Страто Маунтин, Върмонт САЩ става първият ски курорт, който 

предлага обучение по сноуборд. В Цюрих, Швейцария се създава „Радиакален 

клуб по сноуборд”, който организира през сезон 1985/86 г. Първият 
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международен шампионат на Швейцария е в Сейнт Мориц. В Скуол, 

Швейцария е създадено и първото сноуборд училище в Европа. През 1987 г. 

Дейв Алден пише първия наръчник за обучение по сноуборд. През този сезон се 

организират два световни шампионата: за САЩ – в Брекенридж Колорадо, и за 

Европа – Левиньо- Сейнт Мориц. Нарастващия брой състезатели налага 

създаването на международни структури, които да менажират новия спорт и 

да определят правилата и насоките за развитието му. Една от първите такива е 

SEA Европейска сноуборд асоцияция). Тя се основава през пролетта на 1987 г. 

По същото време се създава и NASBA (Северно Американски сноуборд 

асоциация). Сезон 1987/88 г. ще остане в историята с първия кръг от 

състезания за Световната купа, с по два старта в Европа и САЩ. 1988 г. в 

Бардонеция, Италия се провежда първия в Европа курс за инструктори по 

сноуборд. През 1989 г.четири страни – Швейцария, Германия, Австрия и 

Франция, учредяват Международна сноуборд асоциация (ISA). През 1990 г. се 

създава Асоциация на професионалните състезатели по сноуборд (PSA). Двете 

асоциации се обединяват през 1991 г., като към тях се присъединяват 

организации от Япония и Америка, така се създава Международната 

федерация по сноуборд (ISF). През лятото на 1993 г. континенталните 

организации предпиремат действия за приобщаване на сноуборд индустрията 

и зимните курорти към ISF. Вследствие на съвместната им работа през март 

1994 г. в Инсбрук, Австрия се създава ISRA – международната асоциация на 

сноуборд курортите. През 1996г. се провежда първият Световен шампионат по 

сноуборд, организиран от FIS в Лиенц, Австрия. Идеята сноубордът да се 

включи в Олимпийската програма дава Хуан Антонио Самаранч – на 

олимпийските игри в Лилехамер 1992 г. На тази основа през декември 1995 г. 

МОК взима решение, с което сноубордът става олимпийски спорт и е включен в 

програмата на Олимпийските игри в Нагано,Япония през 1998 г.Олимпийските 

дисциплини за тогава са две - гигантски слaлом и халф пайп , както за жени, 

така и за мъже [8,11]. Лицензът за участие в Игрите се дава от 

Международната ски федерация. В началото той се получава при минимално 

изискване за една точка от международната ранг - листа. След това квота 

получават първите 30 жени и 35 мъже от световните ранг - листи на FIS, които 

трябва да имат минимум по 120 точки. Допускат се четирима състезатели от 

нация. По данни на Световната федерация по сноуборд и Световната 

федерация по ски в наши дни вече над 3 милиона души по света практикуват 
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сноуборд, като техният брой непрекъснато расте. През 2006 на Олимпийските 

игри в Торино, Италия дебютира като олимпийска дисциплина сноуборд кроса. 

(за мъже и жени) От 123-тата сесия през 2011 г. на Международния 

олимпийски комитет (МОК) в Дърбан, Южна Африка – става ясно, че 

слоупстайлът (за мъже и жени, сноуборд и ски) ще е новата дисциплина по 

сноуборд на Олимпийските игри на олимпиадата в Сочи 2014 г. [15, 16]. 

Навлизането на новия спорт в България става по различни пътища. Хора с 

разнородни интереси – предимно сърфисти, скиори и планинари, получават 

информация от различни източници за появата на сноуборд спорта. Един от 

първите реализирали се сноубордисти у нас е Виктор Жеков. Друг известен 

пионер на сноуборда е Петър Гюзелев, който в първите си стъпки предпочита 

алпин сърфа. През 1987 г. ски училището в Боровец внася пет сноуборда, с 

които ски учителите започват да се самообучават. В края на сезон 1991/92 г. 

на писта „Маркуджик 1” (в подножието на в. Мусала) над Боровец е нареден 

слалом (открита писта), по който се спускат трима сноубордисти. Първото 

състезание по сноуборд е организирано през февруари – март 1993 г. на 

Витоша, с дисциплина паралелен слалом и свободен стил. На 20 март 1994 г. 

година в Банско е проведено и второто официално състезание, организатори на 

което са Емануил Деянов, Виктор Жеков, Емил Продев, Александър Додов. 

Дисциплината е само една - паралелен слалом [12,13]. 

През април 1994 г. по покана на НСА от Австрия пристига квалифициран 

учител по сноуборд, който провежда на Витоша първия курс със студенти и 

преподаватели от академията. От 1995 г. в НСА се открива прием на студенти 

по специалност „Треньор по сноуборд”. „Българско ски училище” започва да 

организира курсове за инструктори по сноуборд от декември 1996 г. на 

Боровец. Още през следващата година подобни курсове се провеждат на 

Пампорово и Мальовица. Първата учебна програма за обучение на инструктори 

по сноуборд е издаден от авторски колектив през 1996 г.Важно за развитието 

на сноуборд туризма е нивото на спорта в страната. В България имаме много 

изградени и изграждащи се състезатели на световно ниво, както в свободния 

стил така и в алпийските дисциплини и кроса. Най – важното е да има условия 

те да се развиват надграждат и като цяло да се фокусират върху карането си 

само. Като важен етап е изграждането и поддържането на сноуборд фън 

паркове. В последните 4-5 години България има изключителен 
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напредък(предвид, че преди нямаше такива места и се тренираше директно по 

състезанията, (което водеше до множество травми у състезателите) в този 

иначе мъртъв сегмент задвижващ машината за ‘’производство’’ на сноуборд 

състезатели от световна класа. Места като Фън Парк Пампорово, Парка на 

Картола близо до с. Момчиловци, Фън парк Боро Спорт, Фън Парк Осогово и 

парка на платото на Банско дават възможност нашите състезатели да тренират 

и да са конкурентно способни. Необходима е и по сериозна подкрепа от страна 

на зимните курорти и браншовите туристически, спортни организации 

магазини и производители на екипировка така, че да подкрепят спорта в който 

България има сериозен потенциал да е световна сила. Важно е да има и кои да 

се заеме с малките деца защото от там тръгва всичко от ранна детска възраст е 

добре да развият необходимите качества за да бъдат едни бъдещи шампиони. 

И когато нещата в родната сноуборд сцена вървят добре това влияе на 

обикновените любители на спорта ‘’запалват’’ се още повече‘’запалват’’ и други и 

така колелото се завърта. Много паркове, много състезания, по високо – ниво, 

повече практикуващи. По-добри резултати за спортистите и повече и по 

качествени места за каране на туристите [3, 5]. 

Тези прекрасни условия и възможности за развитие на сноуборд туризма 

предлага град Чепеларе, и като модел на социално – икономическо и културно 

развитие. 

Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите, по горното 

течение на река Чепеларска, при средна надморска височина 1150 метра и 

територия 375 кв. м. Град Чепеларе е административен център на общината. 

Разположен е на 1140 м надморска височина и на 230 км от столицата на 

България, София. Чепеларе е на 75 км от регионалния център Пловдив и на 

32 км от областния център Смолян. Благоприятният преходноконтинентален 

климат със силно изразено средиземноморско влияние, вековните масиви от 

смърч, бор и ела, екологично чистата околна среда, добре развитата 

инфраструктура създават условия за туризъм, почивка и забавление през 

цялата година. Теренът на общината има типичен планински характер. 

Преобладават стръмните терени с предимно сенчесто изложение и надморска 

височина 1000–1600 м. Най-високата точка на територията е връх Персенк – 

2091 м. Морфоложкият облик на територията е резултат от ерозионни процеси, 

които обуславят заравнения характер на релефа, меките и овални форми на 

билните части, придаващи особения чар на Западните Родопи. 
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Географски районът на Чепеларската долина е в близост до Беломорието. 

Високите планински прегради от север спират въздействието на студените 

северни течения, а високите плата на Перелишкия и Преспанския масив 

трудно пропускат топлите въздушни маси, нахлуващи от юг. Това води до 

натрупване на големи снежни маси през зимата. Влагозадържането по билата 

подхранва висок дебит на множеството реки и потоци за по-дълъг период от 

време през годината. Оттичането на водите няма пороен характер, тъй като 

склоновете на планината са добре обрасли с растителност.  

Физическата характеристика на района се определя от комбинираното 

въздействие на типичния европейски умереноконтинентален климат, високата 

надморска височина и меките и топли сухи ветрове, идващи от сравнително 

близко разположеното Бяло море. Поради чувствителното влияние на 

Средиземноморието зимата е мека и топла, без големи мъгли, с 

продължителност 5-6 месеца. Чепеларе е най-слънчевият град в България - с 

270 слънчеви дни в годината, и с изобилие от сняг през зимата. Снежната 

покривка се задържа сравнително дълго. В зоната до 1000 м над морското 

равнище тя е между 80 и 120 дни в годината, със средна дебелина 30-40 см, а в 

планинските части с над 1000 м надморска височина снежните дни са над 120, 

а дебелината на снежната покривка се движи от 80 до 120 см. Пролетта е 

късна, с голяма облачност и слаба мъгливост, есента е топла и суха, лятото – 

прохладно и късо. 

Летният период се характеризира с резки изменения на климатичната 

обстановка, водещи от ясно слънчево време към гръмотевично - дъждовна 

облачност с кратки и поройни дъждове. Лятото е сравнително прохладно, с 

температури, по-ниски от тези в останалата част на страната. 

Данните за температурните характеристики показват, че през януари те са 

средно в диапазона от -7°С до –1.5°С. През април са измерени средни 

температури от 1.5°С до 7.5°С. През юли температурите са от 11°С до 18°С, а 

през октомври - от 3.5°С до 9.5°С. Всички данни са осреднени, като средната 

годишна температура в Чепеларе е от 12°С до 18°С. Интерес представляват и 

данните за величините на средногодишните отклонения в температурните 

разлики. Те са от 18°С до 20°С. Средната абсолютно максимална температура е 

от 23.5°С до 32°С, абсолютните минимални температури са от –20° до -18°С. 

Дъждовните валежи през пролетта са в количество от 18 до 27 литра на 
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квадратен метър, което определя сезона като дъждовен и хладен. Летата са с 

валежи от 19 до 27 л/кв.м. В края на есенния период валежите са от порядъка 

на 16 до 24 л/кв.м, а през зимата - от 15 до 22 л/кв.м. Максимумът на 

валежите е през май, вторият максимум се наблюдава през зимните месеци. 

Общо годишните валежи са в диапазона от 70 до 96 л/кв.м. [17]. Почвената 

покривка е общо взето от типа кафяво-хумусни карбонати. Срещат се също и 

ливадни почви в поясите под горските масиви. Съставът на почвите е 

песъчливо-глинест или песъчлив. Във вертикална посока те са разположени в 

диапазона от дълбоки до плитки. Почвите са рохки, свежи и пропускливи, 

което ги прави благоприятни за производство на картофи. Обработваемите 

земи заемат 11% от общата площ на общината и са в една или друга степен 

засегнати от площна ерозия най-вече поради факта, че се използват предимно 

за производство на картофи – монокултура, съпроводена с интензивна 

почвоподготовка. Сериозен проблем в това направление са ерозиралите терени 

в района на Чала, във връзка с което е необходимо да се предвидят 

рекултивационни мероприятия и зачимяване в района. В общината няма добив 

на полезни изкопаеми по закрит способ. В района има мраморна кариера и 

кариера за добив на варовик в землището на с. Хвойна. За кариерите има 

изготвени проекти за рекултивация при приключване на експлоатацията. 

Транспорта до града става само чрез автомобилен транспорт. Железопътни 

линии няма в региона поради планинската си същност. 

До лифтовото съоръжение може лесно да се достигне като се използва 

безплатна маршрутна линия на Ски Център Чепеларе. До лифта, тя извозва 

туристите от няколко различни точки в града. Друг вариант е ползването на 

автомобил или ходенето пеш. Има предвиден паркинг за автомобилите 

непосредствено до долна станция на лифта.  

Град Чепеларе е на 1120 м надморска височина и има около 5000 жители. 

Отстои на 220 км от София, на 74 км от Пловдив и на 10 км от курорта 

Пампорово. В града има четири седалков лифт с дължина 3 км., водещ до връх 

Мечи Чал, където се намира ски зоната на Чепеларе. Общата дължина на ски - 

трасетата близо 20 км. Лифта е с капацитет 2000 души на час. Разстоянието до 

връх “Мечи чал” се изминава само за 9 минути. Лифтовата линия е изградена 

от френската компания „Помагалски”. За първи път в България в Спортен 

център Чепеларе ще бъде използвана и специална система за допуск на 

туристите, разработена от австрийската компания AXESS. Благодарение на нея 
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ще бъде избегнато струпването на скиори на лифта в най-натоварените часове 

на деня. Извършена e цялостна обработка на съществуващите писти и им е 

поставена маркировка по европейските стандарти. Една от основните писти в 

центъра е за напреднали - “червена” с дължина 3250 м [16]. Тя е оборудвана с 

най-модерната в България система за изкуствен сняг и 47-те оръдия могат да 

покрият пистата за 100 часа при температура от (-3о ). На разположение на 

скиорите е и “зелена” писта за средно напреднали с дължина близо 6 км., както 

и няколко по-къси писти с различна трудност. За скиорите и сноубордистите е 

предвидена и “червена трудна” писта с дълбок сняг и дължина 1,2 км. За първи 

път у нас всички писти са оборудвани с безплатен безжичен интернет. Така 

любителите на планината, ските и борда ще могат да сърфират в мрежата от 

своя лаптоп или мобилен телефон в паузите между спусканията или в близките 

до пистите заведения. За поддръжката на пистите се грижат четири 

снегоутъпкващи машини. 

 

 
Фигура 2. Карта на ски - пистите в Чепеларе 

 

http://www.chepelarecenter.com/uploads/Image/Maps/map.jpg


University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria 

7 – 9 October, 2015 

 

 

456 

IV
 C

C
E

D
E

P 
Pr

oc
ee

di
ng

s 
 

Таблица 1. Характеристика на пистите в ски център Чепеларе 

Писта 

Кота 

старт 

(М) 

Кота 

финал 

(М) 

Денивелация 

(М) 

Дължина 

(М) 

Среден 

наклон 

(М) 

Клас 

1 1870 1180 690 3350 27 Червена 

1А 1520 1425 95 465 20 Синя 

1В 1272 1222 50 179 28 Червена 

1C 1200 1180 20 179 15 Синя 

3 1819 1495 324 1346 24 Синя 

3А 1771 1722 49 650 17 Синя 

4 1866 1156 710 5292 14.8 Зелена 

4А 1465 1302 163 955 17 Синя 

4В 1665 1633 32 110 29 Червена 

5 1833 1665 168 490 34 Червена 

6 1495 1425 70 491 14 Зелена 

7 1810 1440 370 785 47 
Червена 

трудна 

 

Таблица 2. Характеристика на пистите в ски център Чепеларе 

Ски 

път 

Кота 

старт (М) 

Кота 

финал (М) 

Денивелация 

(М) 

Дължина 

(М) 

Среден 

наклон (%) 

1 1837 1815 22 628 4 

2 1758 1653 105 968 11 

3 1677 1637 40 492 8 

4 1570 1555 15 134 11 

5 1347 1198 149 1114 14 

 

Резултати от изследването 

Целевата група, на която проведохме маркетинговото проучване за екстремния 

сноубординг туризъм, са лицата с активен начин на живот и с доходи средни и 

над средните на възраст от 18-35 години. Целевата група на сноубординг 
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обучението обхваща възрастовата група от 7 годишни до 45 годишни. Като 

цяло профила на желаещите да се занимават със сноубординг представляват 

хората обичащи приключенията, планината, активния начин на живот и /или 

упражняващи друг тип екстремни спортове. Анкетното проучване беше 

направено в град Пловдив и ски център Чепеларе. В проучването са 

анкетирани хора от различни области на България. Анкетираните са 50 на 

брой, като 24 от анкетираните са мъже и 26 са жени. Обработените резултати 

от анкетното проучване са представени в таблица 3. 

 

Таблица 3. Резултати от проведената анкета: в най – крайната дясна 

колона от таблицата са общо данните от петдесетте анкетирани 

лица 
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Изводи 

1. България има изграден имидж като дестинация за евтин зимен ски туризъм 

и място за активна почивка. Туризмът е съществена част от прилагането на 

принципите за устойчиво развитие. Инструмент за допълнително оживяване на 

икономиката на държавата, което не трябва да става за сметка на най – 

ценното – природата. 

2. Разгледаната дестинация – град Чепеларе предлага прекрасни условия за 

развитие на сноубординг туризма и школи за обучаване. Това е дестинация 

която предлага красива природа, екологични условия и много добра 

разработена инфраструктура и е конкурентна на развитите ски курорти в 

България. 

3. Резултатите от маркетинговото проучване показа, че хората желаят да 

практикуват този вид туризъм, но не са обучени за това и нямат достатъчно 

информация. 

4. Сноубордингът е притегателен туристически продукт, но не трябва да става 

за сметка на природата, а дори да помага за нейното съхранение и опазване. 

Сноубордингът е занимание, което усвои ли веднъж човек, се пристрастява 

завинаги.  
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