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Влияние на дигитализацията върху конкуренцията в търговията 

на дребно в България 
 

Виолета Димитрова 

 

Impact of Digitalizition on Competition in Bugarian Retailing 
 

Violeta Dimitrova 

 
Abstract 

The development of electronization and the digitization of trade operations at a rapid pace change business 

models, the relationships between market participants and, on that basis, the way in which competition works. In order 

to respond to the obsessive behavior of consumers, "pure brick and mortal" retailers  are gradually borrowing 

characteristics from e-retailers and vice versa, which leads to the expansion of hybrid forms. The growing interaction 

between online and offline marketplaces poses new issues and requirements to change competition policy. The aim of 

the article is to study the impact of electronization and digitalization on competition in the retail trade in Bulgaria on 

the basis of a theoretical and descriptive analysis. 

 
Keywords: retailing, competition, digitalization, e-commerce, omnichanel trade 

 

JEL Code: M210 

 

Въведение 

Анализирането и осмислянето на промените в бизнес екосредата непрекъснато 

развиват и обогатяват теорията по търговия. При провеждането на структурни анализи, 

свързани с прилагане на конкурентното право, все по-често електронните и мобилните 

продажби са предмет на проучване, независимо от техния все още относително малък дял.  

Темповете на ръст на онлайн продажбите на дребно значително превишават тези на 

традиционната търговия. Резултати от дескриптивни анализи показват, че през периода 2003-

2017 г. обемът на електронната търговия на дребно в България (по сравними цени, без такси 

за продажба) се е увеличил 11 пъти със среден годишен темп на изменение над 17%. За 

отделни подпериоди, например 2005-2004 г., увеличението на обема на интернет продажбите 

е значително – ръст от 35,93%, 2008-2007 г. – ръст от 37,14%, както и 2013-2012 г. – 37%.
1
 

Цел на статията е да изследва влиянието на процесите на електронизация и 

дигитализация върху конкуренцията в търговията на дребно в България на основата на 

теоретичен и дескриптивен анализ. Обект на анализ в настоящата разработка е търговията на 

дребно като икономически сектор съгласно действащия КИД. Последователно са разгледани 

промените в пазарните актьори и конкурентната среда в резултат на взаимното проникване 

на онлайн и офлайн търговията на дребно и създаването на интегриран омниканал за 

реализация на потребителски стоки, изследвана е конкурентната среда в търговията на 

дребно в България, обобщени са промените в средствата за конкурентна борба. 

 

1. Омниканална търговия и промени в конкурентната среда 

Развитието на електронизацията и цифровизацията на търговските операции предлага 

разнообразни източници на конкурентни предимства, променя значително начина, по който 

фирмите развиват бизнеса си, като все по-голям брой от трансакциите мигрират от 

физическия към онлайн пазара. Съгласно концепцията за иновативните вълни в ритейлинга
2
, 

                                                 
1
 Dimitrova V., М. Kaneva, Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in Bulgaria. 5

th
 International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts, SGEM 2018, Conference proceedings, Volume 5, 

Modern Science ISSUE 1.5, pp.297-304. 
2
 Desai, P., A. Potia, B. Salsberg, Retail 4.0: The Future of Retail Grocery in Digital World, McKinsey &Company, 

2016, pp.3-9,  <http://www.supplychain247.com/paper>. 

http://www.supplychain247.com/paper
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„търговия 1.0“ се свързва с появата на самообслужването, търговските вериги, 

стандартизацията на търговската услуга, франчайзинга, „търговия 2.0“ предлага идеята за 

„всичко под един покрив“, на основата на която се развиват хипермаркетите и се повишава 

концентрацията на търговията, „търговия 3.0“ се характеризира с възникване и разширяване 

на електронната търговия, докато четвъртата иновационна вълна „търговия 4.0“ се отнася до 

развитието на мултиканалната и омниканалната търговия, дигитализацията и роботизацията 

на търговските процеси, изкуствения интелект.  

Динамиката в конкурентната среда затруднява в значителна степен идентифицирането 

на конкурентите, определянето на т. нар. съответен
3
 пазар, конкурентните позиции, 

изграждането и запазването на конкурентни предимства. Поради омниканалното поведение 

на клиентите (например, потребителите могат да се запознаят с даден продукт в социалните 

мрежи, да го проучат в магазинната мрежа и да направят поръчка по мобилния си телефон), 

фирмите все по-често използват мултиканални подходи за достигане до клиентите, като 

категоризирането на формата на продажба (традиционна, електронна, мобилна) се определя 

от това, къде е осъществена поръчката и трансакцията. Елементи от електронната и 

мобилната търговия се принасят в традиционната и обратно, в резултат на което делът на 

т.нар. хибридни търговци непрекъснато се разширява, включително в България.
4
 Още през 

2000 г. Комисията по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие
5
 прие, че когато се разглеждат случаи свързани с електронната търговия, 

институциите по защита на  конкуренцията ще се сблъскат с трудности при определянето, 

дали онлайн и традиционната търговия се намират на един и същи или на различни 

продуктови пазари. Онлайн търговията продължава да разнообразява способите за 

разпространение (понастоящем мобилната търговия е с най-високи темпове на развитие), да 

стимулира растежа на пазарите на дребно, да разширява избора на потребителите и да 

стимулира иновациите. 

 Напредъкът в технологиите трансформира конкурентното взаимодействие в онлайн и 

офлайн среда, както и в среда, която съществува при сливането на двете. Традиционните 

търговци (pure brick and mortal) във все по-голяма степен използват онлайн канали за 

дистрибуция като електронни магазини, мобилни приложения, регистрация в електронни 

портали и др. От своя страна „чистите“ електронни търговци осъзнават, че когато разполагат 

с физически търговски обект могат да представят своята визия за търговската марка и по 

този начин да достигнат до нови пазари. Например, до края на 2021 г. Amazon.com Inc., един 

класически до този момент електронен търговец, планира да открие 3000 обекта от типа 

Amazon go, магазини без каси, в които взаимно се проникват мобилната и традиционната 

търговия. Според Bloomberg
6
 това разрастване може да застраши вериги магазини като 7-

Eleven, ресторанти за бързо хранене – Subway и Panera Bread, семейни пицарии, както и 

продавачи на тако. Компанията откри първия от този тип магазини в Сиатъл през януари 

2018 г., като до момента функционират 5 магазина, някои от които предлагат само ограничен 

избор от салати, сандвичи и закуски. Приложената стратегия показва, че Amazon от една 

страна експериментира с концепцията за иновативна форма на обслужване и разплащане, а 

от друга страна с предлагането на свежи приготвени продукти цели да увеличи своя марж, 

                                                 
3
 Дефинирането на „съответния“ пазар е главният инструмент, чрез който се установяват и определят 

границите на конкуренцията между предприятията, с цел да се идентифицира по систематичен начин 

конкурентната среда, в която те работят.”,  Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното 

положение на предприятията на съответния пазар, КЗК, <https://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx>  
4
 DimitrovaV., Y. Hristova, M. Dushkova, Competitive Structure of Electronic Retailing in Bulgaria. 5th International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts, SGEM 2018, Conference proceedings, Volume 5, 

Modern Science ISSUE 1.5, pp.161-168. 
5 
Competition Issues in Electronic Commerce, OECD,   2000, 

<https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920373.pdf>  
6
 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/amazon>   

https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920373.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/amazon
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брутен доход (gross margin, разлика между обема на продажбите и разходите за закупуване 

на стоките
7
) и по този начин да постигне по-бърза възвръщаемост на инвестициите. 

Концепцията за омниканална търговия надгражда концепциите за моноканална, 

мултиканална и кросканална търговия, при които т. нар. „чисти“ търговци използват 

съответно един канал за дистрибуция (офлайн, онлайн, каталог, вендинг апарати, персонални 

продажби, автомагазини и др.), мултиканалните ритейлъри прилагат повече от едни канал за 

реализация на стоките, а кросканалните търговци предлагат комбинация от канали като 

потребителят избира и преминава свободно от използване на един към друг канал
8
. 

Омниканалната търговия интегрира използването на цялата съществуваща съвкупност от 

възможни комуникационни, дистрибуционни и логистични канали, за да осигури различни 

контакти точки на клиента в процеса на вземане на решение за покупка, точки за продажба 

(осъществяване на трансакция, приемане на поръчки, извършване на плащане, получаване на 

продукта) и следпродажбено обслужване, които са инициирани от потребителя, а 

интегрирано предлагани и контролирани от търговеца
9
.  

Влиянието на омниканалната среда върху конкуренцията в търговията може да се 

търси в следните направления:  

 конкуренция и взаимодействие (взаимно проникване) между онлайн и офлайн 

пазарите и на тази основа проблеми при идентифицирането на конкурентите в 

резултат на разширяване и разнообразяване на набора от средства за конкурентно 

взаимодействие между пазарните агенти; 

 нарастване на потенциалната заплаха от новонавлизащи конкуренти и заместители на 

продуктите на съществуващите пазарни агенти в резултат на динамиката в 

технологиите; 

 прояви на конкурентно взаимодействие не само по хоризонтала (между фирми 

функциониращи на едно равнище от канала за реализация), но и по вертикала (между 

участници, които традиционно се разглеждат като допълнения), което произтича от 

мрежовия характер на дигиталната икономика; 

 взаимодействие между пазарните агенти, което може бързо да се трансформира и да 

преминава от конкурентно към сътрудничество и обратно, последното води до все по-

широко използване на термина „конкурентно сътрудничество“
 10

 (co-opetition). 

Гореизложеното подкрепя тезата на Shapiro и Varian
11

 за основната разлика между 

индустриалната икономика и икономиката на информацията, докато  първата е движена от 

икономията от мащаба, втората – от мрежите. Електронната търговия (e-commerce) може се 

дефинира като бизнес, който се осъществява в мрежи, които използват непатентовани 

протоколи, изградени върху отворени стандарти. С разширяването на електронизацията и 

цифровизацията, се задълбочава специализацията, нараства делът на информационните и 

телекомуникацинните услугите, които поемат изцяло или частично традиционни 

дистрибуторски функции като: локация (достъп до точка за продажба), подбор и представяне 

на асортимента, информация, доставка (разширява се делът на т. нар. „меки“ продукти, 

вклюючително някои физически продукти се дигитализират).  При електронната търговия 

                                                 
7
 Терезова, С., Управлението на разходите по обръщение – източник на конкурентно предимство на 

търговските фирми, Икономически алтернативи, 2009, брой 6, стр.117. 
8
 Данчев, Д., Омниканална търговия и омниканални потребители, Сборник с доклади от международна научна 

конференция „Търговия 4.0 – наука, практика и образование“, Варна: изд-во „Наука и икономика“, 

Икономически университет-Варна, 2018, стр.126-136. 
9
 Пак там 

10
 Димитрова, В., Конкуренция и сътрудничество между участниците във веригата на стойността, Търговията – 

минало, настояще и бъдеще, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 11-12 април 

2013, - София: Изд. Комплекс УНСС, 2013, с. 107 – 111. 
11

 Shapiro, C., H. Varian, Informatic Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School, 

1999. 
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всяка от тези дистрибуционни услуги може да се произвежда, разпространява и консумира 

отделно от мястото, където продуктите се продават или придобиват от потребителя
12

. 

Изключение прави само атмосферата, възможността за въздействие върху петте сетива на 

потребителите, предлагана от страна на физическите търговци на дребно, която обогатява 

общуването между хората. Новите пазарни агенти, специализирани в предлагане на 

електронни и цифрови дистрибуционни услуги, променят конкурентната среда на търговията 

на дребно, явяват се не само допълнители към офертата на традиционнните ритейлъри, но 

също така и техни конкуренти.  

Съществена характеристика на цифровата икономика е увеличената зависимост от 

услуги, които са част от интелектуална собственост, като например компютърен софтуер и 

интернет услуги. Този вид продукти водят по-често до мрежови ефекти, тъй като тяхното 

търсене е свързано с използването им от други пазарни участници. Например Европейската 

комисия
13

 санкционира Google, в размер на 4,34 млрд. евро през 2018 г., за налагане на 

неправомерни лицензионни условия за операционната система Android, които 

облагодетелстват рекламираните от компанията продукти за сметка на тези на техни 

конкуренти. Според Европейската комисия  Google е поставял условие на производителите 

на мобилни устройства да инсталират предварително нейната търсачка и браузър за да им 

предостави достъп до онлайн магазина си Play Store. Подобна практика ограничава 

конкуренцията, затруднява разработването на конкурентни уеб браузъри и операционни 

системи, и по този начин възпрепятства иновациите и намалява възможностите за избор на 

потребителите.  

 

2. Конкурентната среда в онлайн и офлайн търговията на дребно в България 

Анализите на конкурентната структура на търговията на дребно като икономически 

сектор се затрудняват от липсата на информация за използваните канали за дистрибуция от 

един търговец на отделните етапи от процеса на продажба: установяване на контакт с 

клиента, офериране, определяне и отговор на възраженията на клиента, приемане на 

поръчки, плащане, доставка на продукта, следпродажбено обслужване. В условията на 

омниканалност е невъзможно да се определят точни граници на онлайн пазара. В отговор на 

мултиканалното поведение на потребителите в България нараства делът на хибридните 

търговци на дребно, които използват както традиционни форми на продажба, така и 

електронни.  

Съгласно дефиницията на НСИ България, към електронната търговия на дребно се 

отчитат продажбите на стоки или услуги по Интернет чрез всякакъв вид устройства 

(настолен компютър, преносим компютър, таблет, мобилен телефон или смартфон). 

Критерий за отнасянето на продажбите към електронните е начинът за осъществяване на 

поръчките като поемане на твърд ангажимент за закупуване на стоки или услуги. В обема на 

електронните продажби се включват само тези, при които поръчките са направени чрез 

уебсайт или уеб приложения. От електронните продажби са изключени поръчките направени 

чрез ръчно написани имейли, SMS или MMS. Начинът на плащане не е критерий за 

определяне формата за търговия. За да се отнесат продажбите към електронната търговия не 

е задължително плащането да бъде извършено онлайн. 

Отчитането на продажбите в страната е синхронизирано с това в Европейския съюз и 

изискванията на Eurostat, съгласно който електронната търговия, включително търговията на 

едро (B2B), търговията на дребно (B2C) и покупко-продажбите между крайни клиенти 

                                                 
12

 Betancourt, R., Distribution Services and the Digital Economy: Implications for GDP Measurement, Productivity and 

Household Welfare, University of Maryland, 2017, pp.1-49, <http://econweb.umd.edu/~betancourt/>. 
13

 Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen 

dominance of Google's search engine, European Commission - Press release, Brussels, 18 July 2018, 

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm>.  
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(С2С), обхваща поръчките на стоки и услуги, които се изпращат през компютърни мрежи, но 

плащането и крайната доставка на стоките или услугите могат да се осъществят онлайн или  

офлайн. Националният статистически институт (НСИ) не обобщава данни за обема на 

продажбите на дребно в страната по канали за реализация, а само по стокови групи и видове 

търговски обекти. На основата на представителни анкетни проучвания НСИ изследва 

използването на услугите на информационното общество от страна на крайните потребители, 

домакинствата и предприятията.   

 

Таблица 1. Структура на продажбите на дребно по текущи цени в България (в млн. лв.) 

Видове продажби 
Години 

2012 2013  2014  2015  2016  2017 

общ обем продажби 18 899,5 19 517,3 20 152,1 20 896,5 21 457,3 22 169,4 

 годишен индекс (%) 100,0 103,3 103,3 103,7 102,7 103,4 

 в т. ч.: 

1. магазинна търговия 

 

18 460,7 

 

18 970,2 

 

19 547,1 

 

20 237,3 

 

20 750,3 

 

21 379,0 

 годишен индекс (%) 100,0 102,8 103,0 103,5 102,5 103,0 

 отн. дял (%) 97,7 97,2 97,0 96,8 96,7 96,4 

2. интернет продажби 268,8 371.8 410.9 459.8 497.4 576.0 

 годишен индекс (%) 100,0 138,3 110,5 111,9 108,2 115,8 

 отн. дял (%) 1,4 1,9 2,0 2,2 2,3 2,6 

2.1. чисти интернет 

търговци 

 

146,7 

 

203,5 

 

230,2 

 

250,7 

 

235,7 

 

254,0 

 годишен индекс (%) 100,0 138,7 113,1 108,9 94,0 107,8 

 отн. дял (%) 0,8 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 

2.2. мобилна търговия 5,4 14,9 20,5 46,0 74,6 115,2 

 годишен индекс (%) 100,0 275,9 137,6 224,4 162,2 154,4 

 отн. дял (%) 0,03 0,08 0,10 0,22 0,35 0,52 

Източник: Euromonitor и собствени изчисления на автора 

 

Един от източниците на данни за обема на продажбите на дребно на офлайн и онлайн 

пазарите е Euromonitor, съгласно който средногодишният темп на нарастване на интернет 

продажбите на дребно за периода е повече от 5 пъти по-висок от този на офлайн продажбите, 

но те заемат все още много малка част в общите продажби на дребно в България – 2,6% през 

2017г. Мобилните продажби на дребно се отличават с най-висок темп на ръст и потениал за 

развитие.   

Данните за обема на продажбите могат да се допълнят с резултати от анкетните 

проучвания на домакинствата на НСИ и Eurostat (Таблица 2) според които, България е на 

предпоследно място сред страните от Европейския съюз по дял на лицата (18% през 2017 г.) 

от 16 до 74 г., които са поръчвали стоки и услуги по Интернет, включително чрез мобилни 

приложения. С най-висок дял са Англия, Швеция, Дания, Норвегия и Германия съответно с 

82%, 81%, 80%, 77% и 75%.  

Независимо, че през 2017 г. 67% от домакинствата в нашата страна имат достъп до 

Интернет, те са сравнително най-малко склонни да използват този канал за осъществяване на 

поръчки (след България, от Европейския съюз, е само Румъния, където 16% от лицата 

използват Интернет за поръчки). Но фактът, че 61,9% от лицата в България през 2017 г. са 

използвали Интернет всеки ден или поне веднъж седмично, може да подкрепи изводът, че 

голяма част от потребителите в България проявяват омниканално поведение, като ползват 

Интернет основно на етапите на проучване на продукта и осъществяване на избор. Като цяло 

значително по-нисък е дялът на лицата, извършващи поръчка по Интернет през последните 
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пет години, в страните от Южна Европа – Гърция  (32%), Италия (32%), Кипър (32%), 

Хърватия (29%), България (18%), и Румъния (16%),, което може да се обясни не само с 

икономическото развитие, но и с народоспихологията, доверието и потребността от 

общуване. 
                                                                                        

Таблица 2. Страни от ЕС с най-голям и най-малък дял на лицата на възраст 

от 16 до 74 г., които използват Интернет за поръчка на стоки или услуги (в %) 

Страни Години 

2013 2014 2015 2016 2017 

EC – 28 47  50  53  55  57  

Англия 77  79  81  83  82 

Швеция 73  75  71  76
b
  81 

Дания 77  78  79  82  80  

Норвегия 73  77  76  78  77  

Германия 69  70  73  74  75  

      

Гърция 25  26  32  31  32  

Италия 20  22  26  29  32  

Кипър  25  27  23  29  32  

Хърватия 26  28  31  33            29 

България 12  17  18  17  18  

Румъния 8 10
b
  11  12  16  

Източник: Eurostat  

 

Значителни са различията между потребителите по страни по дял на лицата на възраст 

от 16 до 74 г., които са поръчвали стоки или услуги по Интернет от други страни в 

Европейския съюз (Таблица 3). От една страна изграденото доверие в електронните 

търговци, системите за плащане и удобната логистика, а от друга страна по-малките 

вътрешни пазари на страните и от там по-малката търговска мрежа и по-тесният асортимент, 

са сред основните фактори Австрия, Малта, Белгия, Ирландия и Дания да бъдат с най-голям 

дял на потребителите, поръчвали от други търговци от Европейския съюз. 
 

Таблица 3. Дял на лицата на възраст от 16 до 74 г., които са поръчвали стоки или услуги 

по Интернет от други страни в ЕС (в %) 

страни 2013 2014 2015 2016 2017 

EС (28) 12 15 16 18 19 

Австрия 39 40 44 45 46 

Малта 39 39 44 43 45 

Белгия 28 34 35 37 37 

Ирландия 24 28 30 34 35 

Дания 32 36 35 39 33 

      

Гърция 9 10 10 9 10 

Чехия 7 7 9 9 8 

България 6 7 7 7 6 

Полша 3 4 4 4 5 

Румъния 1 1 2 2 3 

Източник: Eurostat  
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 Статистическите данни не позволяват да се изследва омниканалното поведение на 

крайните потребители и предприятията. Предмет на проучване следва да бъдат всички точки 

за контакт, които клиентите използват в процеса на покупка. Взаимодействието между 

онлайн и офлайн пазарите в резултат на омниканалното поведение на потребителите и 

фирмите показва, че подходът за изолирано разглеждане на двата пазара не е работещ. На 

настоящия етап статистическата информация ни дава възможност само да изследваме 

видовете търговия в зависимост от това, с какъв канал е извършена поръчката, но не и данни 

за използваните комуникационни средства на отделните етапи на покупката.  

 

3. Конкурентно взаимодействие и сътрудничество в условията на цифровизация 

Динамиката в приспособяването на търговците към промените в омниканалното 

поведение на потребителите дава основание на икономисти и специалисти в областта на 

търговското право да подкрепят тезата, че конкуренцията може да се определи като 

работеща, според определението на Clark
14

. Налице е екосреда, която подпомага иновациите, 

а те от своя страна спомагат за разширяване избора на клиентите. В условията на ускорени 

цифрови иновации, договорната сила на купувачите е най-определящият от петте фактора 

(конкурентни сили според модела на Porter
15

), оказващи влияние върху конкурентната среда 

в търговията, тъй като нуждите и очакванията на потребители са двигателят за развитие на 

цифровизацията. Промените в потребностите и поведението на потребителите налагат 

непрекъснато необходимостта от иновации в бизнес моделите и търговските операциите. 

Повишава се ценовата чувствителност на крайните клиенти в резултат на бързия достъп до 

информация, идеи, споделяни в социалните медии, ниски разходи за пренасочване към 

електронни канали, достъп до заместващи продукти. Договорната сила на потребителите е 

резултат от високото им ниво на информираност, което генерира сериозни предимства за тях 

да решават кога и как да взаимодействат с бизнеса, а не просто пасивно да получават 

маркетингови послания
16

. 

Доставчиците и търговците на дребно могат да разглеждат даден дигитален бизнес 

модел не само като заплаха, но и като възможност за усъвършенстване на традиционните 

модели за търговия, и по този начин да ускорят или забавят цифровизацията. Това е 

необходим етап в дадено развитие, тъй като в съчетание с договорната сила на купувачите 

може да подмогне усъвършенстването на новите бизнес модели, включително в областта на 

защита правата на потребителите. Тук могат да се приведат примери с блокчейн 

технологията и т. нар. „интелигентни“ договори (smart contracts), групово финансиране 

(crowd funding), „споделена икономика“ и др.  

Омниканалната среда предлага разнообразни средства за конкурентно взаимодействие 

и сътрудничество по вертикала и хоризонтала, сред които най-често срещани са: 

 борба между т. нар. „чисти“ онлайн и офлайн търговци за отнемане на клиенти, 

понякога със средства на нелоялна конкуренция, заблуждаваща и неразрешена 

сравнителна реклама; 

 проникване и взаимстване на силни страни от отделни форми на търговия и тяхното 

пренасяне в други форми на търговия, интеграция на онлайн и офлайн каналите за 

реализация на продуктите, като границите между тях започват да се размиват; 

 коопериране между търговци, предлагащи моноканална или мултиканална търговия – 

                                                 
14

 Clark, J., Toward a Concept of Workable Competition. The American Economic Review, Vol. 30, No. 2, Part 1, Jun., 

1940, p. 241. 
15

 Портър, М. Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрии и конкуренти. София: Изд-во „Класика и 

Стил” ООД, 2010. 
16

 Петева, В., Потребителското поведение в предвидимото бъдеще - промени и предизвикателства.// Сборник с 

доклади от международна научна конференция, Търговия 4.0 - наука, практика и образование, издателство 

"Наука и икономика", Икономически университет - Варна, 2018, с.169. 



IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

12 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

сключване на договори за сътрудничество между представители на онлайн и офлайн 

търговия; 

 сливания, изкупувания и поглъщания, включително между фирми специализирани в 

различни форми на продажба; 

 навлизане на фирми, специализирани в комуникационните технологии и социалните 

мрежи, в търговската дейност и обратно. 

Концентрацията на офлайн и онлайн пазарите на дребно в България непрекъснато се 

повишава. Равнището на концентрацията при „чистите“ електронни търговци е по-високо от 

това при традиционните. Пазарният дял на четирите търговци с най-голям обем продажби 

(CR4)
17

 е съответно 35,2% на онлайн пазара на дребно и 18,3% на офлайн пазара през 2017 г. 

Развитието на електронната търговия води до появата на водещи онлайн оператори на 

платформи, които извършват бизнес в множество продуктови сегменти, нараства значението 

на събирането и експлоатацията на данни, използването на алгоритмични механизми за 

конкуренция, например за ценообразуване.  Например Федералната търговска комисия на 

САЩ
18

 разследва двама мениджъри и електронен търговец за използване на алгоритми за 

ценообразуване на плакати продавани на Amazon Marketplace, които позволяват определяне 

на реда, по който продуктите се появяват на платформата в отговор на заявка от клиент. 

Независимо, че показването на продуктите се основава на множество фактори, даденият 

търговец на дребно, обикновено се е появявал на първо място в резултатите от търсенето на 

Amazon, което е най-желаното място за генериране на продажби.  

При използването на търговски софтуер за ценообразуване, базиран на алгоритми, 

непрекъснато се събира информация за цените на конкурентните продукти, на основата на 

набор от правила, изпълнявани от продавача. Съгласувана практика за определяне на цените 

съществувава в случаите, когато един търговец със съгласието на друг програмира своя 

алгоритъм за намиране на най-ниската цена, а другият търговец разработва своя алгоритъм 

така, че да съответства на цената на първия. Фиксирането на цени ограничава конкуренцията 

и подлежи на санкциониране от страна на институциите за защита на конкуренцията.  

 

Заключение  

Търговията  във все по-голяма степен е засегната от дигитализацията. Някои действия 

на пазарните субекти могат да стимулират, а други да ограничат конкуренцията, което се 

отразява в нарастване на прилаганите антитръстовите правила на пазарите за електронна 

търговия. Мрежовите ефекти от взаимодействието на пазарните агенти могат да имат 

положителни и отрицателни конкурентни аспекти. От една страна електронизацията и 

цифровизацията на търговията разширяват избора и договорната сила на клиентите, а от 

друга страна могат да доведат до икономическо и социално изключване на крайни 

потребители и бизнес, които нямат достъп до новите технологии. Необходим е холистичен 

подход за да могат да се оценят икономическите и социалните ефекти от дигитализацията в 

търговията
19

. 

Електронната търговия може да увеличи (или да намали) конкуренцията на дребно, 

може да разшири (или да стесни) потребителския избор, да стимулира (или да ограничи) 

иновациите в дистрибуцията и други области. Крайните резултати зависят от политиките, 

които се предприемат на национално и глобално равнище.  

                                                 
17 Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на 

съответния пазар, КЗК, <https://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx>  
18

 Implications of E-commerce for Competition Policy - Note by the United States Directorate for Financial and 

Enterprise Affairs Competition Committee,  Organisation for Economic Co-operation and Development,  23 May 

2018, p. 5. 
19

 Digitalization and Trade: A Holistic Policy Approach is Needed, United Nations Conference on Trade and 

Development , Organisation for Economic Co-operation and Development,  No. 64, Apri 2018.  

https://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx


ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 13 

Използвана литература 

1. Данчев, Д., Омниканална търговия и омниканални потребители, Сборник с доклади от 

международна научна конференция „Търговия 4.0 – наука, практика и образование“, 

Варна: изд-во „Наука и икономика“, Икономически университет-Варна, 2018, стр.126-

136. 

2. Димитрова, В., Конкуренция и сътрудничество между участниците във веригата на 

стойността, Търговията – минало, настояще и бъдеще, Сборник с доклади от юбилейна 

Международна научна конференция, 11-12 април 2013, - София: Изд. Комплекс УНСС, 

2013, с. 107 – 111. 

3. Петева, В., Потребителското поведение в предвидимото бъдеще - промени и 

предизвикателства, Сборник с доклади от международна научна конференция, Търговия 

4.0 - наука, практика и образование, издателство "Наука и икономика", Икономически 

университет - Варна, 2018, с.169. 

4. Портър, М., Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрии и конкуренти. 

София: Изд-во „Класика и Стил” ООД, 2010. 

5. Терезова, С., Управлението на разходите по обръщение – източник на конкурентно 

предимство на търговските фирми, Икономически алтернативи, 2009, брой 6, стр.117. 

6. Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на 

предприятията на съответния пазар, КЗК, <https://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx> 

7. Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android 

mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine, European Commission - 

Press release, Brussels, 18 July 2018,  <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

4581_en.htm> 

8. Betancourt, R., Distribution Services and the Digital Economy: Implications for GDP 

Measurement, Productivity and Household Welfare, University of Maryland, 2017, pp.1-49, 

<http://econweb.umd.edu/~betancourt/>  

9. Clark, J., Toward a Concept of Workable Competition. The American Economic Review, Vol. 

30, No. 2, Part 1, Jun., 1940, p. 241. 

10. Competition Issues in Electronic Commerce, OECD, 2000, 

<https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920373.pdf> 

11. Desai, P., A. Potia, B. Salsberg, Retail 4.0: The Future of Retail Grocery in Digital World, 

McKinsey &Company, 2016, pp.3-9,  <http://www.supplychain247.com/paper>. 

12. Dimitrova V., М. Kaneva, Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in 

Bulgaria. 5
th

 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts, 

SGEM 2018, Conference proceedings, Volume 5, Modern Science ISSUE 1.5, pp.297-304. 

13. DimitrovaV., Y. Hristova, M. Dushkova, Competitive Structure of Electronic Retailing in 

Bulgaria. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts, 

SGEM 2018, Conference proceedings, Volume 5, Modern Science ISSUE 1.5, pp.161-168. 

14. Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-

commerce>  

15. Shapiro, C., H. Varia, Informatic Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard 

Business School, 1999. 

16. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/amazon>   

 

 

 За контакти 

доц. д-р Виолета Димитрова 

Икономически университет - Варна 

violeta_dimitrova@ue-varna.bg 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm
http://www.supplychain247.com/paper
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-commerce
http://econweb.umd.edu/~betancourt/
https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920373.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/amazon
https://www.cpc.bg/General/Legislation.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-commerce
mailto:violeta_dimitrova@ue-varna.bg


IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

14 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

 

В търсене на баланс при превозите на пътници в България 
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Abstract 

Passenger transport is an important part of the country's transport system and objectively requires research 

and look for options for their optimization in the context of the idea of sustainable development. This segment of the 

transport market is becoming more and more dynamic in the face of globalization and sets new commitments for 

modern society to provoke it to contribute to environmental protection on the basis of individual decisions and the 

emergence of good practices by each member. This study investigates the structure of the transported passengers and 

the work carried out on modes of transport included in the Bulgarian transport system with the idea of establishing the 

existence or absence of a balance for the period 2006-2017. As a main result of the research is found that there is an 

imbalanced structure in the passenger transport sector of the country, which does not correspond to the EU-28 common 

transport policy aiming at the equal use of all options for passenger transport. 
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Въведение 

Превозите на пътниците са важна част от транспортната система на страната и 

обективно налагат да бъдат изследвани и да се търсят варианти за тяхното оптимизиране в 

контекста на идеята на устойчиво развитие, което е обект на многоаспектно изследване на 

различни равнища (международно, национално, локално) от широк кръг автори
1
. Този 

сегмент от транспортния пазар става все по-динамичен в условията на глобализация и 

поставя нови ангажименти пред съвременното общество, провокирано да допринася за 

опазване на околната среда въз основа на индивидуални решения и подражаване на добри 

практики от всеки негов член.   

Целта на настоящата разработка е да се анализира структурата на превозените 

пътници и извършената работа по видове транспорт в България за периода 2006 – 2017 г. и 

на тази основа да се провери наличието или липсата на баланс. 

Изборът на периода на изследване в границите 2006 – 2017 г.  кореспондира с идеята 

да се проследи влиянието, което оказва върху структурата на пътническите превози 

членството на България в Европейския съюз, което датира от 01.01.2007 г. Разработката 

среща известни ограничения по отношение на информационната осигуреност с официални 

статистически данни, които НСИ публикува със закъснение, което не предполага да бъдат 

направени анализи с максимална приближеност до актуалната обстановка на транспортния 

пазар в България.    

                                                 
1
 Federici, M., S. Ulgiati, D. Verdesca, R. Basosi, Efficiency and sustainability indicators for passenger and 

commodities transportation systems The case of Siena, Italy. // Ecological Indicators 3, 2003, pp. 155–169; Liu, X . S. 

Ma, J. Tian, N. Jia, G. Li, A system dynamics approach to scenario analysis for urban passenger transport energy 

consumption and CO2 emissions: A case study of Beijing. // Energy Policy (85), 2015, pp. 253 – 270; Nikolaev, R., D. 

Zhelyazkova, T. Milkova. Modeling of Optimal Structure of Passenger Transport in Bulgaria. // 4rd International 

multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, 24-30 August 2017 Albena, Bulgaria: 

conference proceedings – Book 1, Modern science. Economics & Tourism, Volume IV, pp. 525 – 532.  
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Изследване структурата на превозените пътници и извършената работа по 

видове транспорт в България за периода 2006 – 2017 г.  

В структурата на превозените пътници и извършената работа по видове транспорт се 

открояват автобусните превози, които гравитират в рамките от 58,576% (2012) до 65,876% 

(2006) в състава на сухопътния транспорт, където се конкурират с жп превозите (вж. табл. 1). 

 

Таблица 1. Структура на превозените пътници и извършената работа по видове 

транспорт в България за периода 2006 – 2017 г.  

(%) 

Превозени пътници 

Видове 

транспорт 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сухопътен 

транспорт 
69,481 67,951 67,371 66,295 65,049 64,632 62,066 62,486 63,656 64,984 65,473 62,330 

Железопътен 

транспорт 
3,606 3,600 3,647 3,661 3,583 3,662 3,490 3,598 3,482 3,150 2,992 2,833 

Автобусен 

транспорт 
65,876 64,350 63,724 62,634 61,466 60,970 58,576 58,889 60,174 61,834 62,481 59,497 

Воден 

транспорт 
0,008 0,026 0,027 0,028 0,020 0,022 0,026 0,020 0,013 0,016 0,017 0,015 

Морски 

транспорт 
0,001 0,001 0,001 0,000 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,003 * 

Речен 

транспорт 
0,008 0,025 0,027 0,028 0,018 0,020 0,023 0,016 0,009 0,012 0,013 * 

Въздушен 

транспорт    
0,245 0,242 0,285 0,255 0,277 0,336 0,291 0,313 0,336 0,313 0,326 0,294 

Градски 

електро 

транспорт 

30,265 31,781 32,317 33,422 34,655 35,009 37,617 37,154 35,995 34,687 34,185 37,362 

Извършена работа 

Видове 

транспорт 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сухопътен 

транспорт 
75,864 76,301 74,473 72,044 69,300 69,097 71,355 70,362 72,093 74,591 73,236 70,349 

Железопътен 

транспорт 
11,959 11,563 10,751 12,265 11,447 11,063 10,832 10,581 9,332 8,383 7,812 8,434 

Автобусен 

транспорт 
63,905 64,738 63,721 59,779 57,852 58,034 60,523 59,781 62,761 66,208 65,424 61,913 

Воден 

транспорт 
0,000 0,005 0,005 0,006 0,011 0,011 0,017 0,012 0,011 0,011 0,027 0,029 

Морски 

транспорт 
0,000 0,003 0,003 0,004 0,010 0,010 0,013 0,014 0,010 0,010 0,025 * 

Речен 

транспорт 
0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 * 

Въздушен 

транспорт    
18,927 18,566 20,568 21,240 23,303 24,063 20,371 21,660 22,057 19,683 20,731 21,338 

Градски 

електро 

транспорт 

5,209 5,128 4,954 6,710 7,386 6,829 8,257 7,967 5,839 5,715 6,007 8,284 

Източник: На база данни от НСИ. 

Легенда: „*“ – липсват данни от НСИ. 
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На фиг. 1 и 2, които визуално представят структурата на превозените пътници през 

2006 г. и 2017 г., тоест в началото и в края на изследвания период, наблюдаваме, че има 

известно преструктуриране в транспортния сектор на страната. Забелязва се, че намалява 

относителният дял на превозените пътници от сухопътния транспорт със 7,151% и друга 

положителна тенденция е нарасналият относителен дял на градски електро транспорт от 

30,265% на 37,362%. Тези тенденции на развитие могат да се възприемат като подкрепящи 

еволюционния растеж на сектора по посока на намаляване вредните емисии, отделяни в 

атмосферата, но притеснителен е фактът, че намалява експлоатационната активност на 

железопътния транспорт с 0,773% през 2017 г. спрямо 2006 г.   

 

 
 

Фигура 1. Структура на превозените пътници през 2006 г. 

 

 

 
 

Фигура 2. Структура на превозените пътници през 2017 г. 

 

Реално железниците запазват един среден относителен дял на превозените пътници в 

размер на 3,497%, което доказва тяхното незначително участие в миграционните процеси на 

българското население. Причинно-следствената обусловеност на този факт можем да 
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свържем в най-голяма степен с нивото на обслужване на клиентите.  

Удовлетвореността на пътниците от предоставената транспортна услуга се определя 

от:  

- комплексност на обслужването, тоест възможност за комбиниране на различни 

услуги, които предоставя железницата, на основата на един билет;  

- времевия фактор (продължителност на пътуване, спазване на разписание и др.); 

- баланс между качеството на услугата и цената на билета; 

- условия, в които се осъществява транспортния процес – интериор и хигиена на вагона, 

купето, общите части, санитарни възли и пр.; 

- индивидуалния подход и подготовката на човешкия ресурс, участващ в процеса; 

- сигурност на превоза и др. 

Изискванията в очертаните насоки по отношение на БДЖ могат да бъдат завишени, 

въпреки че компанията полага усилия да адаптира своя продуктов портфейл към условията 

на пазарната конюнктура с предлагането на такива възможности като
2
: 

- InterRail, който представлява билет за многократно пътуване с влак (и някои 

фериботи) в 30 страни на Европа.  

- CityStar оферта, която позволява ползване на значителни отстъпки от цената на билет 

за отиване и връщане до някои европейски държави като Чехия, Словакия, Румъния, 

Гърция, Унгария. 

- Balkan Flexipass е билет, предназначен за пътуване с влак на територията на България, 

Румъния, Македония, Гърция, Турция, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и 

Република Сръбска. 

- RailPlus карти, предоставящи намаления от 25% за младежи (RailPlus „-26M“), 

възрастни граждани (RailPlus „S“) и постоянни клиенти (RailPlus „О“)  при пътуване с 

влак в цяла Европа (железниците на Австрия, Белгия, България, Великобритания, 

Северна Ирландия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, 

Литва, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, 

Словения, Унгария, Украйна, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Югославия).  

- Възможност за закупуване от България на билети от системата на немските 

железници (DB Bahn). 

- Регионален билет, който се издава за пътнически и бърз влак втора класа и важи за 

пътуване в дните вторник, сряда и четвъртък. 

Усилията на компанията не могат да бъдат пренебрегнати, но интересът към 

железниците през 2017 г. отбелязва най-ниски нива, което противоречи на принципите за 

устойчиво развитие на транспортната система, предвид завишеният интерес на пътници към 

услугите на автобусните превозвачи. 

Факторите, на които отдаваме преориентирането на пътниците към автобусния 

транспорт, са следните по-важни: 

- Неговата гъвкавост и достъпност до населени места без необходимост от включване 

на друг вид транспорт. 

- Гъстотата на републиканската пътна мрежа, а от там и на вариантите за маршрути, 

които осигуряват придвижване на населението на принципа „от врата до врата“, без 

необходимост от смяна на транспортното средство (без прекачване). 

- Бързина на придвижване. 

                                                 
2
 БДЖ. Достъпен на: <http://www.bdz.bg/bg/> (08.07.2018). 
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- Баланс между цената на билета и качеството на транспортната услуга и др. 

Предвид териториалният обхват на Република България от 111 хил. кв. км в рамките 

на светлата или тъмната част от денонощието е възможно да се достигне до всяка точка от 

страната, което е предпоставено от високата степен на изграденост на пътища и превръща 

автобусния транспорт в предпочитан. Въпреки, че следва да отбележим сериозните проблеми 

на държавата във връзка не с количествените измерители, а с качествените параметри на 

пътните настилки, които обезпечават трафика на превозните средства. 

Оценката на показателя за „Качество на пътната инфраструктура” на страните членки 

на ЕС-28, в т.ч. и на България, е измерител, който се формира на базата на проучване на 

Световния икономически форум, като се използва скала от 1 (изключително слабо развита) 

до 7 (обширна и ефективна). Стойността за ЕС се изчислява като средна аритметична 

величина. Оценки за качеството на транспортната инфраструктура на България са 

сравнително ниски за всички видове транспорт: пристанищната (3,01), летищната (4,12) и 

пътна инфраструктура (4,26) според доклада за Глобална конкурентоспособност през 2017 г. 

на Световния икономически форум
3
.  

На фиг. 3 ясно се вижда, че оценката за качеството на пътната инфраструктура на 

България е под средната за ЕС с 0,90 пункта (което е с 0,53 пункта по-висока от оценката за 

периода 2015 – 2016 г.), като единствените страни с по-ниски оценки по този показател са 

Хърватска, Унгария, Румъния и Словакия. Всички останали държави са отчели по-високи 

резултати, което е индикатор, че България изостава в развитието по отношение на 

качествените параметри на транспортната мрежа. Този факт е неблагоприятен от 

стратегическа гледна точка, т.к. страната не разполага със сериозна ресурсна осигуреност, на 

базата на която да развива производствен потенциал и това предполага да се инвестира в 

транспортна инфраструктура, за да може икономиката да се стабилизира като привлича 

трафик на пътници и товари от и за Европа.    

 

 
 

Фигура 3. Оценка за качеството на пътната инфраструктура на 

страните от ЕС за периода 2016 – 2017 г. 

                                                 
3
 World Economic Forum Global Competitiveness Report. Достъпен на: <https://ec.europa.eu/transport/facts-

fundings/scoreboard/countries/bulgaria/investments-infrastructure_en > (08.08.2018). 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/
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Друга транспортна алтернатива, която поетапно разширява мащабите на своята 

значимост при осъществяване на пътуванията на гражданите е въздушният транспорт. 

Логично той няма висок относителен дял в броя на пътниците, предвид цените на билетите, 

но по отношение на показателите за извършена работа отчита приблизително 1/5 от общия 

обем, измерени в млн. пътникокилометри. Това, разбира се, се дължи на неговото основно 

предимство да преодолява големи дистанции в сравнително тесни времеви граници. 

Наблюдава се подчертан интерес към транспортирането на пътници по въздух, който 

е продиктуван от една страна от наличието на четири международни летища (София, Бургас, 

Варна и Пловдив), осигуряващи достъп до авиопревозите на българските граждани в 

сравнително кратки времеви диапазони, поради тяхното относително равномерно 

разположение на територията на страната, а от друга от засилването на конкуренцията в този 

пазарен сегмент. Най-голямата българска авиокомпания е „България Ер“ АД. Тя извършва 

редовни полети от София, Варна и Бургас до 27 основни града в Европа и Близкия изток, а 

също така чартърни и бизнес полети по заявка до над 100 дестинации. Останалите 

авиокомпании, които са лицензирани и предлагат чартърни превози на пътници и товари до 

и от страната, са съответно Air Via” ООД, „Bulgarian Air Charter” ООД, „Heli Air Services” 

ООД и много други. 

В контекста на съвременните икономически условия в световен мащаб все по-голяма 

популярност набират т. нар. нискотарифни авиокомпании, които допринасят за повишаване 

на конкуренцията във въздушния транспорт на Република България, тъй като тези компании 

се стремят да продават евтини превози на база значително съкращаване на разходите за 

обслужване на полетите и клиентите без това да застрашава безопасността на пътниците. 

Реципрочни резултати регистрира градския електро транспорт, при който са високи 

относителните стойности на превозените пътници, над 34% през целия изследван период, но 

извършената работа не надвишава 8,284% (2017). Ограниченият периметър на движение в 

рамките на населените места, които разполагат с изградена инфраструктура за експлоатация 

на този вид транспорт, е причината за обемите извършена работа, която се намира в пряка 

зависимост от дължината средното превозно разстояние, измерена в километри. 

Спецификата на обществения градски транспорт свързваме с необходимостта 

регулярно по определен график и маршрут да се осигурява възможност за мобилност на 

гражданите в населените места. Допълнително, градски електро транспорт се отличава със 

специфична характеристика по отношение на материално-техническата база, необходимо за 

обезпечаване на неговата транспортна способност, която го лишава от гъвкавост и 

адаптивност при промяна на пътната обстановка и целия комплекс от фактори на външната 

среда, в резултат на ограниченията, които поставя необходимостта от специално изградената 

инфраструктура, снабдена с електрически ток за задвижване на превозните средства.  

 

Дисбаланс при превозите на пътници в България  

Независимо от причините следва да фокусираме вниманието върху дебалансираната 

структура на пътническите превози в България и да поставим акцент на нейното влияние 

върху околната среда. Фактът, че българският гражданин приоритетно избира автобусният 

превоз, е показателен за замърсяването, което се акумулира в атмосферата. За преодоляване 

на този сериозен по своя характер проблем пред пътническия транспорт следва да се 

поставят мотиватори, които да насочат потребителския интерес главно към железопътната 

алтернатива като природощадящ вариант за осъществяване на превози. Това ще се превърне 

в реалност единствено на база инвестиции и иновации, които да трансформират българските 

железници в бързи, комфортни, атрактивни и търсени на транспортния пазар. 

Предприемането на тази стъпка изисква модернизиране както на инфраструктурата, 
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така и на подвижния състав, което ще допринесе за интеграцията на българската железница 

към европейското транспортно пространство. Необходимо е обаче да се отчита и 

спецификата при осъществяването превозите на пътници. Особеност при тези превози е 

осигуряването на желано ниво на обслужване, което касае от една страна комфортната 

материално техническа база, сигурността, спазването на разписанието и пр., но и 

осъществяването на личен контакт между пътниците и обслужващия персонал при 

създаването и потреблението на транспортната услугата, които съвпадат по време и място и 

се осъществяват в присъствието на клиента.      

 

Заключение 

Промените в заобикалящата среда са пряк резултат от човешката дейност, а 

транспортът е един от секторите, влияещи неблагоприятно върху състоянието на 

екосистемата в глобален мащаб. Облекченият режим при пътуванията на гражданите, 

икономическите условия и личните интереси на хората са основни мотиви, водещи до 

повишаване на тяхната мобилност. Това налага да бъдат осигурени условия, които да 

насочат пътнико потоците към приоритетно използване на тези транспортни алтернативи, 

които се отличават с най-ниска степен на влияние върху природата, каквито са 

железопътните превози. Стремежът към балансирана структура при осъществяване на 

пътническите превози ще позволи да бъдат експлоатирани силните страни на отделните 

транспортни варианти, като същевременно ще съдейства до известна степен за ограничаване 

влиянието на техните недостатъци във възможно най-тесни граници.  
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The article makes a summary of the features of convenience stores that make this commercial format 
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commercial format stands. Some of the possible directions for future development and format improvement are drawn, 

mainly with regard to the resources and instruments of commercial management. 
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Въведение 

Настоящото развитие на търговията се определя от уязвимостта на отделните агенти 

на обмена към рисковете на глобалната, националната и локалната среда за правене на 

бизнес. В своето най-общо тълкуване те са израз на непостоянството на правилата за правене 

на бизнес, непрекъснатия процес на оптимизиране на дейността на отделните участници, 

характеристиките на техните инвестиционни решения и приоритетите на ресурсна алокация, 

промените в потребителското поведение и предпочитания и пр. Това прави изключително 

важни стратегическите решения за форматно позициониране на търговските оператори. 

Нещо повече, форматното самоопределяне постепенно излиза извън границите на строгите и 

специфични особености на избраната категория. Подобна условна унификация е насочена 

към по-всеобхватно задоволяване на един по-широк кръг от потребители и посредством 

комплексността, постигане на максимален пазарен обхват в зоната за обслужване. 

Същевременно форматните особености и параметри на търговския бизнес се подлагат на 

системен анализ и при констатирани резерви за усъвършенстване те биват усвоявани, както 

на локално, така и на по-широко национално и глобално ниво от мощните корпоративни 

търговски структури. 

Основната цел на настоящата разработка е да се направи преглед на специфичните 

характеристики на удобните магазини, които правят този класически търговски формат с 

незатихваща актуалност и популярност. Ключовите фактори за това състояние са израз на 

основните особености на тази търговска концепция, изразени по отношение на мястото за 

териториално разполагане, продължителността на работното време, особеностите на 

продуктовия портфейл, равнището на обслужване или всички уникални и специфични 

особености на предлаганата търговска услуга. 

Основното ограничение, съпътстващо разработката е обусловено от използването на 

данни от вторични източници, извлечени от пазарни анализи и бази данни на Euromonitor 

International. 

 

1. Концептуални особености на удобният магазин 

През своята многогодишна история удобният магазин еволюира като концепция, но 

неизменно се възприема като даденост и част от живота на локалната общност. 

Традиционното потребителско разбиране за удобния магазин се свързва с неговата 

микролокация, която е насочена към обслужване на потребителите, намиращи се на много 
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близко разстояние (в жилищни устройствени зони, индустриални и бизнес зони, транспортни 

възли и др.). Основният фактор за това е, че там се предлагат основно продуктови-

алтернативи, част от ежедневната консумация в малки количества и при развито ниво на 

персонално обслужване. Нещо повече, тази магазинна категория осигурява широки 

възможности за допълнително търговско обслужване и предлагане на редица съпътстващи 

продукти (хазартни и лотарийни продукти, заплащане на комунално-битови задължения, 

поръчка на продукти, доставка до дома и др.). 

Възможността за предлагане на по-сложни стокови портфейли се предопределя от 

наличните търговски площи на отделните подформатни категории, съставящи групата на 

удобните магазини. Това обуславя и основното разграничение на този формат на магазини с 

налична търговска зала и такива без площи за клиентите. Увеличените размери на 

търговските площи се корелира положително с наличните за клиенти прилежащи 

паркоместа, което е ключов момент за крайпътните търговски обекти и тези, привличащи 

клиенти от по-голяма дистанция. Освен по този водещ критерий, удобните магазини се 

разграничават и според режима на оперативно функциониране на обектите като има такива: 

с традиционно работно време, съгласно установените нормативи, с удължено работно време 

и с най-широки възможности са магазините с непрекъсваем оперативен цикъл в рамките на 

денонощието. Друг критерий за разграничение е според формата на организация и 

собственост, което ги подразделя на независими търговци и на такива, организирани и 

управлявани като вериги от удобни магазини. В литературата са изведени различни 

подформатни типове на удобните магазини, което най-общо ги отличава на 6 основни 

категории според наличните търговски площи, типичния профил на стоковия асортимент и 

наличността на прилежащи места за паркиране, като това води до следните подвидове: 

павилион, мини, експресен избор, традиционен, разширен и хипер (вж. табл. 1). 

 

Таблица 1. Типове удобни магазини* 

Тип Размер Типични продукти Паркинг 

Павилион под 75 кв.м Горива за МПС и 

бързооборотни стоки 

(тютюневи изделия, 

опаковани храни и др.) 

Единствено при 

бензиностанциите и 

газостанциите 

Мини от 75 кв.м  

до 110 кв.м 

Ограничен потребителски 

асортимент 

При бензиностанциите и 

газостанциите, единични 

места 

Експресен 

избор 

от 140 кв.м 

до 205 кв.м 

По-широк продуктов микс и 

приготвени храни 

Паркинг места част от 

пътната мрежа 

Традиционен от 220 кв.м 

до 230 кв.м 

Разширен продуктов микс 

(млечни продукти, хлебни 

изделия, напитки) 

6 до 12 собствени паркинг 

места 

Разширен от 260 кв.м 

до 330 кв.м 

Традиционен продуктов 

асортимент 

10 до 20 паркоместа 

Хипер от 370 кв.м 

до 460 кв.м 

Може да включва и зона за 

изпичане на хляб и хлебни 

изделия, заведение за 

хранене или аптека 

Множество места за 

паркиране 

*Адаптирано от: Altizio, A. & York , D. Robbery of convenience stores. Problem-oriented guides for 

police, Problem-specific guides series, U.S. Department of Justice Office of Community Oriented 

Policing Services, April, 2007, № 49, р. 9. 
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Следва да се отбележи, че по отношение на по-малките населени места удобните 

магазини често пъти са единствена локална търговска алтернатива. Основната причина за 

подобно положение е отсъствието на достатъчен пазарен потенциал за по-големите 

търговски формати, което прави удобният магазин доминираща възможност за традиционен 

търговски обмен. Едновременно с това в най-висока степен се проявява и потребителската 

лоялност към местния търговец. 

В своята ценова политика удобните магазини се отличават с по-високо равнище на 

цените в сравнение с повечето представители на традиционната и модерната търговия 

(супермаркети, хипермаркети, дискаунтъри и др.). Основните фактори за това са определени 

от по-малките стопански ефекти от дейността на удобния магазин, които не позволяват 

извличане на съществени икономии от мащаба на база големи продажбени обеми от една или 

всички стокови групи. Въпреки това, равнището на разходите на този род обекти, позволява 

да се поддържа приемливо ниво на цените и превключването между форматите, което 

клиентите правят, да бъде при същественост на алтернативните разходи. По отношение на 

това големите търговски компании, които традиционно доминират посредством форматите 

хипермаркет, супермаркет и дискаунтър, реализират успешни стратегии за форматно 

развитие в посока на по-малки, но разположени в близост до клиента магазини. Този подход 

намира практическо изпълнение в концепцията на удобния търговски формат, изграден 

върху имиджа на утвърдения търговски бранд. По този начин не само строгите 

разграничителни линии между отделните формати се препокриват, но и самите компании, 

адаптирайки мултиканални стратегии, придобиват нови възможности за успешна продуктова 

реализация. Всичко това потвърждава, че „клиентите са се превърнали в център на нова 

търговска екосистема, като по този начин търговците на дребно са длъжни да изградят 

безпроблемна и непрекъсната връзка с тях и им предлагат оптимално пазаруване чрез 

всезнаещи търговски служители, способни да създадат интерактивен продажбен контакт и 

непрекъснато подобряване на способностите в основни бизнес измерения“ (Deloitte, 2017). 

Предлагайки удобство на своите клиенти, тази форматна разновидност адаптира 

продуктовото си предлагане, за да посрещне консуматорското предизвикателство на 

настоящето и все по-масово да се предлагат свежи храни, продукти от органично 

производство, храни, предназначени за отделни специфични потребителски групи 

(вегетарианци, съобразени с религиозни ограничения, етнически традиции и др.), продукти 

от устойчиво земеделско производство и др. Удобните магазини, като част от локалната 

икономика, оказват съществено въздействие върху нейното развитие, както по отношение на 

трудовата реализация на живеещи в непосредствена близост лица, така и във връзка с 

икономиите на време, които се предлагат. Нещо повече, значителна част от активните 

удобни магазини са изградени около концепцията на семейния бизнес и участието на всички 

членове на фамилията в търговските дейности. Това е свързано с повишени параметри на 

личната ангажираност на участниците в търговския бизнес и поддържането на продажбена 

среда, изградена около концепцията за персоналната продажба. Функционирането на този 

формат в локалната икономика предопределя и неговото влияние, посредством местните 

такси и данъци, върху общинското стопанство. По този начин той се явява значим елемент 

на микрорайонната бизнес среда, чиято стопанска успешност се предопределя от 

взаимодействието на социално-демографския и икономическия фактори на обслужвания 

пазар. 

 

2. Глобални и национални тенденции на удобните магазини 

В глобален план се проявяват ясно забележими тенденции на формата удобни 

магазини и основните им изражения свързваме с това, че: 

 В САЩ информацията, систематизирана от Националната асоциация на удобните 

магазини /National Association of Convenience Stores/ (NACS, 2018), посочва, че към началото 
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на 2018 г. в страната оперират 154 958 удобни обекта, от които 63% (97 500 бр.) се 

управляват като самостоятелни и независими търговци. Средните търговски площи на един 

магазин от този формат са в размер на 2 951 кв. фута или около 274 кв. м. През 2017 г. 

общият реализиран продажбен оборот от всички, попадащи в тази категория ритейлъри, е 

601,4 млрд. щ. д., което представлява 3,2% от БВП на страната, който е в размер на 18,6 трлн. 

щ. д. В САЩ удобните магазини осигуряват 2,5 млн. работни места, което предоставя 

множество възможности за трудово ангажиране на активното население в този бизнес 

формат. Спецификата на работните позиции предполага значително привличане на лица, 

които стартират със своята професионална кариера, като първо работно място в удобния 

търговски формат, с разнообразни алтернативи за постоянно или почасово трудово 

обвързване. Отделно, спецификата на бизнеса предполага възможности човешкият ресурс, 

използван при търговията в удобни обекти, да бъде с изключително широки умения, 

компетенции, опит и възраст. Последното е свързано и с данните за размера на 

компенсацията на трудовия фактор, което за удобния търговски формат е в размер на средна 

почасова заплата от 10,19 щ. д. на час при федерална минимална работна заплата от 7,25 щ. 

д. на час, според данните на NACS в САЩ. 

 В Обединеното кралство информацията за сегмента на удобните магазини се 

обхваща в годишните изследвания на Асоциацията на удобните магазини /Association of 

Convenience Stores/ (ACS, 2017) като през 2017 г. сегментът обхваща 49 918 обекта, от които 

74% се организират и управляват като независими търговци. Годишният продажбен оборот, 

постигнат в този формат, е приблизително 40 млрд. паунда (приблизително 51 млрд. щ. д.) 

или около една пета от вътрешния потребителски пазар. Във Великобритания средната 

продължителност на работното време на един удобен магазин е 14 часа на ден. Типичният 

потребител в този магазинен формат е със среден размер на покупката от 6,28 паунда, като 

76% от купувачите заплащат покупките си в брой, 53% от клиентите живеят на четвърт миля 

разстояние от мястото на продажбата и 21% от клиентите предпочитат да посещават 

удобните търговци ежедневно, докато средно един потребител посещава 3,47 пъти на 

седмица този тип търговски обекти. Приносът на удобните магазини към трудовия пазар в 

Обединеното кралство е по отношение на осигуряването на 370 000 бр. работни места, като 

24% от магазините имат трудов колектив, изграден само от членове на семейството. В 

собствени обекти оперират 75% от удобните магазини, а останалите 25% осъществяват 

дейност в наети помещения. Делът на удобните магазини, функциониращи в денонощен 

режим, е едва 4%, като средното работно време за магазините отворени от понеделник до 

събота е 14,4 часа, а за тези от понеделник до неделя е 12,7 часа. 

 В Китай развитието на сегмента се обобщава в Доклад за пазаруването в удобни 

магазини в Китай (Zhuoqiong, 2018), като основните резултати са: 100 000 удобни търговски 

обекта, които генерират годишни приходи за 2017 г. в размер на 190 млрд. юана или 29,7 

млрд. щ. д., което прави среднодневни продажби от над 5 000 юана (750 щ. д.) средно на 

един търговски обект. Годишният относителен прираст на продажбите е оценен на 23%, като 

зад многообразието на факторите за този ръст е и това, че 36% от магазините предлагат 

онлайн операции в своята търговска дейност, което формира 10% от общия размер на 

продажбите. 

 В България съгласно пазарната информация, обобщена от Euromonitor International, 

продажбите на всички представители на удобния магазинен формат от 904,9 млн. лв. през 

2012 г. се понижават до 865 млн. лв. през 2017 г., което е отчетено намаление от 4,4%, 

посочената негативна промяна е резултат от съкращаването в броя на обектите от типа 

удобен търговски формат от 2 745 бр. през 2012 г., до 2 210 бр. през 2017 г. Допълнителна 

особеност на настъпващото свиване на сегмента на удобните магазини е свързано с 

повишаващата се концентрация в дейността на този формат, изразена като реализиран 

оборот средно на един търговски обект. Показателят отчита положително развитие, 
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независимо от двете негативни тенденции и при продажбите и при броя на обектите – от 

329,654 хил. лв. средно на един обект през 2012 г. се достига до 391,403 хил. лв. средно на 

един обект през 2017 г. или относително изменение от 118,7% (вж. фиг. 1). Това 

потвърждава, че при формата протича процес на увеличаване на мощта на търговските 

обекти, тяхната притегателна сила, форматна популярност и способност да задоволяват 

потребителските интереси на широки клиентски сегменти. Тази промяна основно е свързана 

с подобряването на продуктовото предлагане в ключовите измерения на търсените от 

клиентите удобства: близост, удължено работно време, предпочитани разфасовки, 

конкурентни цени, собствени марки на магазина, атрактивни програми за стимулиране на 

потребителската лоялност и др. Положителното нарастване на концентрацията, свидетелства 

за устойчивост на формата в конкурентната борба и неговата способност да устоява на 

предизвикателствата създавани от модерните търговски формати, извънмагазинните форми 

на обмен и динамиката на пазарната конюнктура. 
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Фигура 1. Продажби средно на един удобен търговски обект по години за периода 

2012-2017 г. в България (хил. лв.) 

Източник: база данни Euromonitor International и собствени изчисления на автора. 

 

Важно обстоятелство, стоящо зад тази картина на развитие, е приетият от Euromonitor 

подход за изключването от сегмента на удобните магазини на подгрупата на магазини към 

обекти за зареждане на горива – Forecourt retailers. В своята същност те следва да бъдат 

възприемани като удобни магазини, които продават и горива. Тази подгрупа отчита 

съществено разрастване на продажбите от 188,6 млн. лв. през 2012 г. до 272,7 млн. лв. през 

2017 г. (темп на ръст от 144,6%) с увеличаване на броя на обектите от 643 бр. през 2012 г. до 

888 бр. през 2017 г. (темп на ръст от 138,1%). Факторите за тази положителна промяна са 

обусловени от трансформациите в причините поради, които купувачите посещават тези 

обекти, като основно те са свързани със закупуването на горива, но и с възможността да 

придобият определени стокови групи или услуги, предлагани традиционно в непрекъсваемия 

цикъл на работния режим на тези обекти. Посоченото структурно изключване на магазините 

към обекти за зареждане на горива влияе върху коректното оценяване на настъпилите 

цялостни промени в сегмента на удобните магазини, но подкрепя извода за успешното 

съвременно развитие на този магазинен формат в достигната фаза на зрялост на 

потребителския пазар в страната.  
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3. Насоки за бъдещо развитие 

Увеличаващата се интензивност на конкуренцията между отделните търговци в гъсто 

населените места трансформира полето на борбата за вниманието на потребителите в 

измеренията на удобното пазаруване. Промяната в потребителските поколения изменя 

съществено начините, по които потребителите търсят информация за продуктите, 

механизмите, по които правят своя избор, честотата и продължителността на посещенията в 

търговски локации. Основните измерения на тази адаптация са свързани с (Malison, 2016): 

 Въз основа на огромния информационен поток, акумулиран от продажбените 

информационни системи, търговците имат неограничени възможности да оптимизират своя 

продуктов асортимент, което не е свързано с неговото разширяване, а с предлагането на 

групи стоки и услуги, предпочитани от по-големи или ключови потребителски групи. Това 

означава по-добро адаптиране и съобразяване с консуматорския профил и продуктово 

търсене на обслужваното местно население. 

 Усвояване на потенциала на импулсните покупки и основно онези, свързани с 

излизане извън планираното търговско посещение и добавяне към избора на потребителите 

на множество неустоими търговски предложения, не само от ежедневното индивидуално 

потребление, но и такива за домакинството. Това е постижимо чрез елементите на 

търговската среда (стокова подредба, търговско обзавеждане, рекламиране в мястото на 

продажбата и др.) и посредством уменията на продажбения персонал. 

 Акцент върху свежите и приготвените на място храни. Предлагането на готови за 

консумация продукти е направило този търговски формат различим на пазара и особено 

привлекателен за определени потребителски сегменти. Тук популярност набират прясно 

изпечените хлебни и сладкарски изделия, приготвяните на място топли и студенти напитки, 

новото поколение бързи храни, готови за директна консумация или полуфабрикати – с 

органичен произход, вегетариански и вегански ястия, етнически храни, продукти без глутен, 

добавена захар, подсладители, оцветители, овкусители и др. 

 Скорост на обслужването и разплащанията. Едно от важните измерения на профила 

на удобните магазини е поддържането на стандарти за бързо обслужване на клиентите и 

осигуряване на най-добри условия за пълноценно търговско посещение при минимално 

време на престой в системата за обслужване. Основно направление е приложението на 

технологиите на самообслужване и използване на автоматизирани технологии в търговските 

операции, включително и посредством вендинга. Удобните магазини предоставят много 

широки възможности за налични и безналични разплащания, включително и посредством 

терминали за самообслужване. 

 Доставката до дома е възможност, чиито характеристики набират популярност 

благодарение на промените в информационно-комуникационните технологии, които 

предоставят разширени възможности за информационна обезпеченост, прецизен продуктов 

избор и гарантирана доставка в определен и желан часови интервал или ден. При този модел 

ключов елемент е стройната система на веригата на доставката, за да се обезпечи 

ефективността на този процес, приложим и популярен е моделът „Click-and-collect“. При 

него купувачите избират и поръчват онлайн продуктите и ги вземат от удобна и желана от 

тях локация в определен часови интервал. Това позволя да се оптимизира времето за 

обслужване и редуцира най-съществената част от разходите по доставката от търговския 

обект до клиента. Съществуват възможности и за използване на автоматични станции за 

получаване на клиентската пратка. Друго измерение е приложение на концепцията на 

„Интернет на нещата“ (Internet-of-Things), която обвързва домашните електроуреди и 

разширява възможностите за управление на продуктите в домакинството. 

Посочените измерения са само част от търговските стратегии, прилагани от 

традиционните удобни магазини, които успяват в настоящата силно конкурентна среда да 

поддържат успешни бизнес взаимоотношения със своите лоялни клиенти в обслужваната 
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територия, което определя „в национален мащаб кварталният магазин да остава основно 

място за пазаруване на хранителни стоки“ (Владимирова, и др., 2010, с. 84). 

 

Заключение  

Удобните магазини са традиционни участници в търговския сектор, чиято концепция 

е създадена, за да удовлетвори специфичните потребности на широк кръг от потребители в 

локалната общност и еволюира, за да посрещне предизвикателствата на дигиталните 

трансформации в бизнеса. Тяхното непрекъснато усъвършенстване е в синхрон с промяната 

на потребителските характеристики и пазарно поведение на агентите на обмена, насочено 

към обезпечаване на комплексно клиентско преживяване в желаната локация, подходящото 

работно време, задоволителното продуктово разнообразие и добре организираното равнище 

на обслужване. 
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Успешност на стратегическото управление на „БОНИ ХОЛДИНГ” АД 

 

Гергана Славова 

 

Success of the Strategic Management of Boni Holding JSC 

 

Gergana Slavova 

 
Abstract 

Strategic governance over the last thirty years has proven itself to be, undoubtedly, the best way to manage the 

agrarian business, and not only that. As a successful example, we can mention "Bonnie Holding" JSC in Bulgaria. The 

company activities include: feed manufacturing, pig hybrids breeding, commodity production of various types of local 

products, slicing and meat processing. The main objective of this article is to analyze the activity of Boni Holding JSC, 

to track the relationships of mutual partnerships between suppliers, customers and competitors and to define the 

strategies the company applies as a result of its strategic management. The article uses data kindly provided by the 

company, along with methods of deduction and induction, as a strategic profile of the company has been made, which 

allows the determination of the applied strategies in practice. 

 
Keywords: Strategies; strategic management, diversification, integration 

 

JEL: Q1, Q13, Q18 

 

Въведение 

„Бони Холдинг“ АД е една от най-големите фирми в България, занимаващи се с 

хранителна индустрия. Компанията е основана преди повече от четвърт век, през 1991 г., 

като еднолична фирма. На настоящия икономически етап тя е  лидер в производството на 

свинско месо и преработени продукти получени от тази изходна суровина. Компанията е 

сред най- утвърдените производители на месни продукти и колбаси в страната. От научно 

изследователска гледна точка интерес предизвиква начина на стратегическо управление на 

фирмата, чрез прилагане на богата гама корпоративни, организационни, бизнес и 

функционални стратегии. Поради това и основната цел на статия е да се анализира дейността 

на акционерното дружество и да се проследят всички връзки на взаимно партньорство между 

доставчици, клиенти и конкуренти и да се определят стратегиите, които фирмата прилага 

при своето стратегическо управление. 

 

1. Развитие на „Бони Холдинг“ АД 

„Бони Холдинг“ е вертикално интегрирана компания, която осъществява дейност на 

всички производствени нива. Разширяването на фирмата започва още през 1996г., когато 

едноличната фирма прераства в холдингово дружество и закупува държавните 

месокомбинати в градовете Велинград и Правец, а една година по-късно придобива 

месокомбинатите в Ловеч и Карлово. На по-късен етап през 1999г. в обхвата на фирмата 

влиза и месокомбинат Хасково. Само година по-късно Русенският и Шуменският комбинат 

заедно с „Хибриден център по свиневъдство“ в град Шумен и множество стокови 

свинекомплекси в Североизточна и Югоизточна България влизат в обхвата на холдинга. През 

2007 г. цялата месопреработвателна дейност на групата се съсредоточава в  градовете Ловеч 

и Карлово  с основна цел оптимизация на производствените мощности. След тази година 

финансовите приходи на компанията надхвърлят 100 млн. лв. Фирмата се специализира в 

сушените деликатеси, чрез реконструиране и модернизиране на производствената база на 

сурово-сушени колбаси и деликатеси в бившия „Месокомбинат Карлово“. През същия 

период е пуснат в експлоатация и нов сушилен корпус, който увеличава производствения 

капацитет, чрез внедряването на допълнителни мощности за сушене и зреене на 
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деликатесните видове колбаси. След 2011 г. продажбите на компанията надхвърлят 

150 млн. лв. По данни на холдинга от 2006 г. до 2012 г. фирмата почти удвоява приходите си 

(без ДДС) от около 86 млн. на 150 млн. лв. Печалбата на ниво група е около 5 млн. лв. Общо 

в холдинга работят около 1200 служители
1
. В състава на фирмата влизат следните дружества 

представени с таблица 1. 

 

Таблица 1. Дружества включени в състава на „БОНИ ХОЛДИНГ” АД 

Наименование на 

месопреработвател

ното дружество 

към холдинга 

Направление и специализация 
Размер на дружеството 

към холдинга 

„Месокомбинат 

Ловеч” АД 

Направление - месо преработка 

Производство на неограничена гама 

месни продукти: сурово-сушени, 

пушени, варени и варено-пушени 

колбаси и деликатеси; пастети; печени и 

готови за консумация продукти; 

полуфабрикати от раздробени и 

нераздробени меса; влени меса и 

разфасовки. 

Специализация: Производство на 

колбаси и месни заготовки 

В него работят 500-600 

служители 

Предприятието работи с 

внедрена HACCP 

система и е 

сертифицирано по 

международния IFS 

стандарт. 

Акционерно участие в 

състава на „Бони 

Холдинг“ АД е 76,48%. 

 

„Месокомбинат 

Карлово”АД 

Направление - месо преработка 

Специализиран е в производство на 

традиционни сурово-сушени колбаси и 

деликатеси от раздробени и 

нераздробени меса. То е единственият 

месопреработвател в България, който 

има право да произвежда „Карловска 

луканка“, притежававаща регистрирано 

от Патентно ведомство на Република 

България Наименование за произход. 

В него работят 130-150 

служители 

Предприятието работи с 

внедрена HACCP 

система и е 

сертифицирано по 

международния IFS 

стандарт. 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 

85,33%. 

„Месокомбинат 

Русе”АД 

Предприятие, специализирано в добив и 

транжиране на свинско трупно месо. 

Направление - месо преработка 

Специализация: добив и транжировка 

на свинско месо 

Предприятието работи с 

внедрена HACCP 

система и е 

сертифицирано по 

международния IFS 

стандарт. 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 

75,01%. 

„ХЦС” АД 

Направление: свиневъдство 

Свинекомплекс, специализиран в 

поддържането на селектирано стадо от 

хибридни свине майки за нуждите на 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 

69,68% 

В него работят 200-250 

                                                 
1
 Бизнес компании , официален сайт на вестник „Капитал”(2013), бр. 22, актуален към 10.10 

2018<https://www.capital.bg/biznes/kompanii> 

https://www.capital.bg/biznes/kompanii
http://www.boniholding.com/web/docs/IFS_LOVECH.pdf
http://www.boniholding.com/web/docs/IFS_KARLOVO.pdf
http://www.boniholding.com/web/docs/IFS_RUSE.pdf
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стоковото свиневъдство на „Бони 

Холдинг“ и извършващ пълен цикъл на 

отглеждане на подрастващи прасета и 

съответния брой угоени свине. 

Специализация: генетика 

служители 

 

„Свинекомплекс 

Кр. Градище“ АД 

 

Направление: свиневъдство 

Свинекомплекс, специализиран като 

репродуктор за отглеждане 

на подрастващи прасета до 35 кг. 

Специализация: генетика, отглеждане 

на подрастващи и кланични прасета 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 

68,70% 

В него работят 60-70 

служители 

 

Свинекомплекс 

Зимен“ АД 

 

 

Направление: свиневъдство 

Свинекомплекс, специализиран в 

угояване на кланични прасета. 

Специализация: отглеждане на 

кланични прасета 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 

68,70% 

В него работят 20-30 

служители 

 

Свинекомплекс 

Брестак“ АД 

 

 

Направление: свиневъдство 

Свинекомплекс, специализиран като 

репродуктор за 

отглеждане подрастващи прасета до 

35 кг. 

Специализация: отглеждане на 

подрастващи прасета и фуражно 

производство 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 

68,97%. 

В него работят 60-70 

служители 

 

 

„Тетрахиб“ ЕАД 

 

Направление: свиневъдство 

Свинекомплекс, специализиран в 

угояване на кланични прасета. 

 

 

Акционерно участие на 

„Бони Холдинг“ АД: 75 

%. 

В него работят 30-40 

служители 

„Бони маркетинг“ 

ЕООД 

 

Направление: месопреработка 

Специализирано дружество, което 

развива и обслужва търговските и 

маркетингови отношения на 

компанията. 

Участие на „Бони 

Холдинг“ АД в 

собствеността: 100%. 

В него работят 40-50 

служители 

 

„Бони Търговия“ 

ЕООД 

 Специализирано дружество, което 

подсигурява производствената дейност 

на месопреработвателните предприятия 

с необходимите машини, резервни 

части и активи 

Участие на „Бони 

Холдинг“ АД в 

собствеността: 100%. 

В него работят 10-20 

служители. 

 

Началото на развитието на свиневъдния сектор в „Бони Холдинг“ стартира през 

2000 г. със закупуването на няколко свинекомплекса. Основна причина за създаване и 

развиване на собствено свиневъдство е незадоволителното качество на месните вложения и 

суровинния недостиг, който месопреработвателния сектор на групата изпитва по това време. 

Днес „Бони Холдинг“ е най-големият производител на свинско месо в страната и 

основната движеща сила на българското свиневъдство с постоянна инвестиционна 

активност, насочена към повишаване на ефективността и увеличаване на поголовието. 
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Понастоящем в стоковите свинеферми на холдинга се отглеждат 250 000 чистопородни 

животни, разположени в част от дружествата притежание на холдинга (таблица 1). 

Животните, които се отглеждат от компанията се отличават с много висок процент на 

постното месо, крехкост на месото и по-ниско съдържание на мазнини в него, спрямо 

традиционно отглежданите в България породи. 

За да направим ситуационен анализ на глобално и макро ниво към настоящия момент 

(октомври, 2018 г.), можем да обобщим, че свинското месо заема водещ дял по производство 

сред всички червени меса в ЕС и в България също. А според Американския департамент по 

земеделие световното производство на свинско месо през следващата година се очаква да 

достигне 113 милиона тона. Това се дължи главно на позитивните темпове на развитие на 

Китай, САЩ и Бразилия, а според годишния доклад на ФАО производството в глобален план 

ще достигне до 336 млн. тона предимно от растежа в производството на свинско месо, което 

бележи най-висок ръст от 2013 г. до днес. Спрямо изследване на конкурентоспособността 

при свинското месо в България е установено, че средно за периода 2007-2017 г., индексът на 

конкурентоспособност при свинското месо е  на равнище от 0,32
2
. Свинското месо заема 

доминиращ дял в производството на червени меса в страната - 71% от общото годишно 

производство на месо в България
3
. Консумацията на свинско месо в страната нараства от 12, 

8 кг през 2007 г. до 24 кг. през 2017 г., като икономическите предвиждания и  очакванията са 

тази тенденция на растеж да се запази и след 2018 г. 

На микро конкурентно равнище за да установим къде се намира „Бони Холдинг” АД, 

можем да направим съпоставка с един от неговите най-големи конкуренти в България 

свиневъдна фирма „Аякс”, която отглежда над 100 хил. прасета за угояване и притежава 

свинеферма в с. Козлодуйци (Добричко), която притежава 7000 свине майки и е една от най-

големите в страната. Нейния управител, твърди, че само за 2017 г. са изгубили над 25 

милиона лева от болести по свинете, които постоянно застрашават този сектор, каквато е 

чумата по свинете и др.
4
 Други големи производители на свинско месо в България са 

„Агротайм”, „Свинекомплекс Голямо Враново”, „Свинекомплекс Бръшлен”, 

„Свинекомплекс Николово”, Свинекомплекс „Юделник” и няколко по-малки „Братя Томови” 

АД, „Фаворит-97”, „Биляна” ООД и други, които отглеждат между 7-10 хиляди животни.  

Фермите, отглеждащи над 1000 животни в областта на свиневъдството в България са 

59 на брой и в тях са концентрирани 75% от животните в страната, по данни на МЗХГ
5
. 

Едрото производството е концентрирано в 5-6 големи производителя с над 20 000 глави, като 

тези компании държат близо три-четвърти от пазара на свинско месо в страната. 

Предлагането на свинско месо е много далеч от нуждите на вътрешното търсене –

промишленото производство задоволява по-малко от 30% от пазара на свинско месо, 13-14% 

са продукт на домашните стопанства, а останалите 57% са от внос
6
. От представените 

статистически данни лесно можем да установим, че производството на свинско месо в 

България не е в достатъчни количества и фирми, като „БОНИ” и „АЯКС” и „Агротайм”, 

както и по-горе изброените свине комплекси са основните производители в страната, като 

най-водещи позиции през последните години запазва „Бони холдинг” АД. Тъй като според 

едно проучване на Регал
7
 „БОНИ холдинг” отглежда една трета от прасетата на България и е 

единственият национално представен производител, който може да подсигури необходимият 

                                                 
2
 Иванов, Б. (2018), „На къде върви пазара на месо през 2018 г.”, сп.”Агрозона”, бр. 84, стр. 12-15 

3
 Годишен отчет за дейността на асоциация на месопреработвателите в България за 2017, План за работа през 

2018г.(2018), София, изд. АМБ, стр. 15 
4
 Славов, В.(2018), Огромни загуби грозят индустриалните ферми, сп. „Агрозона”, бр. 83, стр. 10 

5
 Министерство на земеделието, храните и горите- http://www.mzh.government.bg/bg 

6
 Вълканов, Н.”Анализ на пазара на месо и месни продукти в България”, Институт за пазарна икономика, 2013 

г., Фондация, Америка за България”, стр. 8 
7
 „Регал” изготвя годишни национални класации  на  25 те най--големи производители в 25 категории на бързо 

оборотни стоки в страната. „Бони холдинг” е сред тях. 
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мащаб в пълния цикъл на производство и да предложи на пазара продукти с пълна гаранция, 

както за използваното в производството месо, гарантирайки пълен контрол на влаганите 

месни суровини от фермата, така и за готовия краен продукт
8
. 

Затвореният цикъл на „Бони холдинг” АД, който започва от модерната генетика, 

специалните фуражи и начин на отглеждане, гарантира повторяемост и високо качество на 

отглежданите животни, а оттам и високо качество на месните продукти. Нещо повече 

фирмата е с високо сертифицирани нива на контрол, както на входните, така също и на 

изходните нива на продукция. Фирмата притежава обособени две двойки свине комплекси, 

състоящи се от репродуктор и стокова ферма, плюс хибриден център, който управлява 

процесите, свързани с генетиката на животните. В репродуктора прасетата се раждат и 

отглеждат до 35 кг, след което се угояват в стоковата ферма. Двата тандема са разположени в 

зърнодобивите райони на България, което позволява ефективно обезпечаване с фураж. 

Месопреработвателната дейност на „Бони Холдинг“ е съсредоточена в градовете 

Ловеч и Карлово. Инвестициите на „Бони Холдинг“ в двата производствени центъра 

надхвърлят 20 млн. евро.Производственият център в град Ловеч представлява комплекс от 

индустриална транжорна, предприятие за производство на колбаси и предприятие за 

производство на разфасовки, млени меса, полуфабрикати и печени продукти. Поради 

непосредствената си взаимна близост трите месопреработващи предприятия в Ловеч 

формират изключително ефективен производствен комплекс. Комплексът разполага и с 

хладилен лагер с обща застроена площ от 1923 кв. метра, котелна централа и локална 

пречиствателна станция за отпадни води. Сградите са изпълнени от сглобяема метална 

носеща конструкция, като ограждащите стенни елементи са изпълнени с панели с топло- и 

звукоизолационни пластове. Във функционално отношение производствените блокове са 

разделени на приемна зона, зона за обработка и експедиционна зона с присъщите за тях 

технологично обособени помещения и хладилни площи. С оглед на най-новите изисквания за 

производство на безопасни и качествени храни е оформен контролиран санитарно-хигиенен 

блок за персонала. В ситуационно отношение сградите са разположена така, че имат 

специализиран ветеринарно-санитарен контрол, както на входа, така също и на изхода. През 

2007 г. комплексът в Ловеч спечели престижната награда „Сграда на годината“ в категория 

„Индустриални сгради“, което позволява на фирмата не само да произвежда богата гама от 

продукти, но и да го прави в модерна и високо технологизирана среда. Фирмата разполага с 

модерна и високо технологизирана база, като притежава специални пакетажи машини, които 

и осигуряват доставяне на различните видове продукти в свеж и добър вид в търговската 

мрежа. Цените, на които се продава свинското месо на дребно отговарят на средните цени за 

страната и се движат в ценови диапазон от 7 и 70 до 7 и 90 лв. на килограм на дребно. В 

следващата таблица втора са представени производствените и търговски марки на "БОНИ 

Холдинг" АД. 

От посочените в таблица втора производствени марки, групирани в две основни групи 

основни и собствени, можем да установим, че над 50% от тях са силно популярни, както в 

групата на основните, така и в групата на собствените. Такива например са: "Барони", 

"Clever", "Аrо", "СBА”, „Порция свежест", които са поръчани на БОНИ представителни 

марки на редица търговски вериги в страната, като Метро, СБА, Била, Лидъл и др. и 

едноименните "БОНИ", "Свежо", "Чорбаджийско мезе", "Витамес", "Виталенд","Чичовци"-

основни и добре познати марки на българският европейски пазар.В групата на собствените 

марки влизат собствени търговски марки на редица популярни търговски вериги, каквито са 

Била, Кауфланд,  Лидъл, Метро, СБА, и др. 

                                                 
8
 Генчев, Б.,(2016) „Цветан Илиев -"Бони холдинг" отглежда 1/3 от прасетата в България”- сп. „Регал”, < 

https://www.regal.bg/novini/proizvoditeli/2016/12/14> 
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Таблица 2. Основни продуктови марки на "Бони холдинг" АД 

 

N 

Основни  

марки 

продукти на 

„БОНИ 

Холдинг” АД 

 

N 

Собствени марки продукти 

произведени от „БОНИ Холдинг” 

АД по поръчка на: 

1. "БОНИ" 12. "BEST FARM" Кауфланд 

2. "ЧИЧОВЦИ" 13. "PURE MEAT" Кауфланд 

3. "ПЕТАКЪ" 14. „Чорбаджийско мезе" Твоя Маркет 

4. PREMIQ" 15. "CLEVER" Била 

5. "От ранчото"" 16. "ARO" МЕТРО 

6. „Старите майстори" 17. "ВИТАЛЕНД" Кауфланд 

7. "БОЛИНА" 18. "CBA" CBA 

8. "МЕЛДИ" 19. „ВИТАМЕС" МЕТРО 

9. "Месни изкушения" 20. "BARONI" Лидъл 

10. "ГОТОВО" 21. "Порция свежест" Лидъл 

11. "СВЕЖО" 22. "Пикок”  Лидъл 

 

2.  Вътрешна и външна среда на фирмата 

Както всяка една фирма, така и "Бони холдинг" АД се развива в пряка връзка и 

зависимост с обкръжаващата среда и наличните ресурси и фактори на производство с които 

разполага и прилага в своя процес на производство. В следващата таблица трета са 

представени основните продуктови групи с които фирмата работи. Те включват: живи 

животни, трупно свинско месо, индустриални заготовки и суровини и др. (табл. 3) За 

категоризиране на трупното месо „Бони Холдинг“ използва единната система за 

класификация на кланични трупове (S)EUROP, която се прилага в рамките на целия 

Европейски съюз. Според качеството трупното месо се класифицира по следната скала в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 2137/92: S — super, E — exellent 

(отлично), U — very good (много добро), R — good (добро), O — fair (средно), P — poor 

(слабо).
9
 „Бони Холдинг“ отговоря на всички нужди на своите клиенти по отношение на 

обем, форма на пакетаж и температурен режим на месните разфасовки, като продуктите 

могат да бъдат предложени в различна форма, разфасовка и пакетаж според заданието и 

нуждите на краен клиент или търговец на едро и дребно.Това е едно от големите 

конкурентни предимства на „БОНИ холдинг” АД, което и осигурява значителни позиции в 

надпреварата с останалите фирми конкуренти в сектора. 

В следващата таблица е представено голямото продуктово разнообразие с което 

фирмата е позната на българския и западно европейски пазар, като е представен и 

производствения капацитет с които фирмата разполага за конкретния вид продуктова група 

на производство. 

 

Таблица 3. Производствен капацитет и продуктови групи на "БОНИ Холдинг"  

Вид продуктова 

група 

Основна характеристика на 

продуктовата група 
Производствен капацитет 

Живи животни 

 

Кланични прасета с тегло 110—

115 кг от специализирани хибриди, 

получени чрез кръстоска на 

12 000 животни/месец.  

 

                                                 
9
Официален сайт на „БОНИ холдинг” АД (2018) - <http://www.boniholding.com/> 
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породите „датски ландрас“, „датски 

йоркшир“ и „датски дюрок“, които 

се характеризират с ниско 

съдържание на мазнини и висок 

процент на постното месо.  

Трупно свинско 

месо 

Произвежда се в следните 

разновидности: драно, парено, 

белено.  

1200 животни на ден или 

производство на около 100 

тона трупно месо дневно. 

 

Индустриални 

заготовки и 

суровини 

 

Разфасовани свински меса, меса от 

ЕРД и суровини за преработка, 

предназначени за професионални 

клиенти — месопреработвателни 

предприятия, транжорни, обекти на 

общественото хранене, супермаркети 

със собствени транжорни и други.  

Капацитетът на индустр. 

заготовки и суровини може 

да достигне до 90 тона на 

ден.  

 

Потребителски 

разфасовки 

 

Разфасовани свински меса и меса от 

ЕРД за търговията на дребно, които 

се предлагат в насипен (за витрини 

на обслужване) или пакетиран вид в 

зависимост от нуждите на клиента.  

 

Капацитетът на 

потребителски месни 

разфасовки е 15 тона на ден. 

Млени меса 

 

Неограничена гама от млени меса в 

различен температурен режим , 

пакетаж и съотношение на 

вложенията.  

Разполага с капацитет за 

производство на 12 тона 

готов продукт на ден.  

 

Полуфабрикати 

Продукти от раздробено меса 

(кюфте, кебапче, наденица, карначе 

и т.н.) и нераздробени (бут, врат, 

гърди, джолан и т.н.), готови за 

консумация след температурна 

обработка.  

„Бони Холдинг“ разполага с 

капацитет за производство на 

10 тона полуфабрикати на 

ден.  

 

Печени 

продукти 

 

Продукти от раздробени меса 

(кюфте, кебапче, наденица, карначе 

и т.н.) и нераздробени (бут, врат, 

гърди, джолан и т.н.), които са 

преминали термична обработка и са 

готови за консумация. „.  

 

Бони Холдинг“ разполага с 

достатъчен капацитет от 

скари и линии за печене, 

позволяващи производство 

на 3 тона печени продукти на 

ден 

Малотрайни 

колбаси и 

пастети 

 

Кренвирши, наденици, вурстове, 

салами: Телешки, Хамбургски и 

Камчия, други варени колбаси за 

предлагане в насипно или 

пакетирано състояние, както и 

различни видове пастети.  

Произв. мощности за 

малотрайни колбаси и пастет 

могат да осигурят 20 тона 

готов продукт на ден.  

 

Шунки и 

шункови 

колбаси 

 

Класически шунки от цели мускулни 

групи в различна форма и пакетаж, 

както и шункови колбаси в 

полиамидна опаковка.  

 

Капацитетът за производство 

на шунки и шункови колбаси 

възлиза на 5 тона готов 

продукт дневно. 
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Варено-пушени 

деликатеси 

 

Варено-пушени меса от цели 

мускулни групи (филе, бут, врат, 

бекон, други), разделени в по-малка 

потребителска опаковка или цели по 

желание на търговец на едро. 

Производствените 

възможности за варено-

пушени деликатеси възлизат 

на 5 тона готов продукт на 

ден.  

 

Трайни варено-

пушени 

колбаси 

 

Различни видове трайни варено-

пушени колбаси — „Бургас”, 

„Сервилат”, „Търново”, „Шпек” и 

други.  

Капацитетът за производство 

на трайни варено-пушени 

колбаси надхвърля 10 тона 

готов продукт на ден.  

 

Сурово-сушени 

колбаси и 

деликатеси 

 

Производството на сурово-сушени 

колбаси е разпределено в двата 

производствени центъра в Ловеч и 

Карлово. Произвежда се богата гама 

от сурово-сушени месни продукти — 

пастърми и деликатеси от цели меса, 

луканки, суджуци, сушеници, 

луканкови салами и други сурово-

сушени продукти от раздробени 

меса.  

„Бони Холдинг“ разполага с 

капацитет от пълначна 

техника и сушилни камери за 

производство на повече от 10 

тона сурово-сушени 

продукти дневно. 

 

Сред всички посочени групи продукти в таблица 3 с високо качество и популярност се 

отличават продуктите на „Месокомбинат Карлово“. Предприятието е и единственият 

лицензиран производител на „Карловска луканка“. Компанията не само, че има утвърдени и 

широко търсени продукти на българския и западен пазар, но тя използва за доставка на 

своите суровини известни и утвърдени на световния пазар фирми, като: Danbred International 

DBI, BHJ, Vitfoss и други, които я снабдяват с ценни и незаменими за производството и 

суровини, като пример можем да посочим: Danbred International DBI, която е основана през 

1972 г. от собствениците на всички разплодни стада в Дания. В близко сътрудничество с 

Националния Комитет по Свиневъдство и Федерацията на Датските свине производители и 

кланици в страната. Освен помощта при селекцията на разплодни животни  в "Бони 

холдинг", компанията се занимава и с всички ветеринарни и карантинни въпроси, издаването 

на здравни сертификати, както и транспортиране със специално оборудвани транспортни 

средства до всички точки на света. DBI изнася разплодни животни до повече от 40 страни в 

Южна Америка, Северна Америка, Европа, Африка и Азия в това число и до България, чрез 

прекия контакт, който фирмата подържа с "Бони холдинг" АД. Фирмата BHJ е основен 

доставчик на хранителни съставки, суровини и продукти за месопреработката. От 2004 г. 

BHJ е част от American Lauridsen Group Incorporated. От 2006 г. BHJ е акционер с 

миноритарно участие в “Бони Холдинг” АД и допринася за стратегическия възход на 

компанията. Vitfoss е датска компания, международен авторитет в производството и 

търговията на премикси, витаминни и минерални съставки, които се влагат във фуражи за 

животновъдството. Фирмата предлага и широка гама от специализирани добавки. Тя е 

основен доставчик на "БОНИ холдинг"АД на фуражи, витамини и минерали за животните 

които компанията отглежда. Други основни доставчици на компанията са: Multivac, Kalle. 

Първата от тях Multivac е фирма която доставя основно опаковачни машини на “БОНИ 

холдинг” АД, като тя е световен производител на термоформовъчни опаковъчни машини  и 

разполага с дългогодишен опит в производството на тези опаковъчни машини и всяка година 

доставя повече от 1000 машини по цял свят. Всяка машина която Бони Холдинг е поръчала е 
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изработена индивидуално спрямо конкретните изисквания по отношение на оформяне на 

опаковките, производителността и ефективността на използването на ресурсите. Фирмата 

Кале е Германска и доставя на “БОНИ холдинг” АД основно изкуствени обвивки за 

специализираните и деликатесни видове продукти на холдинга. Основно за луканки, 

кренвирши, салами, наденици и други деликатесни продукти. 

Основните дистрибутори на „Бони Холдинг“ са и негови представители и партньори 

на пазара на традиционна търговия с месо и месни продукти в страната. Дистрибуторската 

мрежа на холдинга е изградена на териториален принцип и е разпределена между фирми, 

покриващи територията на цялата страна. Всеки дистрибутор притежава изключителни или 

частични права да предлага и продава продуктите с търговските марки на „Бони Холдинг“ и 

обслужва определен регион. Всяка от фирмите дистрибутори разполага със собствен 

транспорт, отговарящ на технически на изискванията за транспорт на месо и месни 

продукти, хладилна база и персонала са изключително  опитни в дистрибуцията и търговията 

с меса и месни продукти. Основните партньори на фирмата са големи и утвърдени търговски 

вериги известни както в България, така също и в ЕС. Те са представени в следващата таблица 

4. 

 

Таблица 4. Основни партньори  в дистрибуционната политика на БОНИ Холдинг  

Партньор на 

„Бони холдинг” 

Основни продукти и марки с които 

търгува 

BILLA 

"Бони Холдинг" АД е основен доставчик на трупно 

свинско и телешко месо за „БИЛЛА”от стартирането 

на веригата в България през 2000 година до този 

момент.  

KAUFLAND 

През 2006 г. "Бони Холдинг" АД стартира своето 

партньорство с КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ, 

първоначално с доставки на свински разфасовки и 

месни полуфабрикати. В търговската верига се 

предлагат колбаси и под марка БОНИ, малко по-

късно се разработват продукти под собствената марка 

на КАУФЛАНД. 

LIDL 

"Бони Холдинг" АД е един от основните 

производители на месните продукти под собствените 

марки на веригата. "Бони Холдинг" АД произвежда 

колбаси под марките ПИКОК и БАРОНИ, а също и 

основната част от свежото свинско месо под марка 

ПОРЦИЯ СВЕЖЕСТ.  

METRO 

"Бони Холдинг" АД е основен доставчик на месни 

продукти в МЕТРО. Холдинга е представен чрез 

голяма част от гамата на марка БОНИ - колбаси, 

млени меса, полуфабрикати, месни разфасовки. 

Твоят  Маркет 

След стартирането на търговските взаимоотношения 

между "Бони Холдинг" АД и магазини Т-МАРКЕТ 

през 2009 г. с пълната гама от асортимента под марка 

БОНИ се разработва и популярната за веригата марка 

колбаси ЧОРБАДЖИЙСКО МЕЗЕ. 

ФАНТАСТИКО 
Търговска верига ФАНТАСТИКО е дългогодишен 

партньор и клиент на "Бони Холдинг" АД. 
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Първоначално през регионалния си дистрибутор, а 

по-късно директно, в супермаркетите на веригата се 

предлагат месните продукти с марка БОНИ. Предлага 

марка FF ВКУС и търговска марка БОЛИНА. 

ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ 

В търговска верига ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ, "Бони 

Холдинг" АД акцентира и развива своя асортимент 

колбаси и месни полуфабрикати под марка БОНИ. 

"Бони Холдинг" АД е доставчик и на винаги прясно 

свинско месо за магазини ХИТ. 

 

От цялостно направения анализ на вътрешния продуктово производствен сегмент на 

фирмата, както и на външните търговски взаимоотношения с доставчици, клиенти, 

конкуренти и дистрибутори, можем да заключим, че на настоящия икономически етап  

фирма "Бони Холдинг" АД е  основен лидер в страната при производството на свинско месо, 

и е сред най-утвърдените производители на месни продукти и колбаси в България, като 

произвежда приблизително една трета от свинското месо в страната.  

Акционерното дружество прилага изключително успешно стратегии на вертикална 

интеграция и свързана диверсификация, като в състава на дейностите, които развива 

включва: фуражно производство, хибридно свиневъдство, добивно производство, стоково 

производство на различни местни продукти, транжиране и месопреработка. Всичко това 

фирмата постига, като поетапно включва в своя фирмен състав няколко отделно обособени 

звена, като, такива са: ферми за хибридно и стоково свиневъдство в района на Източна и 

централна България, и едновременно с това разполага и с един от най-модерните 

месопреработвателни комплекси в Европа. Нещо повече част от нейните свине комплекси 

диверсифицират посредством свързана диверсификация назад по веригата и развиват и 

фуражопроизводство, като пример можем да посочим свине комплекса в село Брестак, който 

е част от холдинговото дружество. По посока напред фирмата диверсифицира до получаване 

на краен преработен продукт, комбиниран между свинско и телешко месо например: 

Производство на луканки, наденици и други видове деликатеси. 

На бизнес равнище компанията прилага иновативни и технологични стратегии, както 

при производството на нови видове продукти, така също и при използването на нова техника 

за преработка и разфасоване на месо, както и за неговото надробяване и смесване с цел 

получаване на еднороден вид продукт. Иновации се използват и при технологията за 

опаковане и етикиране на продуктите. 

 На функционално ниво фирмата прилага абсолютно всички присъщи функционални 

стратегии за аграрния и хранително вкусовия бизнес стратегии, като: организационна, 

финансова, маркетингова, производствена, дистрибуционна, пласментно-организационна, 

персонална и иновационно-технологична. 

 Фирмата подържа тесни връзки на сътрудничество и добри взаимоотношения със 

световно утвърдени фирми, които и доставят основни изходни суровини в процеса на 

нейното производство, както в началния етап на свине производство, така и в 

преработвателния стадии с доставката на необходими суровини за преработка и края при 

обогатяване на местните продукти. 

 

Заключение 

Според технологичните възможности за производство на голяма продуктова гама 

месни продукти и стратегическия подход на управление на „Бони Холдинг”АД можем да 

твърдим, че холдинговото дружество е напълно диверсифицирана компания с ясно изразени 
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процеси на интегриране по веригата на целия производствен процес. Тя се отличава с 

иновативност, гъвкавост, стратегически подход на действие и силно лидерско присъствие на 

пазара на свинско месо не само в България, но и в чужбина. „Бони Холдинг” АД е 

едновременно вертикално интегрирана и деверсифицирана компания с ясно изразени 

позиции на пазара, голямо продуктово многообразие, което постига посредством прилагане 

не само на продуктова, но и на свързана диверсификация в процеса на производство на 

разнообразни продукти от свинско месо. Като нашето становище може да се потвърди не 

само от приложените в статията данни и анализи, но и благодарение на богата гама местни 

продукти, с които фирмата участва на месния и деликатесен пазар и търгува посредством 

широко популярни и утвърдени западни и национални търговски вериги, както в страната, 

така и в чужбина. 

 

Conclusion 

Taking into account the technological possibilities for production of a wide range of meat 

products and the strategic approach in the management of Boni Holding JSC, we can maintain that 

the holding company is a fully diversified company with clearly distinct integration processes 

within the entire chain of the production process. It is distinguished for its innovativeness, 

flexibility, strategic approach and a strong leadership presence in the pork meat market in both 

Bulgaria and abroad.  Boni Holding JSC is vertically integrated and diversified company with well 

displayed position in the market and wide range of products – all this achieved by the 

implementation of both product diversification and related diversification  in the process of 

manufacturing of its vast range of pork meat products. Our statement is corroborated not only by 

the data and the analysis contained within this article, but also by the wide range of meat products, 

by means of which the company participates in the meat and delicacy market and trades with 

popular and well-established chain stores, national ones and also from the West, both in the country 

and abroad.  
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Abstract 

 

The aim of the article is to assess the level, dynamics and tendencies of subsidizing Bulgarian agriculture and 

to take into account its impact on the development of agricultural holdings. Given the different forms of subsidization, 

the article focuses on support for agriculture resulting from the implementation of the EU CAP's mechanisms and 

measures. A comparative analysis of the level of support in the different countries is made using the OECD benchmarks 

"support level" and "subsidy structure". The state of support in Bulgarian agriculture for the period 2009-2016, the 

degree of absorption of the funds and the economic effects for the farms are considered. 
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JEL Code: Q18 

 

Въведение  

ОСП е една от най-важните политики на ЕС. Чрез нея се осигурява продоволствената 

сигурност на над 500 млн. европейски граждани и се решава бъдещето на 44 млн. заети лица 

в селското стопанство и хранително-вкусовата индустрия и на 55 % от гражданите на ЕС, 

които живеят в селските райони.  

Към настоящия момент България участва във втори програмен период от прилагането 

на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Той се характеризира с най-големи 

промени в ОСП, свързани с въвеждане на два стълба на подпомагане, преминаване към 

необвързана директна подкрепа, обвързване на плащанията с „зелени“ ангажименти и др. За 

времето на прилагането на настоящата политика се направиха много анализи и се отправиха 

много препоръки относно влиянието на ОСП върху българското земеделие.  

В контекста на предлаганите от ЕС промени в ОСП след 2020 г. тези въпроси са 

изключително важни за нашата страна. Резултатите от прилаганите аграрни политики върху 

българското земеделие и селските райони, от промените в ОСП след 2014 г. във връзка със 

земеделската подкрепа, втори стълб и пазарните мерки, както и влиянието на ОСП върху 

размера и структурата на производството, тенденциите във вноса и износа и 

конкурентоспособността на земеделската продукция са актуални и всеобхватни за социално-

икономическото развитие. 

Целта на статията е да се направи оценка на равнището, динамиката и тенденциите на 

субсидиране на българското земеделиие, както и да се отчете неговото влияние върху 

развитието на земеделските стопанства. 

 

1. Форми на подкрепа в земеделието и ефекти при субсидиране 

 Подпомагането на аграрния сектор може да се осъществи по различни пътища. Най –

често срещаните форми на подпомагане на аграрния сектор са: изплащането на субсидии, 

предприемане на диференцирана данъчна политика по отношение на сектора и 

предоставянето на достъп до различни финансови инструменти с предимство пред другите 

сектори. Възможно е администрацията и образованието в страната да работят в подкрепа на 
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аграрния сектор. Въпреки наличието на голям набор от възможности за подпомагане в 

аграрния сектор, то основно се осъществява чрез изплащането на субсидии и те 

представляват най- голям дял сред изброените по-горе форми на подпомагане, извършвано 

от страна на държавата. 

В научната литература „земеделските субсидии“ се разглеждат по няколко различни 

начина. От една страна тя е награда от публичния към частния сектор, която оказва влияние 

и променя пазарната цена
1
. От друга страна тя е плащане, отпускано на земеделските 

стопани и агробизнеса за допълване на доходите и за управление доставките на 

селскостопански стоки
2
. Целта на селскостопанските субсидии е да се осигурят ползи за 

земеделските производители и по този начин да се стабилизират цените на храните, да се 

осигури изобилна продукция на храни и да се гарантират основни доходи на земеделските 

стопани. На база изведените определения може да класифицираме аграрната субсидия в пет 

основни групи - директни парични преводи, предоставяне на преференциални кредити, 

обезщетения в натура (продажба на фактори на производството от страна на правителството 

на цени по- ниски от пазарните), субсидии чрез закупуване (покупка на стоки от страна на 

правителството на цени по- високи от пазарните), регулаторни субсидии. 

Субсидиите създават редица икономически ефекти. Голяма част от тези ефекти се 

проявяват като ефекти върху пазара, като променят търсенето и предлагането, както и 

равновесната цена и количество. Една част от субсидиите са производствено ориентирани и 

оказват влияние върху пазара чрез изместване кривата на предлагане. Съществуват и 

експортни субсидии, който оказват влияние върху вноса и износа на стоки и услуги с което 

влияят не само върху местния пазар, но създават и съществени промени в международната 

търговия. Те обаче не са предмет на настоящата разработка. 

 Освен икономически съществуват и социални ползи от използването на субсидиите. 

Това се забелязва, когато дадено производство е нужно на обществото, но е прекалено 

нерентабилно, за да бъде практикувано без държавна намеса. Точно в тези случай 

субсидиите заемат главно място, като покриват част от разходите на производителите и 

осигуряват нужното производство на обществото. 

 

2. Равнище и динамика на  подпомагането в ЕС  

В настоящите условия на постоянно нарастващо население в света, аграрният сектор 

има функцията да осигури неговата прехрана и продоволствие. При условията на огромно 

търсене на аграрни стоки, сектора не винаги успява да предложи необходимото количество 

храни, което да покрие нарастващото търсене. Ето защо е необходима намеса на държавата и 

европейските институции, които да осигурят подпомагане за аграрния сектор най- често под 

формата на субсидии. 

Основният показател използван от ОИСР оценява подпомагането за производителите, 

като изчислява процентното отношение между плащанията от страна на държавата към 

селскостопанските производители на входа на стопанствата и реализираните от тях брутни 

приходи. Данните за 2016 г.
3
 показват, че най-висока в световен мащаб е степента на 

подпомагане в Норвегия, където 60,4% от брутните доходи на земеделските стопани идват 

под формата на субсидии от страна на държавата. В другата крайност се намира Нова 

Зеландия, където подпомагането почти не съществува и е в размер от 0.9%. Трябва да 

отбележим, че тези две държави не са със силно аграрно производство. Сравнението между 

аграрно специализирани страни като САЩ и страните от ЕС показва, че субсидирането в 

страните от ЕС (21 %) превъзхожда това при щатските фермери, които получават субсидии в 

                                                 
1
 Karnik, Ajit; Lalvani, Mala (1996). "Interest Groups, Subsidies and Public Goods: Farm Lobby in Indian 

Agriculture". Economic and Political Weekly. 31 (13): 818–820. (https://goo.gl/oei2K5)  
2
 Roeland. A Bosch , The Economics of agricultural subsidies, 1985 Wageningen 

3
 ОИРС, http://www.compareyourcountry.org/support-for-agriculture?cr=AUS&lg=en&page=2&visited=1  

https://goo.gl/oei2K5
http://www.compareyourcountry.org/support-for-agriculture?cr=AUS&lg=en&page=2&visited=1
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размер на 8,7% от техните брутни доходи. 

В динамика изменението на субсидирането на страните от ЕС показват тенденции на 

намаления. Подпомагането на стария континент се понижило с 12,2% от 2000 до 2016 

година, като средно годишното изменение е в размер на 0,76% в отрицателна посока 

(вж.фиг.1). 
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Фигура 1. Тенденции при подпомагането в аграрния сектор в ЕС за 

периода 2000-2016 г.
4
 

 

Проучванията на показателя „структура на субсидиите“ за ЕС, показва, че основно 

място при изплащането на субсидии на европейските фермери заема „необвързаната 

подкрепа“
5
. Те представляват приблизително 40% от всички плащания за аграрния сектор в 

ЕС. На второ място се нареждат плащанията въз основа на текущото производство, а най- 

малък дял(0,76%) заемат другите плащания (вж.фигура 2).  
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Фигура 2. Структура на подпомагането за аграрния сектор в ЕС за 

периода 2010-2016г.
6
 

                                                 
4
 ОИРС, http://www.compareyourcountry.org/support-for-agriculture?cr=AUS&lg=en&page=2&visited=1  

5
 „Необвързана подкрепа“ е „трансфер от данъкоплатците към земеделските производители, произтичащи от 

политически мерки, основаващи се на нетекущи (т.е. исторически или фиксирани) обработваеми площи, брой 

животни, приходи или доходи, като не се изисква текущо производство на дадена стока“.Източник: 

INTRODUCTION TO THE OECD PRODUCER SUPPORT ESTIMATE AND RELATED INDICATORS OF 

AGRICULTUAL SUPPORT, https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/pse-introduction-august-final.pdf 
6
 ОИРС, http://www.compareyourcountry.org/support-for-agriculture?cr=AUS&lg=en&page=2&visited=1  

http://www.compareyourcountry.org/support-for-agriculture?cr=AUS&lg=en&page=2&visited=1
http://www.compareyourcountry.org/support-for-agriculture?cr=AUS&lg=en&page=2&visited=1
https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/pse-introduction-august-final.pdf
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Изследванията на връзката между нивата на субсидиране в земеделието на страните 

от ЕС и количеството на произведените култури сочи, че произведеното количество от 

основните култури не зависи в голяма степен от подпомагането. Съществуващото 

увеличение на селскостопанското производство се обяснява с мащабното навлизане на 

модерните технологии в аграрното производство, в това число  модернизацията на 

селскостопанската техника, навлизането на глобалните системи за позициониране и 

„интелигентните“ технологии. Те позволяват на селскостопанските производители да 

познават по-добре процесите на производство и постоянно да ги оптимизират. С всичко това 

земеделските стопани могат да продължат да увеличават производителността си като 

оптимизират техните разходи.  

 

2. Състояние на субсидирането чрез ОСП в България 

 С влизането си в ЕС през 2007 г. България въведе така наречената „схема за единно 

плащане на площ” (СЕПП) като механизъм за подкрепа на доходите на земеделските 

производители в рамките на Първи стълб на ОСП. Тази схема определя размера на 

субсидиите единствено на база размера на обработваната от стопанствата площ. 

Първоначално се предполагаше, че СЕПП ще се прилага само три години - до 2009 г., но по-

късно ЕК даде възможност обхватът на прилагането да бъде удължен до 2013 г., а 

впоследствие до 2020 година. Дори след реформата на ОСП от 2013 г. и въвеждането на 

многопластова форма на субсидиране – базово плащане, зелени плащания, 

преразпределително плащане, плащане за млади земеделски производители, обвързано 

подпомагане за плодове, зеленчуци и протеинови култури, логиката на директното 

подпомагане се запази – на единица площ. В допълнение, една значителна част от 

подпомагането по линия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а именно 

плащанията за райони с природни или други ограничения, биологично производство, 

агроекология, НАТУРА 2000 следват същия принцип.  

По първи стълб на ОСП се осъществява подкрепа, която включва директните 

плащания на площ и стопанство, обвързаната подкрепа, включително националните 

доплащания и пазарната подкрепа. Приоритет имат директните плащания, които от 2015 г. 

включват и преразпределителните и зелени плащания (Таблица 1). Последните данни 

показват, че през 2015 г. директните плащания слабо намаляват спрямо 2014 г. Като цяло 

размера на подкрепата по първи стълб намалява с 2%.Почти двойно намаляват средствата за 

национални доплащания, а увеличението на обвързаната подкрепа не покрива това 

намаление.  

Общата сума на субсидиране по двата стълба на ОСП към 2015 г. възлиза на 1 263 

млн. евро. Брутната добавена стойност в сектора за 2016 г. е 1 790 млн. евро.Съпоставката на 

общите субсидии за 2015 г и получената Брутна добавена стойност в земеделието за 2016 г. 

дава основание да заключим, че финансовите измерения на ефектите от субсидирането са в 

общ план негативни: ниско равнище на съзадавана БДС в земеделието, значителен размер на 

средства за опазване на околната среда (до 34 % от общите субсидии) и пазарна подкрепа 

(по-скоро инцидентна във връзка с ембаргото например), която не решава проблема с 

качеството и конкурентоспособността. 

Най-висок относителен дял при подпомагането на аграрния сектор в България заема 

„Схемата за единно плащане на площ“. Основния проблем, които се забелязва при 

изследването на СЕПП е, че повече от 70% от средствата по схемата се усвояват от по- малко 

от 10% от земеделските стопанства в страната. Друг основен факт е, че тези около 10% от 

стопанствата обработват между 1000 и 50 000 дка. Това означава, че за стопанствата с 

обработваема площ под 1000 дка, които представляват над 80% от стопанствата в страната, 

получават по малко от 30% от средствата от бюджета на СЕПП. Това подсказва за 

съществуващ проблем при справедливостта на средствата. 
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Таблица 1. Размер и динамика на субсидиите по първи стълб на ОСП 

Видове плащания 2014 г. 

/млн.евро/ 

2015 г. 

/млн.евро/ 

% дял Изменение 

% 

Директни плащания 589 585,5 69 99 

Пазарна подкрепа 40 62 7 155 

Национални доплащания 161 82 10 51 

Обвързана подкрепа-

растениевъдство 

37,2 56,2 7 151 

Обвързана подкрепа - 

животновъдство 

33 61 7 185 

 Източник: Аграрен доклад, МЗХГ, 2014-2016. 
 

Към момента съществува таван на средствата, които може едно стопанство да получи 

по СЕПП. Това ограничение обаче създава възможност за изкуствено разделяне на едно 

стопанство на няколко по- малки, за да може средствата получавани по СЕПП да останат под 

тавана.  

Всички средства по СЕПП са насочени в сектор растениевъдство. За сектор 

животновъдство са отделени по- малко от 20% от средствата по всички схеми за 

финансиране. От тази информация можем да стигнем до извода, че към момента 

растениевъдството е приоритетно направление за финансиране. Както споменахме по- горе 

държавата реализира и подкрепа под формата на данъчни облекчения. За 2016г. данъчните 

облекчения са били под формата на отстъпка от стойността на акциза  върху газьола и 

преотстъпване на корпоративен данък. Общата сума на средствата спестени от данъци за 

земеделските производители е на стойност е 120 015 120лв., а относителния дял на 

данъчните облекчения в общата финансова подкрепа е 5%, което показва, че данъчните 

облекчения в страната не са основна форма за подпомагане в аграрния сектор. 

Както се разбра основно място в подпомагането за аграрния сектор в страната заемат 

директните плащания. Важен въпрос е не само това, че те имат най- голям бюджет, а и това в 

каква степен той се усвоява от земеделските стопани. През 2016г. общия бюджет по всички 

схеми за директни плащания е бил 1 554 990 277 лв., което е с приблизително 140 млн. лв. 

повече спрямо предходната година. Средният процент на усвояване на бюджета за 

различните схеми от директните плащания през 2016г. е 94,94%, което е 3,64% повече 

спрямо предходната година. В най- голяма степен се усвоява бюджета на схемата за 

обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол. Бюджета 

на тази схема е усвоен на 98,04%, като само 251 хил. лв от него на са получени от 

земеделските стопани. Най- лош резултат по този показател реализира схемата за млади 

земеделски стопани. Бюджета на тази схема е усвоен на 80,07%. Интересното при тази схема 

е, че през предходната 2015 г. бюджета на схемата е бил усвоен едва на по- малко от 14% и 

тя бележи сериозен ръст в усвояемостта на отпуснатите пари по схемата. През 2015г. не 

усвоените средства по схемата за млади стопани са били на стойност от приблизително 6.3 

млн. лв., до като през 2016г. не усвоените средства са намалени до приблизително 401 хил. 

лв.  През 2016г. не се забелязва сериозен проблем с неизрядни документи и недопустими 

кандидати и площи, като реализирания процент на оторизиране на заявленията по схемите на 

директните плащания е 95,15%. Въпреки добрия резултат по този показател се забелязва лек 

спад в това отношение, тъй като през предходната година са оторизирани 99,77% от 

подадените заявления за директно подпомагане. 

Така посочените факти поставят под въпрос справедливото разпределение на 

средствата и създаването на възможност за схеми заобикалящи закона. Именно поради тази 
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причина е необходимо да се преструктурира и да се промени подхода на разпределение на 

средствата, за да бъде той по справедлив. До момента схемата за единно плащане на площ, 

предоставя на стопанствата  средства според размера на обработваемата от тях земя. Така 

разпределяни средствата провокират стопаните константно да увеличават земята си. По този 

начин малките стопанства става не конкурентно способни и не получават равен достъп до 

средствата по СЕПП. 

Средствата получавани от земеделските стопани зависят от обработваемата площ на 

стопанството. Това провокира стопанствата да се развиват екстензивно и това не стимулира 

повишаване на тяхната производителност и ефективност. 

Субсидиите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), до която достъп имат 

всички производители по принцип е добра възможност за подкрепа на доходите като 

обезщетение на обществените блага и услуги, които те осигуряват. Успоредно с това, те се 

оказаха мощен стимул за увеличаване на размера на използваемата земеделска площ (ИЗП) 

чрез включване на изоставените в хода на поземлената реформа земя от около 16 млн.дка. 

Преобладаващата част от ИЗП е заета от полски култури. Системата на субсидиране води до 

нарастване на диспропорциите и ИЗП заета с полски кутури е 2 до 3 пъти повече от 

останалата ИЗП. 

СЕПП стимулира и диспропорциите в животновъдството в полза на зърноядните 

свине и птици чрез увеличаване на площите на стопанствата в посочените подсектори. 

Концентрацията на земя и субсидии води до нарастване на животинските единици в 

свиневъдството и птицевъдството, които показват по-високи темпове на развитие. Налага се 

по естествен път заключението, че досега ДП в голяма степен са „изтичали“ към 

собствениците на земеделска земя. 

Брутната продукция в растениевъдството бележи ръст през периода 2007-2016 г., 

което е положителна тенденция. Причината за тези резултати се дължи на повишаване на 

средните добиви, както и на нарастване на цените на продукцията през посочения период и 

не е пряк резултат от субсидирането.  

Наблюдава се и повишаване на разходите под формата на рента и амортизации. 

Изпреварващият темп на нарастване на производствените разходи намалява размера на 

нетния доход и изчислен без наличието на субсидии, той е по-нисък през 2016 г. в сравнение 

с 2007 г.  

В периода от началото на членството в ЕС, България прилага Програма за развитие на 

селските райони, като инструмент на 2-ри стълб на Общата селскостопанска политика. В 

контекста на ОСП, ПРСР е насочена към насърчаване на конкурентоспособността на 

селското стопанство, осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на 

дейности, свързани с климата, постигане на балансирано териториално развитие на 

икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на 

заетост. 

Разпределеният ресурс от бюджета на ПРСР 2007-2013 за подкрепа на селското 

стопанство и селските райони в страната до 2015 г. възлиза на 3,1 млрд. евро, от които 

директно насочени към селското стопанство са 1,8 млрд. евро под формата на инвестиции и 

компенсаторни плащания. За развитие на населените места и подобряване на обществената 

инфраструктура и развитие на неземеделски бизнес са разпределени средства в размер на 1,3 

млрд. евро. Реалното изплащане на средствата за програмен период 2014-2020 г. стартира 

през 2016 г., а изплатените средства през годината са в размер на 187 млн. евро. 

Важен ефект от ПРСР в страната е драстичното увеличаване броя на навлезлите 

младите фермери в сектора. За периода 2009- 2016г. броя на навлезлите младите фермери в 

страната е нараснал от 2566 до 7051 или 175%, а средногодишно навлизащите младите 

фермери в сектора са с 17% повече спрямо предходната година. 

За първите десет години от прилагане на ОСП в България осредненият размер на 
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плащанията на площ се увеличи с близо 170%. Същевременно средното рентно плащане за 

страната се увеличи със 120%, а цената на земята – с близо 230% за същия период. 

Увеличиха се земеползването, обемът арендовани площи и сделките със земеделски земи. 

Като цяло начинът на прилагане на мерките и схемите за подкрепа в България не 

способстват в достатъчна степен за ръста на инвестициите и интензифицирането на сектора, 

за технологичното обновление и трансфера на знания, умения и добри практики.Развитието в 

селските райони е изключително бавно - коефициентът на заетост все още не е постигнал 

предкризисните нива от 2007 г. Леко подобрение се наблюдава при дела на лицата в риск от 

бедност. Покупателната способност на населението в селските райони бележи слаб ръст като 

ножицата с урбанизираните територии продължава да се отваря. 

Подобни изводи се правят в докладът, на Световната банка, озаглавен "Осмисляне на 

ОСП"
7
.Той разглежда въпроса как новите инвестиции и услуги в селското стопанство, 

подкрепени от знаковата обща селскостопанска политика на ЕС, могат да намалят бедността 

и да преобразуват селското стопанство в сектор, който може да осигури по-добре платени 

работни места за тези, които обработват земята. 

Подчертава се, че Унгария, Словакия, Естония, Дания и Холандия са примери за 

страни членки, които успешно са  осъвременили селскостопанските си сектори, чрез 

предоставянето на консултантски услуги, пътища, защитени права за собственост и достъп 

до образование и здравни услуги в селските райони. 

Други - като България, Португалия, Румъния, Словения и Гърция, все още има какво 

да направят, за да намалят бедността и да осигурят работа в селското стопанство с добро 

заплащане. Тези държави могат да постигнат това чрез подобряване на общата рамка на 

селскостопанския сектор, което ще подобри и резултатите от финансовите инвестиции, 

направени по линия на ОСП.  

В доклада на Световната банка се подчертава, че селското стопанство и бедността в 

половината от държавите членки на ЕС вече не вървят ръка за ръка. Разликата в доходите 

между селското стопанство и други сектори от икономиката видимо намалява, като се 

заключава, че в някои държави като Холандия например работата в селското стопанство 

може да е заплатена по-добре от тази в други сектори. 

Според посоченото изследване около половината от страните членки на ЕС признават, 

че селското стопанство може да даде тласък на общия просперитет, докато в другата 

половина все още трябва да се работи, за да се гарантират базовите условия, необходими за 

постигане на структурни промени. 

Все пак има някои категории субсидии - известни като обвързващи плащания за 

производство на определена култура или определен добитък, за които се посочва, че не може 

да се намери пряка връзка с нарастване на просперитета. В миналото тези обвързващи 

плащания са довели до крайно свръхпроизводство и ценово изкривяване на световните 

пазари. Поради това подобрения в ОСП според препоръките, изложени в доклада, 

допълнително ще засилят ролята на политиката като мощен инструмент за структурна 

трансформация. 

Заедно с това обаче е наложително да се осигури справедливо и по-целенасочено 

подпомагане на доходите на земеделските стопани чрез: 

- Въвеждане на задължителен таван за директните плащания (още по-намален таван); 

- Прогресивно намаляващите плащания като начин за регулиране на подкрепата за 

големите стопанства и продължаващата монокултурност; 

- Засилено внимание към преразпределителните плащания; 

- Насочване на подпомагането към истинските земеделци, които активно упражняват 

селскостопанска дейност и за тях е начин на живот; 

                                                 
7
 World Bank, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU, Washington, DC: World Bank 

2017 http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/eurer5.  
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- Разпределяне на средствата с оглед балансирано развитие на сектора; 

- Увеличаване делът на финансирането за инвестиционна подкрепа; 

- Продължаване на обвързаната с производството подкрепа, но с промени в посока 

увеличаване на производството, а не само запазване броя на животните. 

- Въвеждане на нарастваща подкрепа за младите стопани, ориентирана към оставане в 

отрасъла.В тази връзка трябва да се създадат условия за приемственост между поколенията 

чрез поземлената уредба, данъчното облагане, наследственото право и териториалното 

планиране.  

Приемствеността трябва да се прилага едновременно с други процедури по опростено 

допълващо плащане за нови участници или удължаване на срока на сегашните еднократни 

плащания. 

Освен това нараства необходимостта от подпомагане на дейности, стимулиращи 

трансфера на знания между поколенията (чрез партньорства и други нови бизнес модели) и 

улесняващи планирането на приемствеността (т.е. консултантски услуги, наставничество и 

подготовка на „планове за приемственост на стопанството“). 

 

Заключение  

Наличието на субсидиране в аграрния сектор е неизбежно, тъй като касае 

изхранването на населението. Субсидирането в Европа и България се осъществява 

посредством ОСП. Към момента ОСП е разделена на два основни стълба – Директни 

плащания и Програма за развитие на селските райони, чрез които осъществява 

субсидирането на земеделските стопани. Директните плащания са съставени от различни 

схеми и мерки, като основна се оказва схемата за единно плащане на площ. От друга страна 

Програма за развитие на селските райони осъществява финансирането посредством двадесет 

различни мерки, всяка от които със собствена специфика и насоченост. В България най- 

голяма част от средствата на ПРСР са насочени към инвестициите в материални активи и 

иновации, обновяване на селските райони и развитие на стопанствата и стопанската дейност. 

За справянето с предизвикателството, пред което е изправен аграрния сектор е необходимо 

това подпомагане да бъде преструктурирано и да бъде насочено повече към модернизацията 

на стопанствата и насърчаване на тяхната ефективност, за сметка на директните методи за 

подкрепа. 
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Abstract 

Educational tourism (edu-tourism) is gaining popularity as e new trend in the global tourism industry. He is 

under-researched in the literature. There is a lack of consensus regarding the nature and scope of educational tourism 

as a theoretical concept and market segment. Through the review and synthesis of current definitions of educational 

tourism, a new definition is offered. The publication presents an alternative process-driven and outcomes-based model 

of educational tourism. The concept of this type of tourism is broad in scope and it has been constantly changing. This 

article is focused on: the essence of edu-tourism; his characteristics and major types; trends and prospects in its 

development. Through a critical literature review of research over the last three decades, the article aims to present an 

actual conceptual framework of educational tourism. The potential for future directions of the sector in Bulgaria is 

highlighted.  
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Въведение 

Образователният туризъм е динамично развиващо се, самостоятелно направление, 

както в сферата на обучението, така и в туристическата индустрия. Той е пресечната точка, 

където принципите на приемственост и достъпност на образованието и туризма намират 

своята практическа реализация. Отнася се към водещите и перспективните видове туризъм, 

което е свързано със съвременнните иновационни процеси в науката, културата и 

образованието, активното развитие на педагогическата теория, практика и технология 

(Jiteniuva, 2018). Използва се в образователните системи и се оценява едновременно като 

високоефективна технология на обучение и като форма на организация на учебния процес. 

Пътуванията в обхвата на образователния туризъм не са новост и нарастването на 

популярността им на туристическия пазар е прогнозирано преди началото на настоящото 

хилядолетие (Gibson, 1998; Holdnak, 1996; Kalinowski, 1992). В Европа, отделните му 

направления, най-вече формите на студентски образователен обмен, получават силен импулс 

за развитие през втората половина на XX век (Guseinova, 2015). Над 85% от 

пътешествениците се разграничават от и не се асоциират с масовите туристопотоци. Близо 

60% от тях са на възраст 20 – 25 г., а през последното десетилетие пътуванията „без граници” 

са все по-популярни за хората във възрастовата група 25 – 35 г. (Shkuta, 2014). Анализът на 

статистическите данни показва, че повечето млади хора в света избират т.нар. „полезна 

почивка” със свободна програма на пътуване и престой. Търсят нестандартни развлечения и 

алтернативни маршрути с възможности за:  

 опознаване на дадена страна, район или общност отвътре;  

 социализация с местните жители и потапяне в техния начин на живот;  

 усещане и съпреживяване на нова, различна социокултурна среда;  

 комбиниране на почивката с учене или поддържане на определено чуждоезиково ниво.  

Специфичните особености на образователния туризъм са свързани с характеристиките 

на туристическото търсене, сезонните колебания, диверсификацията на туристическия 

продукт, услугите за настаняване, разновидностите и формите. Тези и други особености 
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изискват детайлно проучване. Образователният туризъм притежава значителен учебен и 

възпитателен потенциал, който е недостатъчно изследван. Необходимо е разработване на 

комплекс от мерки и мероприятия за подобряване на взаимодействията между всички 

участници в системата „образователен туризъм”. Функционирането й има силно влияние 

върху социално-политическата реалност в съвременния свят и е възможност за 

позициониране на малката образователна общност (училищна, студентска) в глобалното 

макро-общество (Krasteva, 2018). 

Предмет на изследване в статията е образователният туризъм, а обект на проучване 

са актуалните тенденции в развитието му. Поставената цел в публикацията е: на основата на 

теоретична характеристика на същността и особеностите на образователния туризъм, и 

на неговия концептуален модел, да се определят водещите тенденции, характерни за 

съвременното му състояние. Дефинирани са и по-важните насоки за развитието на 

образователния туризъм в България в съответствие с модела на резултатите от учене чрез 

пътуване.  

Приложен е системен подход при изучаването на предмета на разработката като са 

откроени двата основни компонента в съдържанието му: образование и туризъм. Същността 

и обхвата на образователния туризъм са проучени в теоретичен аспект на основата на 

критичен преглед, анализ и синтез на актуалните публикации по темата през последните три 

десетилетия. Чрез процесно ориентиран подход е представен алтернативен модел на 

образователен туризъм, основан на резултатите от учене чрез потребление на специализиран 

образователен туристически продукт. Моделът се разглежда като концептуална рамка за 

разширяване на проучвателната дейност, от една страна и подобряване на процеса по 

създаване и реализиране на образователни туристически пътувания, от друга. 

 

1. Предпоставки за поява и развитие на образователен туризъм 

В исторически аспект, най-пряко образователният туризъм кореспондира с 

провежданите през за XVII и XVIII век образователно-развлекателни пътувания, известни 

като „Голямата континентална обиколка”
1
 (Grand tour of Europe). Тези пътувания са 

следствие на определена социокултурна среда и благоприятни условия, характерни за 

британското общество в периода XVI - XIX в. Пътуването допринася в значителна степен за 

развитието на изкуството и културния потенциал на Великобритания (Towner, 1985). 

Мненията за началото и произхода на „Голямата обиколка” са различни и варират от опитите 

на Римската църква през 1534 г. да трансформира духовните поклонници в светски 

пътешественици, до средата на XVII в. и началото на XVIII в. Упадъкът на пътуването се 

свързва с френските революционни борби от края на XVIII в., навлизането на железницата 

през 40-те г. на XIX в., увеличаването на пътуващите от средната класа и промяната в 

културните нагласи. Пътуването продължавало от няколко месеца до около три години. 

Съществена роля за увеличаване на участниците в „Гранд тур” изиграва 

произведението на Джон Лок „Опит върху човешкия разум” (от 1689 г.). В него авторът 

посочва обективната природа като истински предмет на всяка наука. Според Лок 

обективната природа може да бъде опозната единствено чрез опита и възприемането на 

заобикалящата среда, поради което е наложително човек да посещава различни места. 

Пътуването се налага като необходимост за развитието на човешкия интелект и познанието 

за света (Marinov, 2011). 

                                                 
1
 Терминът е въведен от римокатолическия свещеник и пътешественик  Richard Lassels в книгата му „Пътуване 

до Италия” (1670). 
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„Голямата континентална обиколка” е важна епоха в историята на туризма, в частност 

в историята на образователните пътувания, със значими социокултурни, политически, 

архитектурни и кулинарни влияния върху британското общество. Младите английски 

аристократи пътували заедно с преподавателите и прислугата си. С подобно комбинирано 

преживяване разширявали кръгозора си, задълбочавали образованието си, придобивали 

езикови умения и познания по архитектура, география, култура и изкуство. Най-често 

пресичали Ла манша от Дувър до Кале. В маршута били включени най-големите културни 

центрове: Париж, Рим, Венеция, Флоренция и Неапол. Пътувало се до Испания, Португалия, 

Германия, Източна Европа и Балканите, но интересът към последните места бил ограничен. 

Британските аристократи задължително се запознавали с останките от гръцка и римска 

античност, и придобивали представа за континентална Европа. Наред с образованието, част 

от времето оползотворявали за забавления и развлечения. Периодът на пътуването бил 

своеобразен преход от юношеството към зрелостта, от формалното образование към 

отговорностите и задълженията в аристократичното общество. 

С участието в „Голямата обиколка” заможните британски аристократи стимулирали 

развитието на туризма в южна Франция, Швейцария и някои части на Италия. Поради 

харченето на много средства извън страната, някои английски политици били против 

пътуването. Но то привличало творци и интелектуалци, сред които някои от най-великите 

художници, писатели, музиканти и мислители на XVIII в.: Русо, Берлиоз, Моцарт, Адерсен, 

Гьоте, Менделсон, Байрон и др. Постепенно се включвали по-широки социални слоеве, 

броят на пътуващите се увеличил. Това ускорило еволюцията и растежа на пътуванията с цел 

образование и туризъм в някои части на Европа в периода 1820-1830 г. На тази основа, след 

малко повече от едно десетилетие Томас Кук реализирал идеите си, признати като 

фундаментални за развитието на съвременния организиран туризъм, намерили своето 

отражение в организацията и провеждането на образователни пътувания. 

Предпоставките за растежа и подема на образователния туризъм определят и 

характеризират предварителните условия за неговата поява и развитие от дълбока древност 

до наши дни. Те се конкретизират в наличието на съществени основания и причини, които 

условно групираме в две основни направления: 

първо, обусловени от особеностите и измененията в туристическата индустрия и по-

конкретно от актуалните тенденции в туристическото търсене. Жаждата за нови знания и 

умения у хората расте, което допълнително насърчава и мотивира пътуванията с 

образователна цел. Налице е стремеж към изучаване на концепции, придобиване на 

технически знания и умения по нетрадиционен начин, извън класните стаи. Образователните 

пътувания са насочени към съответни региони, в които има възможности за срещи и 

общуване с опитни, знаещи и компетентни в съответна област хора. 

второ, свързани с характеристиките и измененията в съвременната образователна 

система, по-важните от които са: насърчаване на образованието във всичките му форми и 

разновидности; стимулиране и подкрепа за концепцията за неформално обучение, която е по-

ценна и ефективна от тази, за формалното учене; повишаване на информираността, 

нарастване на ролята и значението на образованието като стимул за растеж на 

образователната индустрия като цяло; прилагане на нови модели на учене и иновативни 

изследователски техники; използване на съвременни информационно-комуникационни 

технологии в образованието и др.  

Посочените предпоставки в двете основни направления стимулират и насърчават 

растежа на образователния туризъм, съчетавайки по подходящ начин предимствата на 

„образованието чрез пътуване”.  
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2. Дефиниране на образователния туризъм 

Единно и общоприето от научната общност определение за понятието „образователен 

туризъм” (educational tourism, edu-tourism) не съществува. В резултат на това, подходите за 

дефинирането му са разнообразни и се систематизират като: икономически; програмно-

ориентирани, потребителски-ориентирани; основани на предприеманите дейности; 

комбинирани (Ponomareva, 2015). Някои изследователи определят образователния туризъм 

като подвид на културния, обособен по мотивационен признак като основната цел на 

пътуванията е повишаване на образователното равнище (Marinov, 2011). Други автори 

дефинират образователния туризъм като подвид на младежкия (Demeter, 2014; Popova, 2017, 

p. 77). Свързват го с „програма, в която участниците пътуват до определено място в група, 

чиято основна цел е ангажиране и въвличане в учебен процес, опит и преживявания, пряко 

свързани с мястото” (Bodger, 1998). Разглеждането на образователния туризъм като подвид 

на други основни видове (културен, младежки) е аргументирано и произтича от условния 

характер на класификацията на видовете и формите на туризма, в която са възможни 

йерархични размествания на критериите и признаците за групиране, т.е. един вид туризъм от 

основен се превръща в подчинен и обратно.  

По аналогия с препоръките на Световната организация по туризъм (СОТ) за 

туристическата статистика, образователният туризъм се дефинира като: „пътуване за период 

от 24 ч. до 6 месеца за обучение (общо, специално, допълнително) и повишаване на 

квалификацията чрез участие в курсове, стажове...” (Mishurova, 2004). Възможно е 

образователният туризъм да се определи като дейност, реализирана от посетителите (туристи 

и екскурзианти), за които образованието е основна или второстепенна цел, т.е. съществува 

определен пазарен сегмент, за който важната и водещата цел на пътуването е образованието 

(Ritchie, 2003). Към този сегмент се отнасят училищните екскурзии, обучението в езикови 

школи и университети. Обособява се и друг пазарен сегмент, за който първична цел е 

туризмът, а образованието или обучението са второстепенни цели на пътуването. Към този 

сегмент принадлежат екологичният и културният туризъм, а също и образователният 

туризъм за възрастни. 

В посочените определения, авторите дефинират образователния туризъм едностранно, 

предимно от позицията на потребителя. В подобни дефиниции се пропуска и не се отразява 

процесът по подготовка и създаване на специфичен туристически продукт. В тази връзка, 

образователният туризъм може да се разглежда от икономическа гледна точка като 

категория, отразяваща система от отношения по повод производството, разпределението, 

обмяната и потреблението на образователен туристически продукт в рамките на 

националната и глобалната икономика (Lebedev, 2012). Така дефинираният образователен 

туристически продукт обединява материални и нематериални блага. Те са необходими за 

удовлетворяване на потребностите от придобиване и усвояване на знания, умения и 

способности при временното пребиваване, извън постоянното местожителство, в мястото на 

обучение, с оновна цел „образование” (формално или неформално), за период по-малко от 

една година. 

Интерпретацията на представените дефиниции показва, че авторите са единодушни 

само в твърдението, че образователният туризъм е пътуване, обиколка с образователна цел. 

Някои изследователи приемат, че тази цел може да има вторичен характер, т.е. да не е 

основна за пътуването. Това по същество е неправилно, защото именно водещата, 

първичната цел на пътуването определя неговата принадлежност към даден вид туризъм. 

Ако тя не е свързана със специфична образователна форма или вид обучение по определена 

програма (формална или неформална), то и съответното туристическо пътуване ще е извън 

обхвата на образователния туризъм. Също така, е погрешно в неговото съдържание да се 
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включва като основна цел удовлетворяването на общи познавателни интереси и 

любознателност. Туризмът по своята същност и генезис е неделим от процеса на познанието 

и по същество всеки вид туризъм се свързва с получаването на каквото и да е знание и 

разнообразна информация, които са с по-общ познавателен, а не образователен характер. 

За целите на настоящата публикация и на основата на направения общ преглед на 

дефинициите за образователен туризъм го определяме като: специализирано, временно 

пътуване и пребиваване, извън постоянното местожителство, с основна цел обучение и 

удовлетворяване на индивидуални образователни потребности и мотиви, в туристическо 

място, предлагащо услуги и продукти, разработени в съответствие с определена 

образователна програма (формална или неформална). Според формулираното определение, 

в класификационната схема на видовете и формите на туризма, образователният туризъм се 

позиционира като основен вид туризъм по признака мотиви и цели за предприемане на 

туристическо пътуване. Важен аргумент за определянето му като основен вид туризъм е и 

обособяването на обучението и образованието като самостоятелна, основна цел за 

предприемане на туристическо пътуване (IRTS, 2008). Според Международните препоръки 

за туристическата статистика, разработени от СОТ, пътуванията с цел образование и 

професионална подготовка включват: посещение на краткосрочни курсове; изпълнение на 

определени обучителни програми (формални или неформални); придобиване на специфични 

умения вследствие участието в определените курсове.  

 

3. Същност и особености на образователния туризъм 

Интересът към образователния туризъм се свързва с активното желание и вътрешната 

мотивация на посетителите да потребяват специфичен туристически продукт, създаден на 

основата на атрактивни и нетрадиционни форми на изучаване, изследване, обучение, 

образование и др. Примери за подобни образователни пътувания, които може да определим с 

общото понятие „специализирани образователни ваканции”, са: тематичните пътувания, 

посветени на специални интереси на туристите и техните хоби занимания; екологичните и 

природосъобразните почивки; познавателните обиколки на обекти и атракции от културно-

историческото наследство; образователните круизи и училищните пътувания; семинарите по 

време на ваканция; обучението в чужбина; образователни програми за обмен и др. Най-

популярни са образователните екскурзии, които осигуряват добри възможности за обучение 

на ученици и студенти чрез повишаване на техните умения за изследване, наблюдение и 

оценка, разширяват техния опит като цяло. По този начин те са способни да формират 

различен, научно обоснован подход към света и околната среда, да имат отговорно и 

съзнателно отношение към нейните природни, социо-културни и икономически компоненти.  

Според онлайн изследване, проведено сред над 850 участници в образователни 

пътувания, изследователи и туроператори в Австралия трите основни характеристики на 

образователния туризъм са (Pitman et al., 2010):  

 целенасочено образователно пътуване, фокусирано върху обучението; 

 практико-приложен стил на образователено-учебния процес; 

 специално структурирана образователна програма. 

Отношението на туристите към образованието, склонността и готовността им за учене 

и изследване са от ключово значение за развитието на образователния туризъм. В тази връзка 

той се разглежда и като алтернативен подход за: провеждане на обучение; извършване на 

научно-изследователска дейност; придобиване и обогатяване на специфични знания и 

умения и др. Като перспективно и динамично направление на съвременната туристическа 

индустрия, този вид туризъм е тясно свързан с кариерното развитие и 

самоусъвършенстването на личността. В основата му е заложена идеята, че туристическото 
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пътуване е форма на почивка и възстановяване, а ученето и образоването по време на 

ваканция и отдих, в нетрадиционна и непринудена атмосфера, може да бъде по-забавно и по-

ползотворно от класическите начини на учене във формална, училищна среда. Няма 

възрастови ограничения, които да възпрепятстват хората да се учат и образоват по време на 

туристическо пътуване. То дава възможност за ефективно комбиниране на теория и 

практика, а трансферът на знания и информация в неформална туристическа среда е улеснен 

и опосредстван. 

Промените в туристическата индустрия през последните десетилетия, засилената 

мобилност и динамика в съвременната образователна система доведоха до интензивни 

взаимодействия и интеграция между туризма и образованието (Ritchie, 2003). Съвкупният 

образователен и познавателен елемент се превърна в съществена част от туристическия опит 

и преживявания, и важен критерий за степента на удовлетвореност от престоя, ефектите и 

ползите от туризма. За разлика от масовите туристически обиколки, които създават 

епизодични спомени, целенасочените образователни пътувания са източник на дълготрайни 

преживявания и впечатления, запазващи се в съзнанието на човека за цял живот (Sherri, 

2017). 

 

4. Съвременни изменения в развитието на образователния туризъм 

Като форма на активна ваканция актуалните тенденции в образователния туризъм са 

своеобразна хибридна комбинация на оползотворяване на свободното време чрез обучение, 

която генерира ново търсене на туристически продукти с преобладаващи образователни, 

изследователски и учебни компоненти. Съвременните изменения в образователния туризъм 

са резултат от интеграцията между теорията за експерименталното учене и 

съществуващите изследвания за образователен туризъм. Тенденциите се основават на 

постигнатите резултати от участието в образователни туристически пътувания, вследствие 

на което се достига до личностни трансформации. За да се постигне успешен учебен процес, 

чрез образователен туризъм, е необходимо ясно и точно дефиниране на конкретни резултати 

(цели) за всеки етап от учебната програма. Резултатите от ученето традиционно се 

обособяват в три основни категории (McGladdery and Lubbe, 2017): 

 когнитивни – демонстрират какво е научено и какви знания са придобити; 

 емоционални – показват нагласите, отношението и промените в начина на мислене; 

 поведенчески – отбелязват придобитите умения, които ще бъдат доразвити, 

обогатени и усъвършенствани. 

Основното  предимство от определянето на резултатите от учене, придобити от 

участието в образователно туристическо пътуване е, че те са измерими. Оценява се степента 

на тяхното постигане, за да се направят промени, които да повлияят върху ефективността от 

ученето чрез пътуване. 

Съвременният модел на образователен туризъм е преосмислен и процесно ориентиран 

(фиг. 1). Той се основава на постигнатите резултати от учене чрез потреблението на 

специализиран образователен туристически продукт. Актуализираният модел обхваща 

всички етапи от живота на участниците. За да бъде моделът ефективен и полезен за 

туристите е необходимо те да изпитат, съпреживеят и усетят спецификите и разликите на 

образованието в нетипична и необичайна среда. А придобитият от тях туристически опит 

следва да е адекватен и логичен резултат от учебен процес с преобладаващ практико-

приложен характер. 

Съвременното преосмисляне на традиционната концепция за образователен туризъм и 

разглеждането му като трансформиращ процес с ясно определени и измерими резултати, 

предоставя разнообразни възможности и перспективи за усъвършенстване на 
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образователните туристически дейности, както и задълбочаване на бъдещите изследвания в 

тази област. С помощта на процесния подход се демонстрира значителен потенциал за 

комбиниране (хибридизиране) на образователния туризъм с други сектори в и извън сферата 

на туристическата индустрия. Това допринася за утвърждаване и обогатяване на съвкупния 

мултипликационен ефект от неговото развитието. 

 

5. Насоки за развитие на образователен туризъм в България 

Образователният туризъм притежава значителен учебен и възпитателен потенциал, 

който е недостатъчно изследван, както в национален, така и в международен аспект. В 

България този вид туризъм има утвърдени позиции. Висшите и средните училища в страната 

поддържат устойчиви партньорства с чуждестранни университети, учебни заведения и 

организации, осигуряващи ефективен младежки обмен в научната и образователната сфера 

(Popova, 2017, p. 229). За да бъде потенциалът оползотворен, а традициите продължени, е 

необходимо привличане на вниманието на научната общност, която да анализира и определи 

благоприятните възможности за развитието на образователен туризъм у нас, базиран на 

модела на резултатите от учене. Заедно с това е препоръчително: 

 правно обезпечаване на образователния туризъм и регулиране на нормативно-

правната уредба за нормалното и ефективното функциониране на системата за отдих на деца, 

ученици и студенти, комбинираща туризъм и учебен процес; 

 

 
 

Фигура 1. Процесен модел на образователен туризъм (McGladdery, 2016) 
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 разработване на комплекс от стимулиращи мерки за организации и фирми, които 

предлагат образователни турове в България, особено за деца, младежи и граждани в 

неравностойно положение; 

 координиране на усилията и съвместна работа между Министерството на туризма и 

Министерствота на образованието и науката за изготвяне на общи туристико-образователни 

програми за висшите и средните училища; 

 разработване на подходящи маршрути (регионални и междурегионални) от 

специализираните централни и местни органи на властта, които да стимулират и насърчат 

образователния туризъм в България; 

 организиране на сезонни образователни лагери и школи за допълнително обучение 

на основата на наличните ресурси и при използването на съвременни обучаващи и 

интерактивни технологии и техники (подготовка и разпространение на специални учебни 

програми и методически пособия); 

 изучаване и адаптиране на опита на други държави в сферата на образователния 

туризъм и по-конкретно в чуждоезиковото обучение (предлагане на курсове по български 

език за чуждестранни туристи и студенти, без възрастови ограничения); 

 разработване на целева програма, условно наречена „Образователен туризъм в 

България”, която в стратегически аспект може да е пълноценен компонент в българската 

образователна система; 

 организиране на курсове за подготовка и преквалификация на специализирани 

кадри за образователни лагери и обучителни турове; 

 разработване на учебно-методически материали, пособия и програми за 

образователен туризъм и др. 

 

Заключение 

Образователният туризъм е важно, перспективно и масово направление на 

международния културен обмен. Насърчаването му е важно условие за повишаване на 

ефективността на образователния процес и получаване на знания, умения и компетенции във 

всяка степен на обучение и във всяка възраст. Изследванията и проучванията на 

образователния туризъм следва да продължат в унисон с динамиката на този сектор от 

туристическата индустрия. Съвременните изменения в образователните туристически 

пътувания произтичат от актуализирания модел на туризма с цел образование и обучение. 

Във фокуса на модела са дефинираните когнитивни, емоционални и поведенчески резултати 

от учене чрез пътуване. Приложението на този модел като експериментален процес може да 

се използва като концептуална рамка за: продължване на научно-изследователската работа; 

подготовка и реализация на образователни туристически продукти. 
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Abstract 

The development of information and communication technologies alters the habits and behavior of modern 

consumers, who are using increasingly a larger number of portable devices with an Internet connection. According to a 

number of studies, users spend more than seven hours a day, distributed across multiple screens, and the multi-screen 

environment provides new challenges to digital marketing. Digital channels provide more ways to communicate with 

potential users and new opportunities for tracking user behavior, but at the same time they risk an intrusion into the 

privacy of the individual user. The article discusses the issues of digital marketing in social media, the role of visual 

content marketing to keep consumers' attention, the use of influencer marketing for message transmission, as well the 

impact on marketing after introduction of the EU Data Protection Regulation.  
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Въведение  

Съвременните потребители прекарват голяма част от своето работно и свободно 

време онлайн, а социалните медии се утвърждават като най-използваните канали за 

комуникация в интернет. Много популярна е класификацията на потребителите на X, Y и Z 

поколение, в зависимост от развитието на компютърните технологии в момента на тяхното 

раждане. Въпреки вариациите в горните и долните граници при разграничението на 

поколенията, проникването на технологиите характеризира основните разлики в тяхното 

поведение. Т.нар. поколение Z, родено след 2000 г. е известно още като поколение на 5-те/7-

те екрана (това са екраните на телевизора, стационарния компютър, лаптопа, смартфона и 

таблета, като могат да се добавят още екраните на фаблета и интелигентния часовник), тъй 

като от най-ранна детска възраст прекарват времето си с тези дигитални устройства. Към 

потребителите от поколението Z се добавят потребителите от поколението Y (родени между 

1980 и 2000 г.), които ежедневно използват глобалната информационна мрежа и поколението 

Х (родени между 1960 и 1980 г.), което все повече разширява информационната си 

компетентност, макар да не използва толкова активно онлайн мрежата. Всички тези 

поколения са интернет потребители и използват цялото многообразие от екрани за постоянно 

получаване на информация и пазаруване на стоки и услуги. От своя страна мултиекранната 

среда поставя редица предизвикателства пред дигиталния маркетинг и защитата на личните 

данни на отделните потребители. 

 

1. Цифровите умения и достъпът до интернет 

Годишното проучване на Google „Барометър на потребителите“ през 2017 г. разкрива 

подробности относно дигиталните навици на хората по света. В проучването са анкетирани 

79 000 души от 63 държави, включително България, като подобно широкообхватно 

изследване позволява да се идентифицират глобалните тенденции и регионалните 

особености на отделните пазари. Резултатите позволяват да се очертае ясна картина на 

връзката между разпространението на мобилните устройства и онлайн активността.  
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Две десетилетия след официалното представяне на смартфона за първи път повече от 

50% от цифрово грамотното население на всичките 63 изследвани държави осъществяват 

интернет достъп именно чрез това мобилно устройство. Глобалното използване на мобилния 

интернет през 2017 г. възлиза на 76%, като най-голямо е мобилното потребление в Саудитска 

Арабия – 98%, а най-малко в Украйна – 51%
1
. В България интернет достъпа през смартфон 

възлиза на 68%, докато през 2013 г. е бил само 29%. Данните на НСИ относно използването 

на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет към м.декември 2017 г. показват 

84,2% за мобилните телефони/смартфони
2
. Мобилните устройства вече са най-предпочитани 

от потребителите – в 62 от проучените държави потребителите преобладаващо използват 

смартфона си за достъп до интернет, вместо настолния компютър. В България 59% от 

анкетираните лица използват мобилното си устройство за комуникации в социалните мрежи, 

56% – за търсене в мрежата и 51% за гледане на видео онлайн. Средните стойности за всички 

изследвани потребители при използването на смартфон показват 65% за търсене в интернет, 

64% за общуване в социалните мрежи и 57% за гледане на онлайн видео. Смартфоните са в 

центъра на дигиталния живот на хората, като тенденцията се наблюдава от най-развитите 

пазари до тези, които ускорено се развиват.  

Проучването разкрива значителни вариации в рамките на отделните 63 държави по 

отношение нивото на цифрова зрялост, качеството на изградената дигитална инфраструктура 

и разпространението на различните устройства за интернет достъп. Така например в 

Обединеното кралство употребата на интернет почти е достигнала точката на насищане, като 

процентът сред потребителите над 16 години се увеличава само с 2% за периода 2013-2017 г. 

или достига от 82% до 84%. Въпреки това в други области на дигитализацията се наблюдава 

значителен ръст: употребата на смартфони се увеличава от 62% на 77%, а броят на хората, 

които влизат всеки ден в интернет, нараства от 77% на 90%. В България през 2013 г. само 

28% от анкетираните лица са използвали смартфон, а през 2017 г. техният дял е вече 55%. В 

страни, в които интернет достъпът е бил ограничен до базовата година на изследването (2013 

г.), се наблюдава по-значително увеличение по отделните показатели. Пример в това 

отношение е Индонезия, където за периода 2013-2017 г. употребата на интернет нараства от 

29% до 56%, а използването на смартфони се покачва от 14% до 60% за същия период. 

Подобряването на мобилната инфраструктура и въвеждането на усъвършенствани 

устройства стимулира нарастването на броя потребители с ежедневен престой в интернет от 

49% до 79%. Или тенденцията на доминиращо разпространение на мобилните устройства и 

свързаното с това увеличаване на онлайн активността, се наблюдава на повечето локални 

пазари в изследването, дори и на силно наситените такива.  

Друг важен извод от проведеното изследване е, че притежаването на цифрови умения 

от населението стимулира по-бързото въприемане на новите свързани устройства. Отчита се 

увеличаване на броя на свързаните с интернет устройства, използвани от потребителите. В 

нашата страна този показател през 2013 г. е бил 1,7 устройства на 1 лице, а през 2017 г. 

достига 2,4. Най-високите стойности на показателя през 2017 г. са отчетени в САЩ и 

Швеция – 4,1 устройства на 1 лице, следвани от Австралия – 3,9; Холандия и Норвегия с по 

3,8 устройства на 1 потребител. Най-ниски стойности по същия показател се наблюдават в 

Индия – 1 устройство на човек, Индонезия – 1,1 и Египет – 1,2 устройства на потребител. В 

допълнение към навлизането на нови видове свързани устройства от голямо значение е и 

предлагането на нови видове услуги. През 2017 г. 32% от изследваните потребители 

                                                 
1
 Google/TNS Consumer Barometer Study, 2017. Достъпен на: <https://drive.google.com/file/d/1dwPN7L3Hq8OWE 

mWaXWtCDwfVl-98bKUO/view>  (17.09.2018). 
2
 НСИ, 2018. Достъпен на: <http://www.nsi.bg/bg/content/2820/използване-на-мобилни-устройства-от-лицата-за-

достъп-до-интернет> (17.09.2018). 
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посочват възможността за използване на гласови асистенти като услуга, улесняваща 

взаимодействието между човек и машина за високо потенциална и добавяща стойност в 

процеса на онлайн преживяването. Процентите са още по-високи в случаите, в които 

потребителите дават висока оценка на собствените си цифрови умения, което показва, че 

притежаването на дигитални умения помага за по-лесното осъзнаване и използване на 

предлаганата добавена стойност от новите технологии. Възползването в максимална степен 

от възможностите, които предоставя интернет като среда за бизнес или развлечения изисква 

постоянно усъвършенстване на притежаваните цифрови умения и придобиването на нови 

такива. 

 

2. Разпространението на социалните мрежи през 2018 г. в България и по света  

Социалните мрежи са любимото онлайн занимание на потребителите по света, тъй 

като осигуряват забавно общуване и поддържане на връзка с приятели и роднини, служат за 

развлекателно запълване на свободното време, научаване на новости и обмяна на мнения. 

Използването на дигиталния маркетинг изисква познаването на най-популярните мрежи у 

нас и по света, за да може да достигне до възможно повече потребители и да привлече 

тяхното внимание. Изследване въз основа на данни за глобалното използване на интернет, 

извлечени от инструментите за анализ на уеб посещаемостта – Alexa и SimilarWeb показва 

картата през 2018 г. на най-популярните социални мрежи в света. 

 

 

 
 

Фигура 1. Карта на най-популярните социални мрежи по света за 2018 г.
3
 

 

Картата показва социалната мрежа Facebook като най-разпространена по света с над 2 

млрд. абоната. От 167 изследвани страни по света Facebook има покритие в 152 от тях. 

Годишните анализи показват, че от 2011 г. тази социална мрежа продължава да е най-

популярна в Северна и Южна Америка, Австралия и Европа, в това число България. В 

сравнение с 2017 г., през която на африканския континент се срещат държави с 

преобладаваща популярност и на други мрежи, като LinkedIn и Instagram, то през 2018 г. 

популярността на Facebook вече преобладава на целият африкански континент. Изключение 

                                                 
3
 Alexa/SimilarWeb, World map of social networks, 2018. Достъпен на: <http://vincos.it/world-map-of-social-

networks/> (20.09.2018) 



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 59 

прави континента Азия, където по-голяма популярност имат мрежите QZone (в Китай), 

ВКонтакте и Одноклассники (в рускоговорящи държавия) и Instagram (в Иран). 

Ограниченото разпространение на Facebook в Азия се дължи на протекционистична 

държавна политика и защита на местните интереси. Потребителите в Русия и Китай 

използват предимно и създадените в техните държави собствени инструменти за търсене в 

мрежата, като Яндекс (Yandex.ru) и Байду (Baidu.com), гарантиращи независимост от чужди 

информационни ресурси.  

В България в мрежата Facebook има 3,3 млн. регистрирани лица, като достъпът през 

компютър се наблюдава при 2,3 млн. от потребителите, а през мобилно устройство – при 

всички регистрирани. Българските мобилни потребители, както и останалите такива по света 

в по-голямата си част (между 60% и 80%) отдават предпочитание на специализираните 

социални приложения за мобилна онлайн комуникация. Освен основното приложение на 

Facebook с 2,1 млрд. мобилни потребители по света, голям интерес през последните години 

привлича приложението WhatsApp с 1,5 млрд. потребители към момента. В България, както 

и в други европейски страни от Източна Европа, най-масово се използва мобилното 

приложение Facebook Messenger с 1.3 млрд. потребители.  

 

 
 

Фигура 2. Разпространение на социалните мрежи в България през 2018 г.
4
 

 

В горепосочената класация в продуктите на Google влизат интернет търсачката 

Google.bg,  уебсайтът за видеосподеляне YouTube, електронната поща Gmail.com, социалната 

мрежа Google+ и др. Тъй като тези продукти са взаимнообвързани, отделното влияние само 

на Google+ е трудно измеримо, поради което тази социална мрежа е представена в пакет. 

Познаването на социалните мрежи с броя на активните потребители и начина на 

контактуване в тях (дали се изпраща съобщение само от 1 лице към друго или от 1 лице към 

много други) позволява използването на тези комуникационни канали за оказване на 

контролирано въздействие върху потребителите. Тъй като основната цел на дигиталния 

маркетинг е да достига максимално бързо до възможно най-широка потребителска 

аудитория, то чрез използването на социалните мрежи фирмите могат по удобен начин да се 

свързват със своите клиенти и то не само да им предлагат стоки и услуги, но и да отговарят 

на техните проблеми и потребности. 

 

                                                 
4
 Интернет списание Postvai.com, 2018. Достъпен на: <https://postvai.com/it/socialni-mreji-bulgaria.html> 

(22.09.2018) 
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3. Дигиталният маркетинг в социалните медии 

Масовото насочване към социалните мрежи за популяризиране на бизнеса и 

пренасищането с рекламни съобщения прави все по-трудно привличането и задържането на 

вниманието на целевите потребители. Още по-голямо препятствие е фактът, че 

потребителите могат да контролират съдържанието, което да достига до тях чрез включване 

на филтри, ограничаване и избягване изобщо на реклами. В тази връзка предизвикателство 

пред дигиталния маркетинг е самото създаване на уникално съдържание и неговото 

представяне в социалните медии по начин, предизвикващ диалог с потенциалния клиент, 

както и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с него. Основата на доброто 

съдържание е послание към аудиторията, с което се идентифицира даден бранд и което 

мотивира, и провокира ответни действия на харесване, споделяне и използване на фирмените 

стоки/услуги. Привличането и ангажирането на определен кръг потребители с бранда 

изисква много добро познаване на целевата аудитория с нейните проблеми и потребности. В 

редица социални платформи има различни опции за таргетиране, като демографски данни, 

професия, местоположение, интереси и т.н., позволяващи отсяване на евентуално 

заинтересованата публика. Когато потребителите получават качествена и полезна за тях 

информация, те изграждат лоялност към търговската марка. Качественото съдържание обаче 

не трябва да се поднася епизодично, а трябва редовно да информира и развлича аудиторията, 

за да може да създаде доверието към бранда. Постоянството в създаването на ново 

съдържание създава множество възможности за запознаване с търговската марка и при 

възникване на потребност от съответната стока или услуга потребителите ще се сетят за 

бранда. Предизвикването на емоции и споделянето на съдържанието от самите потребители 

водят до по-лесно популяризиране на търговската марка и нейната по-масова 

разпознаваемост. Безплатното предоставяне на нови и практични познания за аудиторията 

създава доверие към марката и изгражда образа на фирмата като благонадежден експерт и 

професионалист в съответната област. От голямо значение за публикуването на добро 

съдържание са и ключовите думи, зададени в него, спомагащи за по-високо класиране на 

публикацията в резултатите на интернет търсачките и последващият по-голям трафик към 

фирмения сайт или профил в социалните мрежи. Ползите от креативността в поднасяното 

съдържание могат да се обобщат в следните насоки: 

 Добра възможност за информиране на настоящите и потенциалните клиенти относно 

фирмената дейност и ценности; 

 Възможност за отличаване от еднообразието на конкурентните фирми; 

 Откритост при поднасянето на информация и постоянен достъп до нея; 

 Популяризиране на търговската марка с относително ниски разходи; 

 Изграждане на положителна онлайн репутация с предизвикването на емоции; 

 По-лесно достигане до нови потребители и превръщането им в лоялни клиенти; 

 Осигуряване на бърза и удобна комуникация с клиентите по предпочитания от тях 

начин; 

 Подтикване и насърчаване на потребителите към действие, даващо крайно отражение 

в увеличаването на продажбите. 

Маркетинговото съдържание разпространявано по интернет, освен много добре 

обмислен текст изисква включването на все повече снимки и видео, за да привлече 

вниманието на потребителите. Съвременните потребители възприемат информацията 

предимно визуално, поради което освен разказването на истории, близки до чувствата и 

възприятията им (т.нар. сторителинг), в дигиталния маркетинг е важно да се включва все 

повече визуално съдържание. Подходящ инструмент за визуализация на информация са 

инфографиките, които се възприемат много по-лесно от хората и се споделят по-активно в 
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социалните мрежи, отколкото чистия текст. Внимание привличат също снимки от фирмената 

среда или събития; снимки от/на потребители, използващи фирмените стоки, които са 

представени по оригинален и нестандартен начин – в колажи, албуми, шаблони и др., 

правещи съдържанието по-интересно. Снимките могат да се организират и в т.нар. флип 

книги, позволяващи интерактивно разлистване и създаващи ефект на анимация. Добавянето 

на изкачащи снимки към дадено текстово съдържание може да увеличи ангажираността на 

потребителите с него, както и вграждането на инструменти за създаване на собствени снимки 

с логото на фирмата. За развлечението на потребителите допринася също даването на 

възможност за разказване на лични истории с публикуване на снимки, като обикновено 

харесването на индивидуалните снимки се отразява веднага на харесването на фирмения 

профил. Снимките дотолкова са завладели съзнанието на потребителите, че в редица случаи 

не е необходимо да се обяснява или съобщава нещо, а е достатъчно само да се стимулира 

фантазията на аудиторията с картинка/снимка, върху която да кликнат, за да узнаят повече за 

съдържанието зад нея. Изображенията с ясен стоков характер обаче не привличат такова 

голямо внимание. Необходимо е да се използват по-оригинални изображения, които 

своеобразно илюстрират и пресъздават образа на търговската марка.  

Голям потенциал за задържане вниманието на потребителите има видео 

съдържанието. Видеото бързо се превръща в главен източник на информация, 

удовлетворяващ в най-голяма степен потребността от развлечения в социалните медии. 

Успехът на видеоклиповете зависи от броя потребители, които ще ги харесат и споделят със 

своите приятели в социалните мрежи. Споделят се видеа, които предизвикват силни емоции 

– вълнение, радост, любов, смях, тъга, възмущение и т.н. Харесваните видеоклипове 

вдъхновяват, образоват, забавляват, подкрепят каузи и търсят решения на проблеми. Значим 

интерес предизвиква излъчването на видео на живо. Т.нар. видео стрийминг представя 

съдържание в реално време при поискване от потребителя и е особено подходящо за 

предаване на ексклузивна информация от мястото на събитието, продуктово представяне, 

интервю или планиране на сесия с въпроси и отговори за публиката. Живото излъчване има 

лавинообразен ефект, поради възможността за коментари и споделяния, освен това някои 

платформи позволяват абониране за известие на заинтересованите лица от живо предаване 

на съответната търговска марка. Включването на допълнителни аудио-визуални елементи 

доближава зрителя до реалното събитие и прави съпреживяването му още по-силно. Такива 

допълнителни елементи могат да бъдат подготвени анонси, презентации, надписи, 

съобщения, допълнително видео с рекламно съдържание и др. Компаниите могат да 

резрешат широк достъп до живото излъчване, позволяващ на всеки онлайн потребител да 

съпреживее събитието или ограничен достъп при излъчване на съдържание, предназначено 

за специална публика, отговаряща на определени изисквания. За аудиторията, която няма 

възможност да проследи живото излъчване е подходящо да се предвиди вариант със 

създаване на видео архив, позволяващ възпроизвеждане на видеото в определен период от 

време. Т.нар. „вирусни“ видеа или „вайръли“ достигат до огромна аудитория за много кратко 

време (няколко часа) именно благодарение на споделянията от потребителите. За тези видеа 

е от изключително значение оригиналността на идеята и пускането на видеото в подходящия 

момент на подходящото място, т.е. много е важно да се определи кой момент и кое място ще 

са най-подходящи, за да се грабне емоционално потребителското внимание. Подобно е 

въздействието на ефимерното видео, което има живот само до 24 часа, след което бива 

безвъзвратно изтривано от мрежата. Страхът да не се пропусне неговото съдържание 

стимулира потребителите да го изгледат незабавно. За създаването на ефимерно видео 

(много популярно в платформата Snapchat) не са необходими инвестиции в скъпа техника за 

заснемане. Част от очарованието на публикуваната ефимерна история е нейната 
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автентичност, поради което за заснемането й може да се използва само камера на смартфон. 

Ефимерните тактики карат купувачите да взимат решения по-бързо и значително съкращават 

продажбения цикъл. За максимално ангажиране на потребителите ефимерното видео може да 

бъде комбинирано с опцията на живото предаване и зрителите да взаимодействат в реално 

време.  

Грешка, която обаче не трябва да се допуска при публикуването на видео е качването 

на един и същ видеоклип в няколко социални мрежи, тъй като те имат различни типове 

потребители с несъвпадащи интереси. Поради това видео съдържанието трябва да се 

персонализира за всеки тип аудитория, още повече, че всяка социална медия има свои 

ограничения и изисквания към публикацията на клипове. Изследвания, проведени в 

различните социални мрежи, разкриват какви са интересите на регистрираните потребители 

в тях по отношение на публикуваното видео
5
. За най-популярните мрежи наблюденията 

разкриват следните резултати, които трябва да се имат предвид при подготвяне на 

видеоклипове с маркетингова цел: 

1) Абонатите на Facebook търсят предимно забавни моменти във видеоклипове с 

дължина от 30 секунди до една минута. Най-голяма популярност имат смешните 

домашни видеоклипове, клиповете с животни и храна.  

2) Потребителите на YouTube харесват клипове с по-задълбочен сюжет и с дължина 

до три минути. Видео клиповете с демонстрации, съвети и анимации привличат 

най-много гледания. 

3) Почитателите на Instagram се вълнуват от умиляващи, затрогващи и вдъхновяващи 

теми. Творчеството в изпълнението се оценява високо и няма предпочитана 

дължина на видеоклиповете.  

4) Абонатите на Twitter предпочитат полезната информация във видео с дължина от 

10 до 30 секунди.  

5) Най-желано за Snapchat потребителите е забавлението в кратки видеоклипове с 

дължина до 10 секунди. 

Тъй като потребителите вече ползват мрежите преобладаващо чрез мобилни 

приложения и гледат видеата по мобилните си телефони, форматът на видеоклиповете 

трябва да бъде съобразен с екрана на смартфона, т.е. да се заснеме във вертикално 

положение, а не в хоризонтално, както е подходящо за екран на настолен компютър или 

лаптоп. Поради тази причина нараства делът на квадратните видеоклипове, които получават 

и по-висок процент на ангажираност от потребителите. Видеоклиповете с 360-градусов 

изглед също представляват интерес за потребителите като сравнително нова технология, но 

все още не са достигнали максимума на възможностите си. Те позволяват да се променя 

гледната точка при завъртане на екрана или с помощта на устройство за виртуална реалност. 

Виртуалната реалност (VR) създава реалистично усещане при гледането на видеоклипове, а 

креативно създадените VR клипове постоянно бележат увеличаване на броя на гледанията от 

потребителите.    

Трябва да се оценява фактът, че привличането на потребителското внимание с 

оригинална идея, снимки или видео става все по-трудно, заради което рекламните послания в 

социалните мрежи е добре да не се натрапват на аудиторията, а да се поднасят от източници, 

на които аудиторията има доверие. Инфлуенсър маркетингът използва популярни личности в 

социалните мрежи, за да предава послания и промотира стоки и услуги сред публиката. Тези 

популярни личности предизвикват голям интерес с начина си на живот и провокират реакции 

                                                 
5
 O‘Neill, M., The State of Social Video: Marketing in a Video-First World, 2017. Достъпен на: 

<https://animoto.com/blog/business/state-of-social-video-marketing-infographic/> (03.10.2018) 
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от останалите потребители на мрежата при всяко публикувано от тях съдържание – текст, 

снимка или видео. Инфлуенсърите изпълняват ролята на рекламни лица на търговските 

марки, но без да дразнят аудиторията с директни рекламни съобщения. Те са лидери на 

мнение и имат хиляди последователи в социалните мрежи, следящи техните коментари, 

външен вид и изяви, поради което са много подходящи в качеството на посредник за водене 

на двупосочен разговор между онлайн общността и даден бранд. Следенето на разговорите, 

които лидерът на мнение инициира с коментарите на последващите го в мрежата хора, 

разкрива реалистично и достоверно мнението на потребителите за бранда, техните очаквания 

и промени в поведението. За да бъде едно лице избрано за реклама на даден бранд в мрежа, 

то може да бъде известна извън мрежата личност, като спортист; артист; модел; музикант 

или обикновен човек, водещ блог/влог на определена тематика (напр. мода; технологии; 

спорт; пътешествия и т.н.) по много забавен и увлекателен начин, така че да има хиляди 

следящи го лица, очакващи нови публикации. Именно заради многобройните последователи 

популярните личности могат да се използват като канал за продажба. Докато за 

привличането на „звездни“ личности в качеството им на рекламни лица са необходими много 

средства за заплащане, то за осигуряване на микроинфлуенсъри (имащи до десет хиляди 

последователи) може да е достатъчно само безплатното предоставяне на фирмени продукти, 

за които да се сподели мнение с аудиторията.  

Основният проблем при използването на инфлуенсъри, независимо от техния ранг, е 

измерването на ефекта от представянето на продуктите пред публиката. Не е ясно и колко 

точно е публиката, поради големия броя фалшиви профили и харесвания, генерирани от 

социални ботове чрез софтуер. Под въпрос е и дали ефективността на въздействието 

намалява, ако инфлуенсърът представя продуктите на много търговски марки. Профилът на 

избраното лице трябва да отговаря на имиджа на бранда и корпоративната култура. 

Неправилно избраният лидер на мнение не е в състояние да повлияе на представите на 

аудиторията за търговската марка, ако самият той не е убеден в качествата на продукта и не 

се идентифицира с вижданията на марката. Желан ефект няма да има и ако последователите 

на лидера не съвпадат с целевата група за представяния продукт. Освен това използването на 

посредник, който трябва да предаде дадено послание крие риск от погрешно предаване и 

това може да създаде повече вреда на бранда, отколкото полза. Искренността на изразеното 

мнение е в основата на доверието в инфлуенсърите, поради което аудиторията лесно може да 

различи публикации, стимулирани от финансова изгода и да изгуби доверието в своя лидер. 

Или използването на инфлуенсъри трябва много внимателно да се обмисля и планира, за да 

не се застраши авторитета на бранда и комуникацията с потребителите. 

 

4. Новите регулации за защита на личните данни и отражението им върху 

дигиталния маркетинг 

От 25 май 2018 г. Европейският съюз въведе нов Общ европейски регламент за 

защита на личните данни (абревиатура GDPR – General Data Protection Act), който отменя 

използваните до момента национални законодателства и има за цел да защити по еднакъв 

начин правата на потребителите във всички страни-членки на Съюза, наброяващи близо 500 

млн. души. С това ново европейско законодателство се задължават институциите и фирмите 

да спазват определени правила при събирането, съхранението и обработката на лична 

информация за физически лица. Съгласно определението на GDPR личните данни са „всяка 

информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може 

да бъде идентифицирано“
6
, като например име, адрес, ЕГН, местонахождение, етнически 

                                                 
6
 GDPR Definitions, 2018. Достъпен на: <https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/> (05.10.2018) 
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произход, биометрични и банкови данни, месторабота, снимки, семеен и здравен статус, 

политически и религиозни предпочитания, членство в партии и организации, онлайн 

идентификатор на използвано устройство, поведение в интернет чрез т.нар. „бисквитки“ и 

др. Тази по-широка дефиниция на личните данни пряко засяга не само компаниите, 

съхраняващи архиви с персонални данни и информация за контакт, но и фирмите, 

осъществяващи дигитален маркетинг. Преди приемането на GDPR инструментите на 

дигиталния маркетинг често преминават границите на личното пространство и дори 

използват закупени данни от оператор на лични данни без знанието на физическите лица. 

Основното последствие от въвеждането на единния регламент е, че всеки потребител трябва 

да даде изрично своето съгласие личните му данни да бъдат проследявани и да могат да 

бъдат използвани за маркетингови цели. Освен това ако потребителят (наричан субект на 

данни) в даден момент се е съгласил неговите данни да бъдат проследявани и 

администрирани с някаква цел, той има право във всеки следващ момент да отмени даденото 

съгласие и да поиска събраната за него информация да бъде незабавно изтрита. За 

получаване на съобщения с маркетингово съдържание също е необходимо даването на 

съгласие. Това означава, че всички лица, които не са дали своето съгласие, трябва да бъдат 

премахнати от списъците за изпращане на имейли, SMS-и, аудио и видео съобщения. 

Допустимо е изпращането на съобщения на съществуващи вече клиенти, като тези 

съобщения могат да касаят близки продукти до тези, които са били закупени. Когато се 

осъществява телемаркетинг, позвъняването не може да бъде инициирано от скрит номер, на 

който не може да бъде върнато обаждане. Потребителят може да поиска и информация 

относно вида на съхраняваните за него данни, срока и целта, за които ще се събират, както и 

с кого ще бъдат споделяни. Фирмите могат да събират данни само за конкретни и ясно 

дефинирани цели, което означава, че ако информацията е събрана със съгласие по конкретен 

повод, тя не може да се обработва допълнително за други цели. Така например, ако в 

искането за съгласие е посочена формулировката „за маркетингови цели“, то обяснението е 

неясно, поради което не може да се счита за валидно. 

Предизвикателство пред дигиталния маркетинг във връзка с наложените промени от  

GDPR са и последиците от т.нар. профилиране на клиенти. Това е всяка форма на 

автоматизирана обработка на лична информация, използваща тази информация за 

анализиране на личностните характеристики и прогнозиране на потребителското поведение. 

Ако фирмите нямат правно основание за обработка на данни в подобен контекст 

(изключения се допускат за статистически и научни цели, а също за нуждите на 

общественото здравеопазване), то следенето например на потребителската геолокация или 

използването на историята за търсенето на потребителя в интернет, се счита за нарушение. 

Всяка кражба или незаконосъобразното разпространение на лични данни може да доведе до 

санкция от 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на фирмата, допуснала изтичането на 

данни. Целта на тези огромни по размер санкции е да предотвратят лошите практики при 

продажбата на информация и да ограничат риска от злонамерено проникване в личното 

пространство. 

Фокусът на европейския регламент за защита на личните данни е по-отговорното 

събиране и използване на персонална информация. Преди всеки дигитален контакт с 

потребител фирмите трябва да търсят отговор на въпросите: защо потребителят би се 

съгласил да предостави личните си данни; дали изпращаното съобщение или бюлетин е 

желано и полезно за клиента; какви точно данни са необходими за подобряване на 

потребителското преживяване. Така търговците, осъществяващи дигитален маркетинг ще 

имат по-точна и практична за целите си информация, тъй като я набавят доброволно и 

прозрачно, а това от своя страна е предпоставка за дългосрочно увеличаване на лоялните 
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клиенти.  

 

Заключение   

Широкото разпространение на преносимите интелигентни устройства и безжичната 

интернет връзка промениха съществено поведението и предпочитанията на потребителите. 

Това измени съществено и начина, по който фирмите комуникират със своите клиенти. 

Дигиталната среда улеснява бързото разпространение на информация, но изисква по-

атрактивни и интерактивни форми за въздействие върху потребителите, съобразени с 

тяхното лично пространство. Сериозно предизвикателство пред дигиталния маркетинг се 

явява създаването на уникално съдържание, което да бъде забелязано и положително 

оценено от потенциалните клиенти и на тази основа изграждане на дългосрочни 

взаимоотношения с клиентите. Използваните инструменти на дигиталния маркетинг трябва 

да зачитат правото на потребителите да избират дали да получават или да не получават 

маркетингова информация. Лоялните отношения между дадена фирма и нейните 

потребители са възможни само на принципа на доброволната и желана размяна на 

информация. 
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Abstract 

The present work reveals opportunities for improving the portfolio of International Folk Festival “Varna 

Summer” in order to increase the effects of its implementation. The theoretical argumentation of the study uses the 

marketing theory to form a product portfolio. With the help of a survey and SWOT analysis, the strengths and 

weaknesses of the festival stand out as a cultural and tourist product. There are actions to be taken in accordance with 

the marketing approach for the formation of product portfolio. 

 

Keywords: cultural tourism, cultural and tourist product, product portfolio, marketing approach, "Varna 

Summer" International Folklore Festival. 
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Въведение 

Тенденцията за активно поведение на хората, а именно „ да преживяват“ вместо да 

наблюдават, значително повишава ролята на културните събития като поле за потребителска 

и бизнес изява, за повишаване имиджа и репутацията на съответна локация /курорт, град, 

държава/. За Уайнър
1
 „Куртурата е ДНК-то на обществото. Тя предава традициите от едно 

поколение на друго почти незабелижимо за нас. Ние се държим по определен начин заради 

това невидимо обществено ДНК. Всяко познание идва от преживяването, т.е. само и 

единствено чрез възприятията ни. Хората осъзнават условността на своята култура и отварят 

съзнанието си за възможността да съществуват и други възможности...културата е една 

достъпна за всеки информационна мрежа.” 

Превръщането на културата във всичките й аспекти (фестивали, карнавали, чествания, 

концерти, церемонии за награждаване и др.п.) в притегателен фактор за предприемане на 

туристическо пътуване резултира в мащабното развитие на културния туризъм. Според 

Ричардс Фладмарк
2
 „културният туризъм е тази активност на туристите по време на тяхното 

пътуване и пребиваване в определена дестинация, която им позволява да изследват и да 

изпитат различния начин на живот на другите хора, отразяващ обичаите, религиозните 

традиции, интелектуалните идеи и културното наследство така, че самите туристи да 

задоволят своите нужди и желания.” 

Съпреживяното познание може да бъде благодатна основа за по-голяма толерантност 

по отношение на различията между съвременните цивилизации и смекчаване на конфликтите 

между тях. Изключителна активност в това отношение демонстрира Европейската комисия, с 

проекти като „Европейска столица на културата“ чрез които се насърчава сътрудничеството 

между хората на културата и изкуството, и градовете от съответната държава членка, и други 

държави членки.
3
 

                                                 
1
 Уайнър, Ер.,География на гения“, Фабер, 2016,с.18,72, 191,378-379. 

2
 Цит. По Л. Бързанова, Презентация на „Стратегия за развитие на културен туризъм в България”, 2007-2009 

3
 /http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:03:32006D1622: BG:PDF 
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В актуализираната „Национална стратегия за развитие на устойчив туризъм в 

България, 2014-2030 
4
“ се посочва, че културният туризъм трябва да се развива с „уважение 

към социокултурната автентичност на приемащите общности, опазване на тяхното културно 

наследство и ценности, толерантност и принос към преодоляване на мултикултурните 

различия.“   

 Министерството на туризма се фокусира върху рекламирането на културно-

познавателния туризъм в България в рамките на програмата за национално промотиране на 

туризма. България, древна и съвременна е богата както на разнообразно културно-

историческо наследство, така и на съвременни културни изяви. Същевременно провеждането 

на всяко културно събитие и превръщането му в културно-туристически продукт (КТП) се 

нуждае от значителни организационни, финансови, логистични усилия и човешки ресурс. 

Наблюденията показват, че възникват проблеми от различно естество. Най-често те са 

финансови и организационни: не се намират достатъчно и стабилни финансови източници, 

закъснява се с информация за събитието, не се предлага превод на съответни чужди езици, 

когато е необходимо, не се избират най-добрите начини за комуникация между организатори 

и участници, не се постига очакваната мащабност и посещаемост, пренебрегват се въпроси 

на ценообразуването, характера на достъп и д.п. 

За да бъдат устойчиви и успешни във времето, включително и като база за формиране 

на КТП, културните събития се нуждаят от съвременен маркетингов подход на управление. 

С помощта на адекватни маркетингови действия могат да се обхванат и задоволят 

различните интереси както по отношение на влаганите ресурси,  така и по отношение на 

растящата конкуренция и разбира се на културната цел – задоволяване на определени 

специфични нужди на всички участници – организатори, спонсори, отразяващи събитието 

медии, изпълнители, местни зрители/слушатели, фенове и туристи. 

Целта на настоящото изследване е да разкрие възможности за усъвършенстване на 

продуктовото портфолио на Международен фолклорен фестивал (МФФ) ”Варненско лято” с 

помощта на маркетинговия подход към него. 

 

1. Културно-туристическият продукт и неговото портфолио от позиция на 

маркетинга. 

От позиция на маркетинга „продуктът е „отговора” на всяко предприятие, 

респективно организация, на търсенето на потребителите.”
5
 Създаването на всеки продукт е” 

базисно форматиране на всички, възможни за включване елементи в осигуряването на 

комплексно преживяване с обособен стил на заобикалящата среда, вида услуги, бранд и 

система за комуникация.”
6
 Като „ръководно начало при формулирането на продукта, трябва 

да бъде разбирането за неговия съставен характер...като съвкупност от ползи, чиито 

носители са както множество единични, произвеждани и предлагани от самостоятелни 

частни предприятия, услуги и стоки, така и разнообразни публични блага.”
7
 

Според Д. Гетц (D. Getz)
8
 дотолкова, доколкото „връзката културно събитие – 

туризъм се подчинява на формулировката за пътуване, свързано със специален интерес и/или 

специфична атракция на дестинацията, то всяко културно събитие може да се превърне във 

възможност за развитие на туристическата дестинация. На тази основа може да се приеме, 

че”културно-туристическият продукт (КТП) включва в симбиоза ядро от културни елементи 

и туристически услуги както и допълнителни елементи като природна среда, етнос, 

                                                 
4
 Актуализирана”Национална стратегия за развитие на устойчив туризъм в България,2014-2030”, 2017,с.9,с.45 

5
 Dubois P.L., Al. Jolibert, Le Marketing, Foundaments et Pratique, ed. ECONOMICA, 1989, p.227 

6
 M C UYS”A Sustainable Marketing Strategy for Dutch Tourists to South Africa, POTCHEFSTROOM, 2003,p.41 

7
 Маринов Ст., Мениджмънт на туристическата дестинация, Наука и икономика, 2015, с.149 

8
 Getz D. Event Tourism: definition, evolution and research, Tourism Management, 2007 p.403, 

www.elsevier.com/locate/tourman 
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социално-политически и икономически облекчения за туристите като гранични 

формалности, сигурност, достъпност, цена, бранд, гостоприемство и др.п.”
9
  

Продуктовото портфолио, от своя страна, е възможност да се поддържа съдържателен 

и структурен баланс между ” микса (комбинацията)от продуктови елементи, относително 

самостоятелни, но части от предлагания комплексен продукт или сбор от продукти 

(културни изяви, туристически услуги, други социални мероприятия и т.н.)”
10

  Портфолио 

подходът дава възможност да се оценява и развива гамата (вида и броя) на включените в 

КТП елементи, така, че „да се съхраняват  автентичността, социо-икономическия, културния 

и туристическия ефекти, заложени в организацията и провеждането на културното 

събитие.”
11

 Усъвършенстването на продуктовото портфолио на КТП означава да се 

отстранят недостатъците за да се постигне  изключителност в оценката на туристите като” 

добавена стойност, подарък в добавка или просто  бонус.”
12

 Добър резултат би се получил 

ако КТП се оценява и усъвършенства по отношение на атракцията, участниците, 

активностите, услугите, достъпа, промотирането, включително бранда и 

комуникациите. В тази насока е добре да се набавя информация от специално провокирани 

проучвания за „пределите на значимост относно степен и характер на постигнатата „забава”, 

на публичността, на създаването на привърженици и последователи и др.п.”
13

 

 

2. МФФ”Варненско лято” като културно-туристически продукт/описание/. 

В годините на безспорното си утвърждаване като културна столица на Европа - Варна 

се превръща в достоен вестоносец на българското и чуждо изкуство, в която през месец 

август се вплита и ежегодният Международен фолклорен фестивал. Във времето на 

динамичната смяна на ценностите, фолклорното изкуство остава един от най-верните 

критерии за душевното богатство на народите. 

Международен фолклорен фестивал „Варненско лято“ е емблематичен фестивал за 

град Варна с дългогодишна история и традиции. МФФ „Варненско лято“ е учреден през 

1992г. по инициатива на Община Варна, която е и основния организатор на фестивала.
14

 През 

август 2018 година се провежда двадесет и седмото издание. 

Международният фолклорен фестивал е празник на културното многообразие, 

представено чрез народното изкуство.  

Основната цел на фестивала е чрез показване на богатството на традициите и 

културната идентичност на държавите участници, да популяризира и съхрани  фолклора и 

танцовото изкуство в страната и извън нея, в съответствие с обществените потребности, 

както и да увеличи атрактивността на град Варна като културна туристическа дестинация.   

В изданията до сега са взели участие над 150 фолклорни ансамбъла или над 10 000 

участника от 50 държави на Европа, Азия, Африка и Америка, както и още 56 любителски и 

професионални фолклорни ансамбли от България, между които: ДАНПТ “Пирин”, ДАНПТ 

„Филип Кутев “ ДАНПТ „Тракия”, АНПТ “Загоре” и АНПТ “Странджа”.  

Акцентите, заложени  в програмата от няколко години целево насочват  представянето 

на участниците. Фестивалът преминава под мотото за приятелството: „Заедно днес и 

завинаги”,  „Да останем приятели”.
15

 През последните три години участие са взели над 

                                                 
9
 Yining Zhang, Cultural Tourism Products: A Case Study in the Xi’an City, UNLV,2011, p.12, 

https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/1077 
10

 Middleton, V.T.C, Marketing in Travel and Tourism, second edition, Butterworth-Heinemann Ltd,1994,p.299 
11

 Getz, D., Cit. item. , p.407 
12

 Сет Годин, Подарок в придачу. Очередная блестящая малкетинговая идея., изд.ЕКСМО,2005,с.48 
13

 Цит. Съч. С.166, 170-178, 211-217. 
14

 http://www.varnafolk.com 
15

 Програмата включва  колоритно шествие (дефиле) на участниците от площад Независимост до входа на 

Морска градина. Чрез комбинация на видеокадри и изпълнения на живо в пет поредни вечери като отделни 

спектакли на сцената на летен театър се осъществява идеята за „Пътуване по света“ и се представят всички 
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1000 участника от 18 страни от различни континенти: Европа- България, Словения, 

Словакия, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Латвия, Сърбия, Полша, Италия; 

Азия- Турция, Грузия, Индия; Латиска Америка- Мексико, Колумбия, Коста Рика и Перу. 

Всяка година се реализират по 14 прояви в рамките на фестивала, или за последните 3 

години са организирани 42 концерта на основна ина допълнителни, открити сцени. 

Зрителската аудитория е широка, около 15000 души посещават всяко  издание. 

Фестивалът се организира съвместно с Дружеството на хореографите Варна. 

Разработва се стратегия за развитие на културата, свързана с читалищната дейност. На 

територията на град Варна има 25 читалища с над 20 фолклорни танцови ансамбли, които 

активно вземат участие в концертните програми. Освен участието на професионален 

ансамбъл-домакин ежегодно приоритет на фестивала е и издирването на талантливи деца и 

поощряване на тяхната сценична реализация. Създава се мултикултурна танцова общност, 

чиято мисия е обогатяването и предаването на преработен и автентичен фолклор.  

Представят се най-добрите фолклорни образци, хореографски композиции и 

интерпретации. За младите поколения, които са далеч от първоизточника, фестивалът дава 

възможност да преоткрият българската фолклорна култура. Фестивалът има широка, 

постоянна аудитория, поддръжници, доброволци и партньори. Чрез информации за 

събитията, звукови картини, репортажи по телевизионни и радио канали, фотоматериали в 

пресата, страница в Интернет, фестивалът придобива известност и със специфичния си облик 

е вече неизменна част от културната идентичност на град Варна.  

МФФ „Варненско лято“ членува в CIOFF
16

 /ЦИОФФ-Международен съвет на 

организаторите на фолклорни фестивали/ към ЮНЕСКО. Това спомага за: 

- организиране и координиране на дейността на фестивала с правителствени и 

неправителствени организации със сродна дейност при провеждането на културни 

мероприятия в България и чужбина; 

- осъществяване на връзки с обществеността, медиите и други средства за масово 

осведомяване; 

- работата за популяризиране дейността му и издигане авторитета в публичното 

пространство и пред обществеността в световен мащаб; 

- изграждане на партньорства; 

От гледна точка на организацията на фестивала е важен неговият регламент. Регламентът 

на двадесет и седмото издание на МФФ „Варненско лято“:
17

включва:време на провеждане-  

31 юли до 4 август 2018 г.;място- гр. Варна;участници -танцови ансамбли за традиционен и 

обработен фолклор в следните две категории:младежи над 16 години и възрастни.  

За участие е необходимо предварително да се изпрати  заявка в посочен срок; кратко да 

се представи ансамбъла на английски език (максимум 1000 символа); качествени цветни 

снимки (CMYK, резолюция - 300dpi; размери - височина не по-малко от 15 см; формати - 

TIFF, EPS, JPG, PNG); актуален видеозапис (DVD, формати - AVI, MPEG4, DIVX) с 

 
участващи държави.. Освен концертите в Летен театър – Варна, традиционно в програмата на фестивала са 

включени и прояви, в които вниманието е насочено към гражданите от районите, където се състоят 

представления на открити сцени. Част от фолклорния фестивал са и проявите “Среща на нациите“ на сцена 

„Раковина” и панаирът на занаятите, провеждан в града, който допълва фолклорната атмосфера и обогатява 

връзките с други форми на традиционни и съвременни народни дефилета и демонстрации, творческа среща – 

разговор с художествените ръководители на гостуващите ансамбли по проблемите на фолклорното изкуство. 

Изявите на открито в курортните комплекси "Св. Св. Константин и Елена" и "Златни пясъци" са подчинени на 

програмната политика култура - туризъм. Това е фестивал с широка зрителска аудитория, реална възможност за 

досег до различни световни култури, създаване и поддържане на нови междукултурни връзки, което говори за 

неговата обществена значимост и ефект. 
16

 http://www.cioff.org/, International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts , 

17.10.2018 г. 
17

 www.varnafolk.com 

http://www.cioff.org/
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изпълнение на ансамбъла с времетраене не по-малко от 15 минути; кратък DVD филм (до 5 

мин.) за града и страната на участниците. 

Организационният комитет поема разноските на ансамблите за пребиваване във 

Варна по време на фестивала. Броят на участниците трябва да бъде до 25 души, в това число 

и други придружаващи лица. По-големи групи не се допускат до участие предвид 

финансовата тежест за организаторите. Пътните разходи до гр. Варна и обратно са за сметка 

на участниците. Ансамблите трябва да имат подготвени следните варианти на програми за 

участие:две програми за откриване и закриване до 7 минути; фрагменти за дефилета 3-5 

минути; блок-програма от 20 минути и програма от 30-40 минути за основно представяне. 

Горепосоченият регламент и изискванията към участниците във фестивала са 

съобразени със специалните условия от правилника ЦИОФФ за международните фестивали. 

 

3. Проучване и оценка на портфолиото на Международен фолклорен фестивал 

„Варненско лято“ като културно-туристически продукт.    

По време на изданието на фестивала през 2018г. е проведено  нарочно анкетно 

проучване с цел анализ и оценка на портфолиото на Международен фолклорен фестивал 

„Варненско лято“ като културно-туристически продукт. Чрез това проучване се търсеха 

отговори на следните въпроси: познаваемост на фестивала от привлечената публика; оценка 

на провокираните впечатления; удоволетвореност от фестивала. 

В проучването с мнение участва извадка от 66 респонденти. От тях 83% са жители на 

град Варна, останалите 17% са жители на други градове в България, сред които Добрич, 

Велико Търново, Габрово, София  и други. По образователен ценз  70% от  отговорилите са с 

висше образование, 28% са с средно образование и само 2% са с основно образование. По 

възрастов признак 69,7% са между 19 и 29 години, 18,2% са  между 30 и 45 години. 

Останалите 12,1% са заети от участници в проучването на възраст над 45 години. Честотата 

на посещаемост на събитието е отразена във фиг.1:  

 

 
 

Фигура 1. Честота на посещение на фестивала: 73% от респондентите  не са го 

посещавали, 19,7% са го посещавали веднъж, а 7,6% са го посещавали повече от 

веднъж. 

 

Фиг. 1 показва изключително ниска посещаемост на фестивала и незаинтересованост 

от страна на жителите и гостите на града. Резултатите доказват  непознаване на „марката” на 

фестивала,  с вече 27 издания. Същевременно, респондентите имат готовност  за повторно 

посещение - 95,5% отговарят с положителен отговор.  



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 71 

По данни от проучването 44 %  от анкетираните са информирани за проявата от 

приятели или роднини и социалните мрежи. Не малък процент (19%) за първи път разбират 

за фестивала от проучването. Останалите са осведомени от радио, телевизия, плакати и 

културния календар в сайта на Община Варна. 

 
 

Фигура 2.  Комуникационни канали - МФФ „Варненско лято” 

 

На въпроса от анкетата: „Имате ли информация за Международен фолклорен 

фестивал „Варненско лято“ относно: история, идея, място на провеждане, организатори, 

цени, регламент, участници” в графиката по-долу е посочен броят на анкетираните, които са 

запознати с отделните елементи на проявата.   

 

Графика 1. Информираност за МФФ „Варненско лято” по елементи: история, 

идея, място на провеждане, организатори, цени, регламент, участници. 
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Относно предизвиканите впечатления от проявите на фестивала, респондентите дават 

следните отговори: за идея - 6 бр., за организация - 2 бр., за изпълнения на участниците - 9 

бр., емоция - 6 бр., за декор - 6 бр. 

Най-голям е броят на респондентите, които са най-силно впечатлени от идеята, 

изпълненията на участниците и музиката на различните народи. Има и елементи, които не са 

успели да привлекат вниманието на аудиторията като декор, костюми, откриване и закриване 

на проявата. 

 

 

Фигура 3. Значимост на проявата, според степен и характер на постигнатата 

„забава” по елементи. 

 

В последната част от анкетата респондентите дават препоръки за подобряване на 

организацията на фестивала, с цел по-добра разпознаваемост Единодушно е мнението за 

по-добра, по-силна, по-мащабна реклама с цел популяризиране на фестивала чрез различни 

способи. От проучването става ясно, че разпространението на информация и мотивацията 

на гражданите  и гостите на град Варна не е достатъчна, за да бъде фестивалът  

поднаваем и да привлича повече и различна публика – граждани на Варна, български и 

чуждестранни гости.  

 

4. SWOT анализ на Международен фолклорен фестивал „Варненско лято“ като 

културно-туристически продукт. 

СИЛНИ СТРАНИ: 

 Интересна културна програма включваща танци и музика на различни народи от 

цял свят, сред които Грузия, Колумбия, Мексико, Сърбия, Полша и много други.  

 Интеркултурна комуникация между народите, участници във фестивала и 

домакините. Принос за взаимното уважение и познаване на чуждите ценности и 

национална идентичност. 

 Богата история на проявата. 

 Богата символика. 

 Интересна идея. 

 Популяризиране на българското фолклорно изкуство. 

 Популяризиране на града-домакин. 

 Фестивалът е с дългогодишна история, с оригинална концепция, провежда се в 

рамките на 5 дни, на повече от една сцена. 
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 Фолклорният фестивал се провежда в активния туристически сезон в дестинация 

Варна.  

СЛАБИ СТРАНИ: 

 Декор, костюми, реквизит, грим на участниците – не предизвикват достатъчен 

интерес.  

 Липса на атрактивност. 

 Еднотипна програма. 

 Спектакли по откриване и закриване на фестивала. Липсват грандиозно откриване 

и закриване с интересен декор, хореография.   

 Маркетингова комуникационна система на фестивала.  

 Липса на  комуникация организатори- туристически бизнес. 

ВЪЗМОЖНОСТИ : 

 Привличане на нови – различни, екзотични, интересни култури от Африка, 

Близкия Изток, Европа, Южна Америка.  

 Сценариите да предлагат  анимация с гостите. 

 Популяризиране на проявата. 

 Разнообразяване на продукта. 

 Подобрена маркетингова комуникация. 

 Увеличаване броя на участниците. 

 Промяна на регламента. 

 Разнообразяване и обособено предлагане  на сувенири, свързани с традициите и 

фолклова на всички участници във фестивала. 

 Сътрудничество между организатори и туристическия бизнес: по добра 

организация, подялба на финасовата тежест, разнообразяване на атракциите в 

отделни обекти на бизнес съорганизаторите рационално използване на 

потенциала на участниците във фестивалната проява.  

ЗАПЛАХИ: 
o Заплаха - драстично намаляване на посещаемостта и интереса към фестивала и 

дори закриването му. 

o Заплаха - откриването на нови по- интересни, по-добре организирани , по-добре 

рекламирани и популяризирани събития,  

 

5. Насоки за усъвършенстване на продуктовото портфолио на МФФ „Варненско 

лято” 

За бъдещото развитие на МФФ „Варненско лято” е препоръчително, освен членството 

в ЦИОФФ /Международният съвет на организаторите на фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства/ към ЮНЕСКО, така и включването му в проекта ЕФФЕ /Europe for 

Festivals, Festivals for Europe
 18

, което ще спомогне за  присъединяването му към семейството 

на европейските фестивали и ще допринесе за формиране на визия и стратегия за общо 

бъдеще. 

От гледна точка на организацията на събитието е важно доусъвършенстването на 

неговия регламент. Насоките в тази посока включват: налагане на задължителни минимални 

изисквания към участниците по отношение на декор, костюми и реквизит. По данни от 

проведеното проучване, това са елементите на фестивала, които са предизвикали най-нисък 

или нулев интерес сред публиката. Конкретните предложения са: съставите да се представят 

с минимум три вида национални носии (за откриване, закриване и концертна вечер) от 

различни етнографски области в това число автентични и стилизирани; съставите следва 

предварително да изпратят снимки по определен образец; участниците да предвидят и 
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минимум три варианта за частична тематична декорация на сцена (необходимо е 

изпращането на снимки). Друга важна промяна на регламента включва увеличаването броя 

на участниците с цел подобряване качеството на изпълнение на съставите. ( Постигане на 

ансамбловост чрез достатъчен брой танцьори, музиканти, певци, хореографи и 

придружаващи лица). 

Разнообразяването на програмната концепция, концертните спектакли, 

съхранявайки идеята на фестивала, е насока за усъвършенстване на продуктовото портфолио 

на МФФ „Варненско лято” с първостепенно значение. Конкретните мерки в това 

направление се състоят от: разработване на нови сценарии за спектаклите по откриване и 

закриване на фестивала. Тези два концерта следва да са основна, важна, запомняща се част 

от фестивалната програма. Към настоящия момент липсват грандиозно откриване и 

закриване с интересен декор и хореография; разработване на нови добре структурирани 

сценарии за отделните концертни вечери по националности, като акцентът се постави  върху 

анимацията с публиката с цел сближаване, опознаване и поддържане на интереса на госта. 

(например- определяне на най-доброто представяне на националност от страна на публиката 

т.нар. „награда на публиката” и др.). 

За ефективната дистрибуция на фестивала е необходимо създаването на т.нар 

„концертна карта на проявите на ансамблите”. Изборът на сцени на фестивала трябва да се 

прецизира. Добре е да се обхванат най - подходящите места (градски център, жилищни и 

курортни комплекси, районни кметства, търговски центрове, сцена „Раковина” и др.) за изява 

на артистите, за да се привлече възможно най-голяма зрителска аудитория (в това число и 

туристи). Изработването на „мрежа на проявите”е с цел реклама, предизвикване на интерес, 

привличане на граждани и гости на града. 

Препоръките за усъвършенстване, отнесени към техническото и технологичното 

обезпечаване на фестивала са също важна неотменна част за успех на събитието. Налице е 

необходимост от подобряване и промени в:  техническото обезпечаване на събитието; 

работата с доставчици за осигуряване на  необходимите материали в потвърдените срокове; 

подобряване на условията за работа на ангажираните с провеждането на фестивала човешки 

ресурси (чрез прилагането на някои от най-бързо навлизащите модерни технологии при 

управлението на хора в администрирането и организацията на работа, служебните 

комуникации, обучението и развитието, изграждането на подходяща организационна 

култура)
19

 в т.ч. водачите за гостите от всяка  държава, които към момента работят с много 

ниско заплащане или на доброволен принцип; засилена охрана; служители за продажба на 

билети в различни пунктове; шофьори, професионални озвучители, осветители, 

координатори на проявата и др. 

Съществена трудност за организаторите на фестивала се явява настаняването, 

изхранването и осигуряването на вътрешен  транспорт за участниците. От тази гледна 

точка, насока за преодоляване на този проблем би било осъществяването на по- тясно и 

мащабно сътрудничество между организаторите, основно в лицето на Община Варна и 

туристическия бизнес. На базата на взаимен интерес, туристическият бизнес би могъл да 

поеме част от финансовата тежест на организаторите като в замяна получи разнообразяване 

на атракциите за туристите в собствените  обекти, осигурявайки изява по избор на някои от  

концертиращите ансамбли. Същевременно, би могло да се предлагат организирани 

посещения за туристи под формата на допълнителни екскурзии за всяка една от 

фестивалните вечери; да се разработи концепция за специфични оферти за „забава”, заедно с 

посещение на концертна вечер от фестивала и / или посещение на Панаира на занаятите, 

който се провежда по същото време, заедно с концерт и др. п. 
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Културно-туристическият потенциал на МФФ „Варненско лято” може допълнително 

да бъде разгърнат с подобряване на публичността и по този начин да привличе повече 

зрители, привърженици и последователи. Независимо, че сегашната система на 

комуникация, свързана с фестивала е разнообразна, включваща, едновременно традиционни 

и съвременни информационни средства, резултатите от направеното проучване показват 

необходимостта от повече усилия в тази насока. 

„Съзнателно или несъзнателно всеки клиент иска да употребява стоки и услуги, които 

му допадат, от продавачи, на които може да се довери. Неговото отношение се формира на 

база “видяно и чуто“, т.е. на база информацията, която той получава, възприема или 

отхвърля. Създаденият от потенциалния купувач информационен образ – имидж за 

продавача и неговите туристически стоки и услуги се превръща в решаващ фактор за 

извършване на покупка или за отказ от нея.“
20

 Водеща роля за самия избор играе 

съдържанието на информацията. Лаш пише, че “посланието /информационното съобщение/ 

се превръща в „парадигматичното средство на информационната епоха.“
21

 Ако се позовем на 

Макейб
22

  общите изисквания за създаване на въздействащи послания би трябвало: 

-  да предоставят възможност за физическо представяне на елементи на събитието, 

така, че потребителите да могат да си представят какво да очакват; 

- да са съобразени с нагласите, ценностите и желанията на по-голямата част от 

евентуалните потребители за да могат да предизвикат желаните действия.  

Свързвайки усъвършенстването на комуникационната система на МФФ”Варненско 

лято” с указанията по-горе,  могат да се обособят две направления: 

- първото засяга общата информация, особено предварителната, включваща 

предложенията за усъвършенстване на регламента, създаването на концертната карта и 

разпространението й на флаери, в електронните медии и социалните мрежи; поставянето 

като условие в регламента гостуващите ансамбли да пристигат със свои рекламни материали, 

основно постери и/ или флаери на английски език като най-популярен. Те да се 

разпространават  в близост  или на самите сцени за изява на съответните състави; 

-  второто направление засяга пряко комуникацията между зрители/публика и 

участници. 

 Фестивалът като културно-туристически продукт би могъл да включи повече 

развлекателни елементи  като покупка на специфични, оригинални сувенири преди и след 

концертите,  доставени от самите участващи състави; покупка на няколко урока по танц със 

съответния костюм или елементи от него; включване в рамките на фестивала на състезание 

между местни ситничари за изработка на традиционни за съответните държави-участници 

във фестивала продукти, като оценките да се правят от публиката и жури от съответната 

държава и др.п. 

 

Заключение 

Плеядата културни събития, провеждани на територията на община Варна и близките 

курортни комплекси под общия бранд „Варненско лято” предполагат не само обогатяване на 

културата на местното население, но и задоволяване на потребностите от културно 

обогатяване и разтоварване чрез ”забава” на десетките хиляди български и чуждестранни 

туристи. Някои от тези събития, включително МФФ се превръщат и във водещ мотив за 

посещение на дестинацията. Усъвършенстването на всеки един от съставните елементи по 

подготовката и провеждането на всяко събитие, т.е.неговото портфолио, трябва да е 
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непрекъснат процес, предвид съществуващата конкуренция. То трябва да бъде съобразено 

главно с нагласите и очакванията на тези, за които съответното събитие е предназначено. 

За МФФ ”Варненско лято” посочените, а и други подобни инициативи биха 

гарантирали по-висок емоционален заряд на преживяванията на всички участници в 

мероприятията на фестивала, биха допринесли както за повишаване на неговата популярност 

и утвърждаване, така и за получаване на определен икономически ефект от провеждането му. 
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Abstract 

The question of strategic aspects of consumer behaviour is the subject of many researchers' discussions. There 

are two opposite points of view: the first is that consumer behaviour has a strategic aspect and it is of particular 

importance for the marketing strategy and the opposite – consumer behaviour at all should not have a strategic focus. 

In classical marketing for fundamental philosophy and paradigm is accepted positivism, which is also a basic principle 

in the theory of consumer behaviour. But, in the last two decades, positivism loses its position among the scientific 

community, and gives way to postmodernism, also called interpretationalism. In the future, positivism and 

postmodernism will continue to apply, discussions will continue, but the direction is optimistic and the ultimate goal is 

a deeper and more realistic understanding of consumer behaviour. 
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Въведение 

Потребителското поведение несъмнено е сложен феномен – икономически, социален, 

културен, маркетингов. Несъмнено, то е интердисциплинарна област, провокираща интереса 

на специалисти от различни сфери на науката. Трудно би могло да се открие друга област, 

която да е по-силно интердисциплинарна. Изключително голям е броят на дименсиите на 

потребителското поведение и на факторите, които му влияят. Същевременно, съществуват и 

множество различни подходи за изучаването им. Динамично и радикално се променя 

начинът, по който специалистите (маркетолози, психолози, социолози, антрополози и др.) 

изучават и разбират потребителското поведение. 

Известна интерпретация на интердисциплинарността на потребителското поведение е 

пирамидата на Michael Solomon, която представя и структурира различните научни области, 

изучаващи потребителското поведение
1
. Тези области се разделят на две: микро 

(микропотребителско поведение) и макро (макропотребителско поведение). Микро 

областите са разположени в горната част на пирамидата и имат индивидуален фокус върху 

отделния потребител. Макро областите са разположени от средата на пирамидата до 

основата и се концентрират върху агрегатните действия на по-големи групи хора, т.е. те имат 

социален фокус. Сред микро областите преобладават различни видове психология 

(експериментална, клинична, психология на развитието, социална психология). Що се отнася 

до макро областите, сред тях са антропологията, историята, демографията, семиотиката и 

социологията. Всъщност, би могло да се обобщи, че в пирамидата на потребителското 

поведение на M. Solomon психологията доминира осезателно, особено сред научните 

области, изучаващи микропотребителското поведение. 

Днес, повече от всякога, на полето на икономическата наука са поставени множество 

сериозни и принципни въпроси, които нямат отговор или отговорите са грешни, непълни, 

незадоволителни от една или друга гледна точка. Поставят се под съмнение много от 

                                                 
1
 Соломон, М. Потребителско поведение. Да купуваш, да имаш, да бъдеш. София, "Изток-Запад", 2011, с. 34. 
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досегашните аксиоми, като тези за homo economicus и неговата рационалност, за 

суверенитета на потребителите, за последователността на действията им, за устойчивостта на 

предпочитанията на потребителите и др. 

Преосмислят се основните парадигми в социалните науки и по-конкретно 

парадигмата на позитивизма. Издигат се нови парадигми, които се конкурират със старите и 

предоставят принципно различни концепции и подходи за разбирането и изучаването на 

потребителското поведение. Предизвикателствата пред научната общност в тази област са 

сериозни, а въпросите и неизвестните за потребителското поведение са повече, отколкото са 

отговорите на този етап. 

 

1. Стратегически аспекти на потребителското поведение 

Въпросът за стратегическия фокус или стратегическия аспект на потребителското 

поведение е обект на дискусии от страна на много изследователи. Съществуват две крайни 

позиции относно стратегическия аспект на потребителското поведение: потребителското 

поведение има стратегически аспект и е от особена важност за маркетинговата стратегия, и 

съответно противоположната позиция – потребителското поведение изобщо не трябва да има 

стратегически фокус. 

Привържениците на стратегическия аспект разглеждат потребителското поведение 

като приложна социална наука. Познавателната стойност на потребителското поведение се 

изразява в това да подобрява „ефективността на маркетинговата практика“
2
. Подобно е 

становището на Hawkins, Best и Coney, според които „ключът към успешната маркетингова 

стратегия е детайлното разбиране на потребителското поведение“
3
. 

Противниците на стратегическия фокус на потребителското поведение, като например 

Morris Holbrook, твърдят, че тази научна област не бива да е „прислужница на бизнеса“
4
. 

Вместо това, би трябвало да се насочи към разбиране на потреблението само за себе си, а не 

познанието за потребителското поведение да се използва за извличане на печалби. Повечето 

изследователи считат, че становището на Holbrook е твърде крайно и не го споделят. 

Въпреки това, трябва да се подчертае, че подобни мнения са повлияли върху изследванията 

на потребителското поведение в посока на пренасочване от традиционното изследване на 

покупки на потребителски стоки към социални проблеми, като опазване на околната среда, 

енергоспестяващо потребление, здравословен начин на живот и др. 

Всъщност, по проблемите на потребителското поведение винаги са се водили 

разгорещени дискусии и плурализмът в мненията е нещо обичайно и закономерно. 

Обяснението е в самата същност на потребителското поведение, в неговата сложност, 

всеобхватност, интердисциплинарност, двойственост и динамичност. 

Основната маркетингова концепция твърди, че фирмите съществуват, за да 

задоволяват потребностите на потребителите. Това може да се осъществи само до степента, 

до която специалистите по маркетинг разбират потребителите, които ще използват техните 

продукти, но също така е важно и до каква степен го правят по-добре от конкурентите. 

Реакцията на потребителите е най-добрият тест за успеха на дадена пазарна стратегия. Това 

означава, че познанията за потребителите и тяхното поведение трябва да се използват 

максимално при разработването на маркетинговите стратегии. А както се изразява M. 

Solomon: “ … в дивия и ексцентричен свят на маркетинга нищо не е завинаги: това познание 

е в състояние да гарантира, че продуктът ще продължи да привлича базисния си пазар“.
5
 

За да се дефинират стратегическите аспекти на потребителското поведение е 

                                                 
2
 Соломон, М. Потребителско поведение. Да купуваш, да имаш, да бъдеш. София, "Изток-Запад", 2011, с. 35. 

3
 Hawkins, D., Best, R., Coney, K. Consumer Behavior: implications for marketing strategy. 5

th
 ed. IRWIN, 1992, p. 5. 

4
 Holbrook, M. “The Consumer Researcher Visits Radio City: Dancing in the Dark”. in Elizabeth Hirschman and 

Morris Holbrook. Advances in Consumer Research 12, 1985, p. 28-31. 
5
  Соломон, М. Потребителско поведение. Да купуваш, да имаш, да бъдеш. София, "Изток-Запад", 2011, с. 9. 
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целесъобразно да се използва известната постановка за стратегическия триъгълник, 

формулирана от Kenichi Ohmae в края на ХХ век (фигура 1).
6
 

Фигура 1. Стратегически триъгълник на Kenichi Ohmae 

 

Моделът разглежда основните отношения на фирмата както с потребителите, така и с 

конкурентите. Стратегическия триъгълник на Ohmae се нарича още ситуационен анализ – 

анализ на това какви позиции е имала фирмата в миналото, какви позиции има в настоящето 

и какви са бъдещите ѝ цели. Въз основа на ситуационния анализ се разработва маркетингова 

стратегия, а анализите и прогнозите за потребителите и конкурентите стоят в основата на 

ефективността на тази стратегия. 

На върха на стратегическия триъгълник са потребителите. Първият стратегически 

аспект на потребителското поведение е свързан със самите потребители, по-точно със 

сегментирането на потребителите. Идентифицирането на групите потребители, сходни в 

едно или друго отношение, е важен аспект на потребителското поведение. Това може да 

стане по множество измерения, включително демографски характеристики, начин на 

използване на продукта, психографски характеристики, жизнен стил и др. Съвременният 

фокус върху маркетинга на взаимоотношенията, всъщност е доказателство за това, че 

желанията и потребностите на различните групи (сегменти) потребители стават все по-

интригуващи и важни за специалистите. 

Вторият стратегически аспект на потребителското поведение е свързан с фирмата и 

по-точно с маркетинговата стратегия на фирмата, включваща всички елементи на микса – 

продуктова, ценова, дистрибуционна, комуникационна стратегия. Взаимодействието между 

потребителското поведение и маркетинговите стратегии е двупосочно – поведението на 

потребителите предопределя каква да бъде стратегията, т.е. става причина за стратегията, но 

от друга страна, маркетинговите стратегии въздействат на поведението, т.е. поведението се 

явява следствие на стратегията. Задълбоченото познаване на потребителското поведение 

стои в основата на успешните маркетингови стратегии. 

Третият стратегически аспект на потребителското поведение е свързан с 

конкуренцията, по-точно с анализа на конкуренцията. Както твърди В. Димитрова, 

поведението на потребителите е съществена част от анализа на конкуренцията посредством 

изследване на процеса за избор на стоки и услуги.
7
 Потребителите се стремят към 

получаването на полезност от решението си за покупка и постоянно сравняват и оценяват 

алтернативите (продуктите на различните конкуренти). Въпросът за това, как потребителите 

го правят, няма еднозначен отговор. 

                                                 
6
  Kenichi Ohmae, The Mind of the Strategist. N.Y., McGraw Hill, 1982. цит. по Дуранкев, Б., Катранджиев, Хр. и 

др. Ключ към маркетинга. София, Университетско изд. „Стопанство“, 2011, с. 63. 
7
 Димитрова, В., Желязкова, Д., Христова, Ю. Конкуренция и конкурентоспособност. изд. „Наука и ико-

номика“, Икономически Университет – Варна, 2016, с. 95. 
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Теорията на маркетинга е разработила различни модели за потребителска оценка 

(избор) на алтернативите, като повечето от тях предпоставят рационалността на потребителя. 

Най-известните модели са: доминантен модел, модел на очакваната полезност, модел на 

идеалната марка, модел на съпоставянето. Когато потребителят избира на базата на една 

характеристика, която той приема за основна, неговият избор може лесно да се предвиди. 

Това е именно доминантният модел (на най-важния критерий). Но в действителност, 

потребителите не са особено склонни да оценяват алтернативите единствено по един 

критерий. Те предпочитат да използват съвкупност от критерии. При модела на очакваната 

полезност, се оценяват няколко характеристики едновременно, като им се поставя различна 

тежест в общата оценка. Моделът на идеалната марка приема, че потребителят избира тази 

реална марка, която е най-близко до неговия идеал. Моделът на съпоставянето приема, че 

потребителят определя минимално допустими равнища за свойствата на продукта и зачита 

само тези марки, които отговарят на всички минимални изисквания. Тези модели са модели 

за потребителска оценка (избор) в процеса на вземане на решение за покупка, но също така 

могат да се определят и като модели за потребителска оценка на конкурентната позиция. 

Разгледаните три стратегически аспекта на потребителското поведение – 

сегментиране на потребителите, маркетингови стратегии и анализ на конкурентите, 

всъщност са дефинирани в контекста на стратегическия маркетинг и маркетинга на 

взаимоотношенията. Изучаването на потребителското поведение е от стратегическо значение 

за успеха на всеки бизнес. Потребителското поведение има своите стратегически аспекти и 

те се изразяват в това, че неговото задълбочено разбиране е ключ към успешно сегментиране 

на пазара, към успешна маркетингова стратегия, както и сериозно конкурентно предимство. 
 

2. Основни парадигми в изучаването на потребителското поведение 

В класическата маркетингова литература за основополагаща философия и 

парадигмата се приема позитивизмът, понякога наричан логически позитивизъм, който се 

прилага и като основен принцип в теорията на потребителското поведение. Съвременната 

интерпретация на позитивизма го приближава до релативизма, защото се признава 

относителният характер на познанието. Въпреки това осъвременяване на позитивизма и 

известно смекчаване на строгите рационални принципи, парадигмата на позитивизма 

отстъпва и губи позиции сред научната общност. Този процес става особено осезаем през 

последните две десетилетия. 

В настоящия момент, би могло да се твърди, че актуалното становище относно 

парадигмата в областта на потребителското поведение е, че то се намира в „средата на 

промяната на парадигмата“
8
. Това означава, че се появява нова конкурираща се парадигма 

и тя започва да оспорва доминиращата парадигма на позитивизма, наричан понякога и 

модернизъм. 

Основните допускания и твърдения на позитивизма са: върховенството на човешкия 

разум; наличието на една единствена обективна истина, която може да се открие от науката; 

познаваемостта на света; подредеността и рационалността на действителността. 

Позитивизмът акцентира върху функционалността и технологиите във всички аспекти на 

човешкия живот. 

Конкуриращата се парадигма се нарича постмодернизъм или интерпретативизъм и 

поставя под съмнение всички допускания на модернизма (позитивизма). Според новата 

парадигма, акцентът върху науката и технологиите, характерен за позитивизма, е много 

силен. Съвременният сложен социален и културен свят не предполага такова подредено и 

рационално становище за действителността и за поведението на хората. 

Друг аспект на критиката към позитивизма е, че той отдава голямо значение на 

материалното благополучие и възприема културата като хомогенна система. 

                                                 
8
 Соломон, М. Потребителско поведение. Да купуваш, да имаш, да бъдеш. София, "Изток-Запад", 2011, с. 35. 
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Постмодернистите подчертават значението на субективния опит и на това, че хората си 

конструират собствени значения, и че смисълът е в човешкото съзнание. Следователно, няма 

правилни или грешни отговори, истината не е единствена и обективна, както е според 

позитивизма, а е многолика и социално конструирана. Познанието не може да се определи 

като независимо от контекста и времето, а напротив, зависи от тях. 

Позитивизмът (модернизмът) и постмодернизмът се различават съществено в 

разбирането си за потребителите. Изходна точка за изучаване на потребителите в рамките на 

позитивизма се явява схващането, че потребителят е рационален „икономически човек“, 

решението му за покупки е рационално в икономическо отношение, той се интересува от 

качеството и цената, търси оптимално съотношение и купува, когато го открие
9
. 

В модерното общество потреблението е преди всичко инструментална дейност, 

предназначена за удовлетворяване на потребностите на човека, или това е т.нар. 

икономически инструментализъм. В постмодерното общество потреблението е преди всичко 

потребление на символи. Потреблението е новата форма на общуване и съизмерване с 

останалите членове на обществото. Индивидуалното потребление е демонстрация за 

принадлежност към определен социален, икономически, културен и образователен статус. В 

постмодернизма се използват социални конструкции, заместващи реалността, 

характеризиращи се с плуралистично интерпретиране на маркетинговите феномени, като 

например: стремеж на потребителите към хедонистично изживяване на настоящето, акцент 

върху имиджа на продукта, върху имиджа на потребителя, върху формата, стила и др. 

Сравнението между модернизма и постмодернизма, въз основа на концепцията за 

потреблението, може да се направи в следните няколко аспекта: образци на потребителско 

поведение, ценностна система, култура, общество, потребители (виж таблица 1). 

 

Таблица 1. Сравнение между модернизма и постмодернизма въз основа на 

концепцията за потреблението 

Концепции относно Модернизъм Постмодернизъм 

Образци на потре-

бителско поведение 

Единен еталон на потребителско 

поведение 

Липсва единен еталон на 

потребителско поведение 

Ценностна система Общовалидна ценностна система Липсва единна ценностна 

система 

Културата Културна йерархичност и 

следване на утвърдени еталони 

Културно многообразие 

(плурализъм) 

Обществото Еднокултурно общество 

(обединено от обща ценностна 

система) 

Мултикултурно общество 

(фрагментарност на културата) 

Потребителите Потребителите са рационални, 

планиращи, организирани, 

конформистки настроени и 

лоялни 

Ирационални, противоречиви, 

непоследователни, нито 

аморални, нито съвсем морални 

индивидуалисти 

 

Много важен извод, който трябва да се направи от сравнението между концепциите на 

модернизма и постмодернизма, е фрапиращата разлика в разбирането за потребителите. 

Според модернизма потребителите са рационални, планиращи, организирани, конформистки 

                                                 
9
 Станев, В. Позитивизъм vs интерпретативизъм в проучванията на потребителското поведение. // 

Изследователски методи и технологии в икономическите и социални науки. Пловдив, УИ „П. Хилендарски“, 

2012, стр. 231-232. 
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настроени и в повечето случаи лоялни. Точно противоположни са твърденията на 

постмодернизма – потребителите са ирационални, непоследователни, противоречиви, нито 

аморални, нито съвсем морални индивидуалисти
10

. Очевидно е, че образът на постмодерния 

потребител е много по-близо до реалността и до „живия“ потребител. 

Доминиращата парадигма на позитивизма и конкуриращата парадигма на 

постмодернизма се отличават не само по отношение на разбиранията за потребителите, но и 

по отношение на изследванията на потребителското поведение. 

Според Schiffman и Kanuk
11

, модерните (основани на позитивизма) и постмодерните 

(основани на антипозитивизма или интерпретативизма) изследвания в областта на 

потребителското поведение се разграничават в следните направления: 

 В контекста на целта на изследванията – целта на позитивизма е предсказване на 

действията на потребителя, т.е. това е прогностична цел, а на интерпретативизма – 

разбиране на действията на потребителя. 

 В контекста на методологията – методологията на позитивизма е количествена, т.е. 

използват се количествени методи, а на интерпретативизма – качествена, т.е. 

използват се качествени методи. 

Различните изходни теоретични идеи на позитивизма и интерпретативизма могат да 

се обобщят в следните няколко аспекта: потребителско решение, информационен процес, 

каузалност, обективност, приложимост на изследванията. Сравнението между двете 

изследователски платформи е представено в таблица 2. 
 

Таблица 2. Сравнение между позитивизма и интерпретативизма въз основа на 

изследователския подход 

Концепции 

относно 
Позитивизъм Интерпретативизъм 

Потребителско 

решение 

Рационалният потребител взема 

решения, преценявайки 

алтернативите 

Всеки потребител е уникален. Не 

съществува едно единствено 

решение 

Информационен 

процес 

Потребителите решават проблемите 

в процеса на обработка на 

информацията 

Потребителите решават проблемите 

въз основа на уникалния си 

потребителски опит 

Каузалност Причините и следствията могат да 

се дефинират и разграничат 

Причините не трябва да се отделят 

от следствията 

Обективност Съществува една единствена 

реалност 

Реалността е субективна 

Обективност на 

изследванията 

Манипулирането на причините 

може да повлияе върху 

потребителското поведение 

Взаимодействието между 

изследователя и респондента влияе 

върху резултатите 

Приложимост на 

изследванията 

Данните могат да се използват за 

характеризиране на големи 

съвкупности от потребители 

Получените данни често са 

неприложими за разбиране на 

големи съвкупности от потребители 

 

Внимание заслужават няколко момента в сравнението между изследователските 

платформи на позитивизма и интерпретативизма: 

                                                 
10

 Thomas, M. Consumer market research: does it have validity? Some postmodern thoughts. Marketing Intelligence 

and Planning, Vol. 15, 1997, p. 54-59. 
11

 Schiffman, L., Kanuk, L. Consumer Behavior. 10
th

 ed., Prentice Hall, 2009, p. 38. 
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Първо, относно потребителското решение, от гледна точка на интерпретативизма не 

съществува едно единствено рационално решение. Всеки потребител е уникален и решава 

проблемите си въз основа на собствения си потребителски опит. 

Второ, относно каузалността, позитивизмът е категоричен в разграничаването на 

причини и следствия, т.е. в дефинирането на причинно-следствената връзка. 

Интерпретативизмът приема, че причините не трябва да се отделят от следствията, т.е. 

причинно-следствената връзка не е ясно дефинирана. В много случаи тя е двупосочна. 

Трето, относно обективността, интерпретативизмът не приема, че съществува една 

единствена реалност. Напротив, реалността е субективна и социално конструирана, 

съставено от много различни реалности. 

Четвърто, относно приложимостта на изследванията на потребителското поведение, 

интерпретативизмът не приема, че данните могат да се използват за характеризиране на 

големи съвкупности от потребители. Напротив, получените от изследванията данни често са 

неприложими за разбиране на големи съвкупности от потребители. 

Освен доминиращата парадигма на позитивизма и конкуриращата парадигма на 

постмодернизма, съществуват и други нови концепции и подходи за маркетингови 

изследвания, в това число и за изследвания на потребителското поведение. Такава концепция 

е поведенческата екология, която намира израз в модела за потребителско поведение на 

Gordon Foxall, наречен Behavioral Perspective Model – BPM (Поведенчески перспективен 

модел). Поведенческата екология разглежда потребителското поведение като самообучаващо 

се. Поведенческият перспективен модел (BPM) е специфична концептуална рамка за 

интерпретиране и анализ на потребителското поведение. Моделът разглежда 

потребителското поведение, отчитайки специфичната му особеност, че то може да се опише 

като функция на неговите последствия. Според BPM модела, потребителското поведение 

представлява пресечната област на средата (условията) и наученото поведение на индивида 

(познания, опит)
12

. 

Средата (условията) на потребителско поведение съдържат събития и факти от 

потребителското обкръжение, които сигнализират за различните последствия от 

потребителските решения. Тези събития и факти от средата могат да бъдат различни: 

физически (алтернативни марки, реклами в точките на продажба), социални (други купувачи, 

търговски персонал), времеви (краткосрочни промоции, работно време на търговската 

мрежа) и регулаторни (правила, добри търговски практики). 

 

 

 

Фигура 2. Схематично представяне на поведенческия перспективен модел (ВРМ) 
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 Foxall, G. Behaviour and Social Issues. 15, 2006, p. 105 
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Гореизброените елементи функционират като стимули за потребителите, които 

основавайки се на своя предишен опит и познания, предприемат някои от следните решения: 

покупка, отлагане на покупката, ускоряване на покупката, продължаващо търсене, 

спестяване. Едно от важните измерения на средата на потребителско поведение е нейният 

обхват. Той може да варира от относително затворен, предоставящ малко алтернативи на 

потребителя до относително отворен, предоставящ много алтернативи на потребителя. 

Моделът BPM предполага, че потребителското поведение продуцира едновременно 

утилитарни и информационни последствия, като и двата вида могат да бъдат подкрепени 

(одобрени) или наказани (неодобрени). Утилитарните последствия са функционалните 

резултати от покупката и употребата на продукта, т.е. те са опосредствани от продукта. Те 

произтичат от практическата употреба на продукта като стока и услуга, рефлектират върху 

икономическата, прагматичната, материалната и като цяло – практическата полза от 

продукта. Информационните последствия са социално произтичащи и символични, зависят 

от действията и реакциите на другите хора, т.е. опосредствани са от другите. Тези 

последствия са свързани със социалните функции на придобиване и използване на продукта, 

като например социален статус и престиж, асоцииран с конкретни образци на потребителско 

поведение. 

Разграничаването между утилитарни и информационни последствия, предложени от 

поведенческия перспективен модел (BPM), е важна стъпка в посока на идентифициране на 

това, което функционира като подкрепа (одобрение) или наказание (неодобрение) за 

потребителите като цяло. В заключение трябва да се подчертае, че това разграничаване 

между двата вида последствия от потребителското поведение е особено полезно при 

анализиране на потребителския избор и потребителските решения. 

Подходът на поведенческата екология изисква интегриране на постиженията на 

поведенческата икономика, еволюционната психология и генетиката.  

Друга алтернативна концепция е технологичната. Тя се характеризира с изследване на 

пазарното поведение на потребителите с помощта на новите информационни и 

комуникационни технологии, например: Интернет, RFID, GPS и др.
13

 Целта е да се включат 

потребителите активно в процеса на изследване и да се извлече информация за техните 

предпочитания, интереси и намерения, като това става по-бързо, по-лесно и по незабелязан 

за потребителя начин. Следователно, този подход е по-ефективен и бърз спрямо 

класическите маркетингови проучвания. В хода на непрестанното усъвършенстване и 

развитие на научните методи и на новите технологии, изследванията на потребителското 

поведение, които се базират на подобни подходи, ще стават все по-значими. 

В обобщение трябва да подчертаем, че съществуват много гледни точки към 

потребителското поведение, но съвременните учени най-общо се придържат към две 

парадигми – позитивистката парадигма (модернизъм) и интерпретативистката парадигма 

(постмодернизъм). Позитивистката парадигма подчертава познаваемостта на света и приема 

потребителя като вземащ рационални решения. Тя все още е доминиращата парадигма. 

Интерпретативистката парадигма (постмодернизмът) е конкуриращата парадигма, която иска 

да се наложи. При нея се акцентира върху субективните значения на индивидуалните 

преживявания на потребителя, върху неговия уникален опит. Приема се, че поведението на 

потребителите е обект на множество интерпретации, а не само на едно единствено 

обяснение. 

Авторът възприема твърдението на M. Solomon относно парадигмата в областта на 

потребителското поведение, а именно, че то се намира в „средата на промяната на 

парадигмата“. От една страна, позитивизмът не е отстъпил и методологията му все още се 

прилага в научните изследвания. От друга страна, постмодернизмът или интерпретативизмът 
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се развива и печели все повече привърженици сред научната общност. И двете парадигми ще 

продължат да съществуват едновременно, а процесът на промяна ще бъде труден и 

продължителен. Посоката на тази промяна е оптимистична, в интерес на развитието на 

икономическата и маркетингова наука, и в интерес на устойчивото развитие на обществото. 

 

Заключение 

Потребителското поведение е научна област със силно подчертан интердисципли-

нарен характер и с концептуални основи, които са изключително широки и комплексни. 

Много са трудностите и ограниченията при анализа на потребителското поведение. Те 

произтичат от самата му същност, от скритата и неизяснена природа на много негови 

елементи, от едновременното въздействие на множество разнородни фактори. Въпреки това, 

изучаването на потребителското поведение е от стратегическо значение за успеха на всеки 

бизнес. Може би е настъпило времето, когато митичната фигура на homo economicus трябва 

да отстъпи своето място на homo reciprocans, съпричастния човек, който е социално 

ангажиран, социално свързан, споделящ преживявания, едновременно егоист и алтруист и 

поради всичко това – много по-близък до съвременния потребител. 

 

Използвана литература 

1. Димитрова, В., Желязкова, Д., Христова, Ю. Конкуренция и конкурентоспособност. изд. 

„Наука и икономика“, Икономически Университет – Варна, 2016. 

2. Соломон, М. Потребителско поведение. Да купуваш, да имаш, да бъдеш. София, изд. 

„Изток-Запад“, 2011. 

3. Станев, В. Позитивизъм vs интерпретативизъм в проучванията на потребителското 

поведение. // Изследователски методи и технологии в икономическите и социални науки. 

Пловдив, УИ „П. Хилендарски“, 2012. 

4. Узунова, Ю., Данчев, Д., Василева, Б. Маркетингово лидерство, метрика, бенчпрактики, 

„Наука и икономика“, Икономически Университет - Варна, 2010. 

5. Foxall, G. Behaviour and Social Issues. 15, 2006 

6. Hawkins, D., Best, R., Coney, K. Consumer Behavior: implications for marketing strategy. 5th 

ed. IRWIN, 1992 

7. Holbrook, M. “The Consumer Researcher Visits Radio City: Dancing in the Dark”. in Elizabeth 

Hirschman and Morris Holbrook. Advances in Consumer Research 12, 1985. 

8. Kenichi Ohmae, The Mind of the Strategist. N.Y., McGraw Hill, 1982. цит. по Дуранкев, Б., 

Катранджиев, Хр. и др. Ключ към маркетинга. София, Университетско изд. „Стопанство“, 

2011. 

9. Schiffman, L., Kanuk, L. Consumer Behavior. 10th ed., Prentice Hall, 2009. 

10. Thomas, M. Consumer market research: does it have validity? Some postmodern thoughts. 

Marketing Intelligence and Planning, Vol. 15, 1997. 

 

 

За контакти 

ас. д-р Виолета Петева Ласкова 

Икономически университет – Варна 

v.peteva_laskova@ue-varna.bg 

 



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 87 

 

Авиационната индустрия в България – развитие и тенденции  

 

Виктория Станчева 

 

Aviation Industry in Bulgaria – Development and Trends 

 

Viktoriya Stancheva 

 
Abstract 

Today the aviation industry in Bulgaria is characterized by trends such as deregulation, liberalization, 

popularity of the low-cost carriers, changing attitudes and needs of passengers, need for tight security and prevention 

of terrorist acts, EU shocks and volatile fuel prices. They create prerequisites for accelerated dynamics and change in 

some basic aspects of the relationship between an airport operator and an airline. The report presents an analysis of 

some major trends and identifies prospects for the aviation industry in Bulgaria. 

 
Keywords: Aviation industry, airlines, airport, low-cost, Bulgaria 

 

JEL Code:A00 

 

Въведение 

Възприемането на авиационната индустрия
1
 като „ключов двигател на икономически 

растеж, създаване на нови работни места и развитие на търговията със значително влияние 

върху икономиката на ЕС и живота и мобилността на гражданите на съюза“ (EC, 2015) 

насочва към необходимостта от изследване на ключови тенденции и предизвикателства в 

нейното развитие за отделните страни-членки. Аргументи за провеждане на подобно 

изследване могат да се търсят и при някои характерни за този етап на развитие на 

авиационната индустрия явления като: дерегулация и либерализация, добиващи все по-

широка популярност нискотарифни въздушни превозвачи, променящите се нагласи и нужди 

на пътниците, необходимостта от засилени мерки за сигурност и предотвратяване на 

терористични актове, очакваните ефекти от шокове в ЕС и променливите цени на горивата. 

Те създават предпоставки за ускорена динамика и промяна в основни аспекти на 

взаимоотношенията между летищен оператор и авиокомпания. В допълнение възприеманата 

до скоро теза за значителната пазарна сила на летищата като монополисти в даден 

географски район вече не е актуална. Това е така заради възможностите, които единното 

европейско небе
2
 предоставя за въздушните превозвачи. Последните имат значително 

предимство поради мобилността на техния основен капитал. Това им позволява да избират 

маршрути и бази, осигуряващи най-висока възвръщаемост. Така тяхната сила при преговори 

се повишава и се създават предпоставки за конкуренция при привличането им. Популярност 

придобиват различни форми на дългосрочно обвързване, стимулиращи схеми
3
 и др. Това 

обуславя актуалността на редица въпроси за оптималното поведение при управление на 

взаимоотношенията между летищни оператори и авиолинии. Търсенето на отговор на тези 

                                                 
1
 За целите на изследването се възприема разбирането на Европейската комисия за авиационна индустрия като 

целия бизнес сектор, участващ в експлоатацията и производството на граждански въздухоплавателни средства, 

в т.ч.: авиокомпании, летища, оператори, предлагащи наземни услуги, доставчици на аеронавигационни услуги, 

аеронавигационни производители, институции, администриращи гражданската авиация (EC, 2015). 
2
 Инициативата „Единно европейско небе“ (ЕЕН) стартира през 1999 г. с цел подобряване на работата на 

управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване чрез по-добро интегриране на 

европейското въздушно пространство. Очакваните ползи от инициативата са огромни: утроен капацитет на 

въздушното пространство, намаляване наполовина разходите за управление на въздушното движение, 

десетократно подобряване безопасността и намаляване с 10 % въздействието на въздухоплаването върху 

околната среда (EC, 1999). 
3
 В превод от Incentive Scheme. 
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въпроси може да започне с провеждането на обхватен и системен ситуационен анализ на на 

бранша у нас.  

Беспорно е развитието на авиационната индустрия у нас през последните години, 

характеризиращо се с постигането на повече обслужени пътници, полети и самолети. В 

същото време е известна тезата, че основен проблем на пазара на авиоуслуги в България през 

2017 г. е, че чрез действията си авиокомпаниите „създават условия за нелоялна 

конкуренция“, което води до резултати като неудобни графици, линии с множество 

прекачвания, оскъдно предлагане на дестинации и др. (Милева, 2018). В тази връзка 

изследването се насочва към представяне на обзор на развитието на бранша и у нас и 

откриване на ключови тенденции и предизвикателства. 

Цел на разработката е на базата на обобщение и анализ на данни за развитието на 

авиационната индустрия у нас да се откроят ключови тенденции и предизвикателства пред 

бранша. За постигане на целта на изследването се поставят следните научно-изследователски 

задачи: 

 Да се систематизират и анализират данни за развитието на авиационната 

индустрия у нас; 

 Да се идентифицират възможните икономически ефекти от функционирането 

на летища; 

 Да се анализира влиянието на тенденции от макроредата върху бранша. 

 

1. Обслужени пътници на българските летища 

Гражданска авиация в България съществува от 1922 г. Към момента тя е напълно 

интегрирана част от Европейската гражданска авиация. Като основни участници в бранша у 

нас могат да се посочат въздушни превозвачи
4
, летища и летищни оператори, оператори по 

наземни услуги
5
, институции, администриращи гражданската авиация (в т.ч.: Министерство 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Главна дирекция "Гражданска 

въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)
6
, Държавно предприятие "Ръководство на 

въздушното движение" (ДП РВД)
7
.  

Авиационната индустрия има ключова роля в свързването на хора, държави и 

търговски организации по света. По този начин тя може да допринесе за създаването на нови 

бизнес възможности и подобряването на представянето на различни икономики. Това са и 

част от причините за бурното развитие на индустрията през последните десетилетия. В 

допълнение фактори като напредъкът на технологичните авиационни решения, 

глобализацията, разширяването на търговските взаимоотношения и икономическият 

просперитет на нациите също оказват влияние. България не остава незасегната от тези 

тенденции и отбелязва ръст от 78,85% на обслужените пътници за последните 8 години (от 6 

447 610 през 2010 г. до 11 531 580 през 2017 г.
8
). 

В България функционират пет международни летища, използвани за цели на 

гражданската авиация, съответно в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив и Горна 

Оряховица. Следващата фигура представя съпоставка между броя обслужвани пътници на 

                                                 
4
 Валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността се получава по реда на Регламент (ЕИО) No 

2407/92 и Регламент (EO) No 1008/2008. Те могат да са издадени в България или друга страна от Общността. 

Към 2016г. в България са получили лиценза си 17 въздушни превозвачи (ГД ГВА, 2016). 
5
 Лицензирани оператори по наземна дейност в България към 2016г. са 46 организации(ГД ГВА, 2016). 

6
 ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със Закона за 

гражданското въздухоплаване, международните конвенции и договори, страна по които е Република България. 
7
 ДП РВД изпълнява държавни функции по управление на въздушното движение и извършване на 

аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство, в съответствие със Закона за 

гражданското въздухоплаване и ратифицираните международни договори в областта на гражданското 

въздухоплаване, по които Република България е страна. 
8
 Източник: Изчисление на автора по данни от ГД ГВА. 
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отделните летища за периода 2010 – 2017 г.: 
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Фиг. 1. Брой обслужени пътници на българските летища
9
 

Забелязва се, че летищата в Пловдив и Горна Оряховица обслужват само малка част 

от пътниците в страната. За целия разглеждан период относителният дял на преминалите 

през тях пътници не надвишава 1,35% от общия брой за страната. На първо място по 

обслужени пътници се нарежда летище София, където за разглеждания период преминават 

приблизително половината
10

 от всички пътници в страната. На второ място се нарежда 

летище Бургас, а на трето – летище Варна. При тях обаче се забелязва значително по-силно 

изразена сезонност (виж табл. 1).  
 

Таблица 1. Сезонност при обслужените пътници на летищата София, Варна и 

Бургас за периода 2010-2017г.11 

Период 

Сезонна промяна на 

пътници, обслужени на 

летище Бургас (в %) 

Сезонна промяна на 

пътници, обслужени на 

летище София (в %) 

Сезонна промяна на 

пътници, обслужени на 

летище Варна (в %) 

Януари 5,98% 86,51% 15,26% 

Февруари 4,90% 80,83% 14,68% 

Март 5,87% 91,10% 19,91% 

Април 9,55% 97,11% 28,80% 

Май 49,58% 104,74% 67,46% 

Юни 219,73% 106,09% 203,41% 

Юли 355,27% 113,66% 288,57% 

Август 353,03% 116,19% 292,82% 

Септември 173,22% 114,63% 170,44% 

Октомври 14,15% 105,31% 46,24% 

Ноември 4,37% 87,97% 26,30% 

Декември 4,36% 95,87% 26,11% 

                                                 
9
 Фигура на автора по данни от ГД ГВА. 

10
 По-конкретно това са: 51,13% от общо преминалите пътници през страната за 2010г., 49,72% за 2011г., 

48,43% за 2012г., 47,38% за 2013г., 48,68% за 2014г., 51,42% за 2015г., 51,74% за 2016 г. и 56,28% за 2017 г. 
11

 Изчисления на автора по данни от ГД ГВА. 
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За нейното анализиране е използвана сезонна декомпозиция. Отчита се, че най-силно 

сезонен характер има дейността на летище Бургас, където през летните месеци се обслужват 

над 300% от пътниците, преминаващи средно на месец през цялата година. Сходна е 

ситуацията и на летище Варна, където обаче през зимния сезон са налични малко повече 

регулярни полети. 

Разгледаните данни могат да бъдат използвани при управлението на 

комуникационната политика на летищата и управлението на взаимоотношенията им с 

авиокомпании. 

 

2. Икономически ефекти от функционирането на летища 

Характерните за бранша дерегулация, аутсорсинг, засилена конкуренция, както и 

появата на глобални доставчици на услуги извеждат на преден план ролята на управлението 

на взаимоотношенията между различните заинтересовани страни през последните години. В 

тази връзка ползите от тяхното коопериране не остават незабелязани. Либерализацията 

стимулира конкуренция между въздушните превозвачи и експанзия на нискотарифни 

компании, което води до предлагането на нови маршрути и понижаването на цените за 

пътници, като по този начин се благоприятства развитието на туризма и създаването на нови 

работни места (Dobruszkes et al., 2016). Ако това е желано от местните власти, те следва да се 

включат активно в процеса, предлагайки различни помощи за авиокомпаниите (Rey et al., 

2011 ). Формирането на алианси с различните заинтересовани страни е необходимо с цел 

ангажирането на всички партньори в „продажбата“ на дадена дестинация (UNWTO, 2012, p. 

19). 

За авиацията е характерна способността да улеснява и генерира широк кръг от 

дейности, които могат да повишат цялостното икономическо представяне на дадена страна 

или регион. Страните с повече въздушни връзки обикновено се свързват с по-големи обеми 

на търговията, по-високи инвестиции, по-развит туристически бранш и по-добра 

производителност като цяло. Тези положителни ефекти са известни като „каталитични“ 

ефекти на летищата (ACI, 2015). Всички категории на икономическо въздействие, създавани 

и/или улеснявани от функционирането не летища могат да бъдат сведени до следните 4 

групи (фиг. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Възможни икономически ефекти от функционирането на летища
12

 

                                                 
12

 Фигура на автора по информация от ACI, 2015. 

Категории на икономическо въздействие, създавани и/или улеснени от 
функционирането на летища 

Косвени ефекти 

Създаване на 

работни места и 

инвестиции за 

доставчици и 

поддъражащи 

бизнеси (доставка 

на гориво, храна, 

строителство и др.) 

Индуцирани 

(предизвикани) 

ефекти  
Разходване на 

доходите на заетите 

в авиационния 

бранш лица (храна, 

консумативи, 

детски градини) 

Каталитични 

ефекти 

Подобряване на: 

 Туризъм 

 Търговия 

 Инвестиции 

 Производителност 

 

Директни 

ефекти 

Създаване на 

работни места и 

инвестиции на 

летище и свързани 

бизнеси (митници, 

паркинг оператори, 

търговски обекти и 

др.) 
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Каталитичните ефекти са по-широки икономически ефекти, които се осъществяват по 

4 основни канала: (1) Търговия: летищата позволяват както срещи и участия на 

представители на местния бизнес във форуми и търговски изложения в различни страни, така 

и последващ транспорт на търгуваните стоки; (2) Инвестиции: летищата улесняват 

транспортните връзки при правенето на бизнес в друга страна и следователно стимулират 

преките чуждестранни инвестиции; (3) Туризъм: Съществуват редица изследвания, които 

доказват наличието на положително влияние на въздушните връзки върху туристическия 

бранш в даден район (Moreno et al., 2015). От друга страна са известни и доказателства за 

въздействието на туризма върху икономическия растеж (Ivanov, Webster, 2007; Chou, 2013); 

(4)Производителност: нарастването на транспортните връзки на дадена страна осигуряват 

възможността правилния човек да извършва правилната дейност на правилното място и в 

правилното време, т.е. производителността на труда нараства. 

Следва да се посочи, че систематизираните категории на икономическо въздействие, 

създавани и/или улеснени от функционирането на летища са разгледани от гледна точка на 

възприетия в изследването системен подход. Наличието на разнообразие от ефекти 

свидетелства за необходимостта от целенасочени и планомерни дейности по анализ на 

състоянието на бранша и управление на основни предизвикателства, които биха допринесли 

за благоприятно развитие на редица заинтересовани страни.  

Остойностените ефекти от дейността на летищата за България към 2015 г. са представени 

в следващата таблица: 
 

Таблица 2. Създадени работни места и връзката им с БВП на България от 

различните ефекти на авиацията за страната 

Ефект Създадени работни 

места (бр.) 

БВП (млрд. евро) % от БВП 

Директен, косвен и 

индуциран 
  23 900 0,29 0,7% 

Каталитичен 112 200 1,25 3,1% 

Общо 136 100 1,54 3,9% 
Източник: Таблица на автора по данни от ACI, 2015. 

 

Интерес представлява фактът, че каталитичният ефект за България се явява по-висок 

от средния за Европа. Докато стойността му за България е 3,1% от БВП, при EU 28 тя е 2,6%, 

а при страните от EFTA (EU 28 + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария) е 2,1%. 

При този показател по-високи стойности от България бележат страни като Испания, 

Португалия, Кипър, Малта, Гърция, Турция, Полша, при които туризмът е от съществено 

значение за местната икономика. 

Разпределянето на този ефект между отделните летища в страната може да се 

извърши на база техния пазарен дял
13

. Съответно при опит да се оцени икономическото 

въздействие на летищата Варна и Бургас на база техния пазарен дял се стига до следния 

резултат: те са отговорни за наличието на приблизително 65 328 работни места или 1,87% от 

БВП за страната на годишна база средно за периода 2010-2017 г. 

Изследване на InterVISTAS показва, че заплатите на служителите на летищни 

оператори (директен ефект) обикновено са по-високи от средните за страната и съответно 

тези на служителите от косвен и индуциран ефект14 (ACI, 2015, p.19). Това определя 

летищните оператори като работодатели, предлагащи разнообразие от високо платени 

работни позиции за квалифициран персонал. Важно е да се допълни, че по-голямата част от 

                                                 
13

 Изчислен на база данни за обслужените пътници от ГД ГВА, представени на фиг. 6 по-горе 
14

 По-конкретно за България изследването посочва, че средната работна годишна заплата за служителите на 

летищни оператори е 9 300€ , докато за заетите в позициите, свързани с косвен ефект, тя е 5 700€ , а за заетите 

на позиции, свързани с индуциран ефект - 4 100€ (ACI, 2015, p.30). 
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процесите по обслужване на клиенти се извършват на терен, което не позволява те да бъдат 

аутсорснати. Това означава, че жителите на съответната област са тези, които могат да се 

възползват от съответните работни позиции и съответно пряко усещат ефектите от 

обслужването на повече дестинации. 

По отношение на развитието на авиационната индустрия прогнозите са за запазване 

или дори ускоряване на ръста в бранша и за напред, в т.ч. удвояване на търсенето на 

въздушен транспорт през 2034г. (IATA, 2016, p. 31). Според международната асоциация за 

въздушен транспорт IATA (ibid) това поставя следните задачи пред летищите оператори на 

дневен ред: 

 Стимулиране на разходна ефективност и постигане на по-ниски такси при летищата. 

 Отчитане на нуждите на авиокомпаниите при разпределяне капиталовите разходи на 

летищата. 

 Подобряване на летищните операции. 

 Намаляване на разходите за наземни щети чрез стандартизирани процедури за 

обслужване. 

 Осигуряване на надеждни доставки на гориво за реактивни двигатели на конкурентни 

и прозрачни цени. 

 Внедряване на модернизирани и ефективни системи за управление на въздушното 

движение. 

Характерни за авиацията са силната регулация и висока капиталова интензивност. 

Тези фактори, както и различните връзки и взаимозависимости между развитието на бранша 

и други икономически процеси и явления, водещи до наличието на широк кръг от 

заинтересовани страни, превръщат индустрията в силно турбулентна. Тя е податлива на 

шокове от финансови и икономически кризи, промени в цените на горивата и валутни 

курсове, политически решения, терористични актове и др. В този контекст постигането на 

устойчивост често е посочвано като предизвикателство за авиационната индустрия15. В 

отговор на тази динамика авиокомпаниите гъвкаво променят бизнес моделите си. След 

дерегулацията и либерализацията на пазара популярност придобива бизнес модела на т. нар. 

нискотарифни авиокомпании
16

. Пазарът на нискотарифни полети в Европа бележи 

благоприятно развитие през последните години (Стоянов, 2015) и България не изостава от 

тази тенденция. Следва да се отбележи, че България е страната от Централна и Източна 

Европа с най-висок ръст на капацитета на въздушния транспорт (брой места) за периода м. 

02. 2016 г. спрямо м. 02.2015 г. – 14% (OAG, 2016, p. 4). Сред детерминантите на повишения 

капацитет на въздушния транспорт у нас попада увеличаването на обслужваните от 

нискотарифни компании дестинации. Делът на капацитета на последните у нас нараства от 

20% през 2010 г. (съответстващи на 182 082 места) до 34% през 2016 г. (224 875 места) 

(OAG, 2016, p. 5). С най-голям пазарен дял е Wizz Air (25% към м. 02. 2016г.), като към 2017 

г. компанията е базирала 7 от самолетите си на летище София и един във Варна, което 

позволява обслужването на 32 дестинации от страната. (Wizz Air Holding PLC, 2017). Отчита 

се, че България не е сред първенците в Централна и Източна Европа по пазарен дял на 

нискотарифни въздушни превозвачи
17

. 

                                                 
15

 McManners (2016) представя това заключение на базата на обзор на различни гледни точки в литературата. 
16

 В превод от Low cost carriers (LCC). Това са въздушни превозвачи, които се фокусират върху намаляване на 

разходите (стратегия „ценово лидерство“). Предлаганите от тях услуги по своята същност не се различават 

значително от тези на традиционните превозвачи (в превод от Full Service Carriers (FSC), като обаче тук се 

залага на „реинженеринг около основните ползи“ (Jarach, 2004, cited in Стоянов, 2015), който позволява 

предлагане срещу допълнително заплащане на несъществени услуги и съответно намаляване на разходите и 

постигане на ценова дискриминация. 
17

 Преди нас се нареждат Унгария с 60%, Полша с 54% и Румъния с 52% дял на нискотарифните превозвачи в 

общия за страните въздушен капацитет. За подробен анализ на тенденциите при нискотарифните 

аеропревозвачи за Централна и Източна Европа вж: OAG, 2016. 
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Може да се обобщи, че разгледаните по-горе тенденции променят ролята на летищата 

от елемент на публичната инфраструктура в динамичен, търговски ориентирани бизнес 

субекти, които се конкурират за привличането на авиокомпании и пътници (Forsyth et al., 

2010). Известна е тезата, че основен проблем на пазара на авиоуслуги в България през 2017 г. 

е, че чрез действията си авиокомпаниите „създават условия за нелоялна конкуренция“, което 

води до резултати като неудобни графици, линии с множество прекачвания, оскъдно 

предлагане на дестинации и др. (Милева, 2018). В тази връзка се счита, че анализът на 

тенденциите при факторите от макросредата са важна предпоставка за добиването на 

всеобхватна представа за състоянието на бранша.  

 

3. Тенденции при факторите от макросредата на авиационната индустрия 

Разгледани са основни фактори от макросредата, които влияят върху развитието на 

авиационния бранш в страната. Те са систематизирани в няколко групи фактори, а именно: 

политико-правни, икономически, демографски, социо-културни, екологични и технологични. 

Фокус се поставя не върху отделните показатели в рамките на различните групи фактори, а 

върху тенденциите при тяхното развитие за последните 5 години и тяхното възможно 

въздействие върху бранша. В тази връзка всяка от разгледаните тенденции от макросредата е 

оценена от гледна точка на възможното и въздействие върху бранша от седем независими 

експерти
18

. Осреднените стойности
19 

на получените оценки са представени в табл. 3. 
 

Таблица 3. Влияние на макро фактори върху авиационната индустрия 

Среда Тенденция 

Влияние 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

П
о
л
и

ти
к
о

-п
р
ав

н
а ср

ед
а 

В страната е налице политическа нестабилност и честа 

смяна на правителства. 

   Х  

България е сред най-корумпираните страни в ЕС.     Х 

България е член на ЕС. Х     

България е подписала Шенгенското споразумение, но все 

още не е пълноправен член и не са изпълнили процедурите 

за пълното му прилагане у нас. 

 Х    

За последните 5 години в България е имало само един 

терористичен акт на летище (Бургас, 2012). 

 Х    

Терористични събития, насочени към туристи и по летища, 

бележат ръст през последните 30 г. в световен план (The 

Global Terrorism Database, 2018). Налице са такива в 

конкурентни туристически райони (Турция, 2016). 

 Х    

Нормативната материя и регулациите в бранша се 

подобряват и хармонизират със световните практики. 

Х     

Промените в нормативната рамка изискват своевременни 

промени и адаптация на летищата. 

   Х  

И
к
о
н

о
м

и
ч
е

ск
а ср

ед
а 

Налице е плавно повишаване на БВП.  Х    

За последните 5 г. разполагаемият доход (средно на 

домакинство) нараства с над 1500лв. 

Х     

Брутната работна заплата в страната за последните 5 г. 

нараства с над 2%. 

Х     

                                                 
18

 Трима служители на летищни оператори, служител в туристическа агенция, специализирана в предлагането 

на самолетни екскурзии до българското Черноморие, служител в „ГД ГВА“ и двама служители в авиокомпания. 
19

 Визуализираните оценки са получените средни аритметични със закръгляне нагоре до най-близкото цяло 

число. 
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Инфлацията в страната за последните 5 г. се движи в 

допустимите норми от до 2%, като за някои периоди е 

налице дефлация. 

Х     

Безработицата в страната намалява с бавни темпове, като 

обаче младежката безработица остава сравнително висока. 

 Х    

В България функционира валутен борд. Х     

Курсът на руската рубла спрямо българския лев спада за 

последните 5 г. 

   Х  

Пътникопотокът от чуждестранни туристи в страната се 

увеличава през последните 5 г. 

Х     

С
о
ц

и
о

-к
у
л
ту

р
н

а ср
ед

а 

Намаляване и застаряване на населението.     Х 

Неравномерно географско разпределение на населението и 

обезлюдяване на някои североизточни и югоизточни 

региони. 

   Х  

Повишаване на емигрантите и „изтичане на мозъци“.     Х 

Неблагоприятен профил на имигрантите в страната 

(бежанци, представители на малцинства, които не 

използват регулярно въздушен транспорт). Над 51% са от 

страни извън ЕС (НСИ, 2018). 

    Х 

Българите обичат да пътуват и разходите на населението за 

туристически пътувания в чужбина бележат ръст от над 

80% за последните 5 г. 

Х     

Висшите училища стимулират мобилност на преподаватели 

и студенти. 

 Х    

Придобиващи все по-широка популярност социални мрежи, 

платформи и блогове, насочени към туризъм и пътувания. 

Х     

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
н

а ср
ед

а 

Все повече българи използват интернет ежедневно. Х     

В страната е наличен високоскоростен и лесно достъпен 

интернет. 

 Х    

Развиват се технологични иновации, улесняващи и 

оптимизиращи дейността на летищните оператори. 

Х     
Е

к
о
л
о
ги

ч
н

а 

ср
ед

а 
Благоприятни за развитието на туризъм географско 

положение, климат и ландшафт. 

Х     

Характерно е леко съкращаване дължината на летния сезон.    Х  

Прелетен път на птици „Виа Понтика“ преминава на 

територията на летищата в гр. Варна и Бургас. 

   Х  

Шумовите нива около летищата в България не са 

наднормени за последните 5 г. 

 Х    

*При експертните оценки е използвана скала от 1 до 5 със значения, както следва: 1 – 

позитивно влияние; 2 – по-скоро позитивно влияние; 3 – нито позитивно, нито негативно влияние; 4 

– по-скоро негативно влияние; 5 – негативно влияние. 

На база представения анализ на макросредата може да се обобщи, че тя е по-скоро 

благоприятна за развитието на бранша. По-голямата част от тенденциите са положителни за 

опериращите в бранша. Очертават се някои тенденции, които оказват (или имат потенциала 

да окажат) негативно влияние. Така например следва да се обърне внимание на дължината на 

сезона и възможностите за нейното удължаване и постигане на целогодишна натовареност на 

сезонните летища (напр. чрез гъвкави контракти, стимулиращи схеми, общи фондове с други 

заинтересовани страни и пр.), както и на вариантите за популяризиране на въздушния 

транспорт като удобен вариант за различни пътувания на населението в региона. 
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Заключение 

В контекста на съвременната динамично променяща се среда летищните оператори 

все по-активно си съперничат за привличане на авиолинии, които да обслужват полети до 

разнообразни дестинации. Това води до известни предимства на авиокомпаниите като 

клиенти, които притежават значителна сила при преговори и могат да си позволят да не 

бъдат гъвкави по отношение на условията, които изискват. На този фон летищните 

оператори следва непрекъснато да актуализират и усъвършенстват своята политика по 

управление на взаимоотношенията с клиенти. В тази връзка и предвид значителните полезни 

ефекти от функционирането на летища за широк кръг от заинтересовани страни следва да се 

мисли в посока популяризиране на въздушния транспорт и разширяване на транспортните 

връзки на страната. 
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Abstract 

The success of any business depends on its ability to maintain and develop its customer base. In this sense, the 

purpose of this paper is to reveal modern concepts for maintaining profitable customer relationships. Different aspects 

of customer equity and customer engagement concepts, as well as customer lifetime value, are presented. The author 

presents his views on a toolbox that reflects the level of client-to-customer relationship and provides guidance on how 

to use it. The application of the developed toolkit would help to increase the value of customers for the company. 
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Въведение  

Приложението на нови подходи при управление на взаимоотношенията с клиенти се 

превръща в конкурентно предимство на бизнеса. Потребителите са пренаситени от 

предложенията на различни фирми, които се стремят да привлекат вниманието им. 

Компаниите, от своя страна, често губят клиенти, които не обслужват по коректен начин. В 

българската бизнес среда, все още се наблюдават фирми, които не оценяват стойността от 

индивидуалните си клиенти в дългосрочен аспект, а се фокусират върху реализацията на 

продукцията. В тази връзка, обект на интерес са концепции, чиито обект е клиента, неговото 

задържане и възможността за проектиране на инструментариум за повишаване стойността му 

за компанията. 

 

1. Същност и значение на новите клиентоцентрични концепции 

Една от съвременните концепции, за повишаване стойността от клиенти е тази за 

клиентския капитал. В същността си, „клиентският капитал“ се свързва с дисконтираната 

сума от пожизнената стойност на клиентите на фирмата. Основният акцент се поставя върху 

стойността, която генерират клиентите по време на взаимовръзката им с компанията. Като 

концепция, клиентският капитал представя възможностите за привличане и задържане на 

клиенти, поддържане на дългосрочни взаимовръзки с тях и подобряване на финансовите 

резултати на фирмата. В основата на концепцията е постановката, че клиентите са основен 

източник на приходи за бизнес организациите. Във връзка с това, фокусът е поставен върху 

успешното пазарно представяне на компанията чрез поддържане на ефективни връзки с 

клиентската й база в дългосрочен аспект. А насоки за създаване, поддържане на тези връзки 

и за извличане на максимални ползи от тях, дава концепцията клиентски капитал. 

Авторът извежда клиентският капитал като стойностен израз на настоящи и бъдещи 

отношения с реалните клиенти на организацията, чрез които се генерират осезаеми и 

неосезаеми ползи за компанията.  

Изведената дефиниция е от съществено значение, тъй като клиентоцентричния подход 

изисква внимание върху всички аспекти на взаимоотношенията с клиенти: както осезаемите 

финансови ползи, така и неосезаемите като препоръка, формиране на положителен имидж и 

генериране на идеи за компанията. 

Авторът (Pavlova, 2018, 900-906) извежда четири детерминанти, чрез които се 

управлява клиентския капитал, а именно: ценност на продуктовата оферта, ценност на 

бранда, ценност на взаимоотношенията с клиенти и ценност на приложената техника и 
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технологии. Съдържанието на посочените ценности е различно за всеки бизнес, в зависимост 

от предмета на дейност и субективните възприятия на потребителите. Именно върху 

формирането на тези ценности за клиентите е проектиран и разработения инструментариум 

по-долу в настоящия труд. 
 

 
 

Фигура 1. Детерминанти на клиентския капитал 

Развитието на бизнес процесите и технологиите, налага необходимостта клиентите  да 

се изучават в качеството им на купувачи, но и в ролята им на бизнес партньори. 

Партньорството на клиентите с бизнеса се изразява в приноса им за  неговото развитие като 

наблюдатели, инициатори, участници и ко-творци, които взаимодействат не само с един 

бранд, но и с други потребители и медии. Този нов поглед върху клиентите и тяхното 

поведение е следствие на цифровизацията. Това налага нови предизвикателства пред 

мениджърите, които са насочени както към задържане и ангажиране на настоящите си 

клиенти, така вече и върху тези потребители, които са последователи и „приятели“ на бранда 

(Moran, Muzellec and Nolan 2014, pp. 200-204). Възприемането на подобен подход подобрява 

пазарното представяне на компанията и спомага както за запазването така и за увеличаване 

на клиентската база. В тази връзка интерес представлява идеята за ангажираността на 

клиента. 

В маркетингов аспект, ангажираността на клиента се разглежда в две направления: с 

фокус върху психологическото ангажиране на клиента с компанията и с фокус върху 

потребителското поведение.  

Налице са и позиции, които обединяват и психологическите и поведенческите 

перспективи при дефинирането на ангажираността на клиентите. Vivek и др. (2012) се 

фокусира върху поведенческите активности на клиентите, свързани с компанията, но 

признава и емоционалните и когнитивните елементи на ангажираността. Hollebeek и др. 

(2014, р. 154) определя ангажираността като положителна връзка с бранда, изразяваща се в 

поведенчески, афективни и емоционални активности, от страна на клиента, по времето на 

взаимодействието му с компанията. Въз основа на възгледите на авторите е разработен 

модел за формиране на ангажираност у клиентите, представен на фиг. 2. 

От фигура две става ясно, че клиентската ангажираност се формира в резултат от 

действията на потребителите по препоръчването, споделянето за бранда и участието им в 

създаването и доразвиването на продуктите на компанията. 

Тези действия, авторът е включил в понятието клиентски капитал като резултат от 

покупателното и непокупателно поведение на клиентите, изразено в стойност. На тази база, 

разработеният инструментариум обхваща анализ на цялостното поведение на клиента с цел 

повишаване на неговата стойност за компанията. 
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Фигура 2. Детерминанти на клиентския капитал 

Разгледаните концепции дават основание да се търсят насоки за подобряване на 

фирменото представяне. На база изведените детерминанти за клиентския капитал и  

ангажираността на клиентите, авторът е направил опит за разработване на инструментариум, 

който да помогне на бизнеса при приложение на концепциите в управленската му практика. 
 

2. Инструментариум за приложение на клиентоцентрични концепции 

Въз основа на представените възгледи за клиентския капитал и  ангажираността на 

клиентите е разработен инструментариум, чието приложение би помогнало на бизнеса да 

задържи клиентската си база и да увеличи ползите си от нея. 

За целта е проектирана методика за оценка на клиентския капитал и за анализ от 

организацията. Приложението на разработената методика е предвидено поотделно за всеки 

продукт, включен в продуктовото портфолио на компанията. Нейното предназначение е да 

съдейства на мениджърите за:  

- оценка на фирменото представяне по ключовите детерминанти на клиентския 

капитал;  

- определяне на равнището на управление на клиентския капитал на организацията;  

- насочване на усилията в конкретни проблемни области.  

Методиката включва следните етапи: 

Първият е свързан с набиране на информация от потребителите на фирмата по 

отношение на характеристики на продукта, бранда, взаимоогношенията им / и отношението 

им към компанията и технологията на производство. За тази цел е необходимо 

разработването на анкетна карта за потребителските преценки, обхващаща въпроси за всяка 

от детерминантите на клиентския капитал. Във връзка с това е предложено проектирането на  

оценъчни скали за променливите, които формират отделните ценности за клиентите, които 

служат като критерий за оценката. С помощта на числова оценъчна скала, анкетираните 

потребители следва да определят и отнесат оценката си към определени числени стойности в 

диапазона от 1 до 6 („1“ изразява най-ниската възможна оценка за съответния елемент, а „6“ 

най-високата възможна оценка за елемента). По този начин, те проектират претенциите си 

към представянето на компанията по всяка от измерваните променливи. Подборът на 

инструментариума позволява да се отчетат ниски потребителски оценки по отделни 

компоненти на изучаваните ценности, дори когато общата оценка за детерминантите е 

висока. Предложената анкетна карта дава възможност за периодично проследяване на 

потребителските оценки в съответствие с цикличния характер на процеса за управление на 

клиентския капитал.  

Вторият етап на методиката се отнася до приложение на формулен апарат. В рамките 



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 99 

на този етап, на база събраната информация от потребителите, се определя средната оценка 

за всеки от факторните компоненти поотделно. Средната потребителска оценка за 

променливите, съставящи ценността на продуктовата оферта, се изчислява по следния начин, 

където:    

       
ЦПi – средна потребителска оценка за променливатаi; 

xi–   значение по компонент i; 

N – брой оценяващи. 

По аналогичен начин се изчисляват оценките за останалите променливи. 

Въз основа на получените оценки за всеки компонент, се изчислява средна 

потребителска оценка за ценността на бранда, продуктовата оферта, взаимоотношенията с 

компанията и приложената техника и технологии. Тя се определя по следния начин, където:   

 

 

  

                                          
ЦП, ЦБ, ЦВ, ЦТ – средна потребителска оценка  за ценността на продуктовата оферта, 

ценността на бранда, ценността на взаимоотношенията с компанията, ценността на 

приложената техника и технологии; 

ЦПi, ЦБi, ЦВi, ЦТi  – средна потребителска оценка за променливатаi; 

N – брой структурни елементи на фактора. 

Третият етап на методиката е свързан с тълкуване и анализ на получените резултати. 

На тази база се определя равнището на управление на клиентския капитал на организацията, 

посредством анализ на способността й да формира ценност на продуктовата оферта, ценност 

на бранда, ценност на взаимоотношенията с компанията и ценност на приложената техника и 

технологии за потребителите. 

За удобство на мениджърите е изготвена Карта за оценка на управлението на 

клиентския капитал (табл.1 по-долу). Тя обхваща четири раздела, проектирани за всяка от 

ценностите, в които са поместени изчислените средни потребителски оценки за всеки от 

факторите и структурните им компоненти. Считаме, че информацията в картата за оценка на 

управлението представлява важен инструмент за мениджърите. Тя дава възможност да се 

прецени и анализира представянето на компанията в следните насоки: 

- Първо, по всеки от факторните компоненти.  

- Второ, способността на фирмата да формира изведените ценности за потребителите 

си. 

- Трето, равнището на управление на клиентския капитал на организацията.  

- Четвърто, проследяване изменението на потребителските оценки във времето. 

Във връзка с тълкуването на информацията от управленската карта, са дефинирани 

следните интервали: 

- потребителска оценка в диапазона 1 ≤ ЦП, ЦБ, ЦВ, ЦТ ≤ 2, се определя като ниска 

оценка за обекта; 

- потребителска оценка в диапазона 2 < ЦП, ЦБ, ЦВ, ЦТ ≤ 4, се определя като 

средна оценка за обекта; 

- потребителска оценка в диапазона 4 < ЦП, ЦБ, ЦВ, ЦТ ≤ 6, се определя като 

висока оценка за обекта.  
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Оценките за факторните компоненти се тълкуват по аналогичен начин. 
 

Таблица 1. Карта за оценка на управлението на клиентския капитал 

Фактори 
Средна 

потребителска 

оценка за фактора 

1. Ценност на продуктовата оферта   

xi   

1.1.  …   

1.2. ….   

2. Ценност на бранда   

  wi   

2.1.  …   

2.2. …   

3. Ценност на взаимоотношенията с 

компанията   

yi   

3.1. …   

3.2. …   

4. Ценност на приложената техника и 

технологии   

  zi   

4.1. …   

4.2.  …   
 

На база дефинираните интервали, високите оценки за маркетинговите детерминанти 

демонстрират способността на компанията да формира ценност за потребителите си. 

Следователно те определят възможността на фирмата да въздейства, чрез тях, върху 

потребителското поведение. Считаме, че при наличието на висока оценка за съответния 

фактор, е налице високо качество на управление на клиентския капитал по същия. 

Допълнително, високите оценки за отделните компоненти на ценностите показват отлично 

фирмено представяне по тях. Това, от своя страна, води до повишаване на съответната 

ценност за потребителите.  

Предлагаме на мениджърите да възприемат наличието на средна оценка за 

детерминантите на клиентския капитал като открояване на област, в която могат да се 

насочат фирмените усилия. Резултатите могат да се тълкуват по следния начин: компаниите 

имат възможност да окажат влияние върху потребителското поведение, посредством 

ценността, но това влияние все още не е оптимално за стойността на клиентския капитал. 

Следователно налице е средно равнище на качеството на управление на клиентския капитал 

по съответния фактор. В тези случаи, е откроена необходимостта от анализ на структурните 

компоненти на фактора.  

Тези, които регистрират ниски или средни резултати изискват изучаване на 

потребителските желания и подобряване на фирменото представяне съобразно тях. Ниските 

оценки са доказателство за липса на формирана ценност за потребителите, съответно слаба 

възможност за влияние върху тяхното поведение. Наличието им определяме като ниско 

равнище на качеството на управление на клиентския капитал. Това налага предприемане на 

действия по модифициране на изходните променливи, съставящи фактора със слаби 

резултати.  
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 В обобщение на представената методика може да се каже, че нейното приложение от 

компанията позволява проследяване и анализ на потребителските оценки за маркетинговите 

детерминанти, определящи стойността на клиентския капитал на компанията. Въз основа на 

това се определя равнището на качество на управление на клиентския капитал на фирмата. 

Наличието на високи оценки за отделните ценности се тълкува като възможност за постигане 

на въздействие върху потребителското поведение, от страна на компанията, и в този смисъл 

позволява управлението и повишаването на клиентския капитал. Средните оценки насочват 

мениджърите към прецизиране и усъвършенстване на прилагания инструментариум за 

формиране на съответната ценност. Ниските оценки свидетелстват за недостатъчно добро 

представяне на компанията по съответните компоненти или минимална възможност за 

влияние върху клиентския капитал, посредством дефинираните ценности. Във връзка с това 

предлагаме на компаниите в сектора да проследяват периодично преценките на 

потребителите си по изведените фактори. Това би допринесло за ефективното управление на 

клиентския им капитал.  

 

Заключение  

В резултат на направеното изложение, може да се обобщи, че засилената конкуренция 

между компаниите генерира заплахи за тях, но и създава възможности за запазване на 

пазарното присъствие и усъвършенстване на представянето им. Такава е и възможността за 

приложение на клиентоцентрични подходи в управлението на организацията. Част от тях са 

концепциите за клиентския капитал и ангажираността на клиентите. Въз основа на 

представените детерминанти, чрез които се формира ангажираност и се управлява 

стойността от клиентите, авторът е проектирал приложен инструментариум. Той позволява 

да се проследят потребителските оценки по основните променливи, които формират ценност 

по отношение на компанията за клиента. Въз основа на това, фирмите могат да насочат 

усилията си към управление и повишаване на стойността от клиентската си база. 
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Abstract 

The goals of a business organization, particularly in the sphere of hotel keeping, of its customers, suppliers, 

collaborators and the society as a whole may be different and be in conflict. Achieving a balance between different 

interests, with maximum satisfaction of all parties, depends primarily on its management. The main purpose of the 

paper is to justify the necessity of introducing a concept for improvement of the strategic management of a hotel 

complex on the basis of a survey and a qualitative analysis of the hotel product. In order to achieve the goal, several 

research tasks should be solved: 1.Specifying the basic role of the concepts “management” and “hotel product”; 

2.Performing market and product analyzes needed for formulating the main issues; 3.Showing the possibilities of 

supply updating and formation of a correspondence between the quality of a real hotel product and the one related to 

desires and interests of real and potential consumers. 
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Въведение 

Целите на една стопанска организация, в частност в сферата на хотилиерството, на 

клиентите й, доставчиците й, сътрудниците й и на обществото като цяло могат да бъдат 

различни и да влизат в конфликт. Да бъде постигнат баланс между различните интереси, при 

максимално удовлетворяване на всички страни, зависи на първо място от нейния 

мениджмънт. 

Основната цел на разработката е да се обоснове необходимостта от внедряване на 

концепция за усъвършенстване на стратегическото управление на хотелски комплекс на 

базата на проведено анкетно проучване и качествен анализ на хотелския продукт. 

За постигането на целта следва да се решат няколко научно-изследователски задачи: 

1. Да бъдат конкретизирани основните положения на понятията „мениджмънт” и 

„хотелски продукт”; 

2. Да се извършат пазарен и продуктов анализ, необходими за формулиране на 

основните проблеми; 

3. Да се изведат възможностите за обновяване на предлагането и за формиране на 

съответствие между качеството на реалния хотелски продукт и този, отговарящ на вкусовете, 

желанията и интересите на реалните и потенциалните потребители. 

 

1. Аспекти на концепцията за стратегическо управление на хотелския комплекс 

Според Иванчевич и Матисън
1
 „концепцията на мениджмънта се основава на 

разбирането, че потребността от управление се поражда тогава, когато работата е 

специализирана и се извършва при съвместния труд на двама или повече души. Тогава 

специализираните дейности, подразделени между участниците, трябва да бъдат 

координирани и това поражда потребността да се изпълнява управленска дейност”. 

А. Ангелов
2
 посочва, че няма дефиниция за управлението, която да удовлетворява 

                                                 
1
Ivancevich, J. M., М. Т. Мatteson, ,,Organizational Behavior and Management, BPI, Plano, Texas, 1987, р. 25. 

2
Ангелов, А., Основи на мениджмънта, „Тракия-М”, София, 1998, с. 18. 
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всички специалисти и всички гледни точки. Повечето от специалистите са склонни да 

приемат следното определение: „Управлението е процес на планиране, организиране, 

мотивиране и контрол, необходими за формулирането и достигането целите на 

организацията”
3
. Самият той дава следната дефиниция: „Начин на въздействие върху 

поведението на някаква организация за достигане на предварително формулирани цели”. Ц. 

Зафирова смята, че „стратегическото управление е най-висшата форма в еволюцията на 

дългосрочното планиране, при което управленския състав на организацията може да прояви 

в максимална степен своята компетентност и организационни способности“
4
. 

„Хотелиерството е основна социално-икономическа туристическа дейност, която 

произвежда и продава комплексен, териториално ограничен продукт за удовлетворяване на 

основните и допълнителните потребности на туристическата клиентела в рамките на 

специфична материална и духовна среда“
5
. 

За целите на по-нататъшния анализ тук ще представим реално действащ хотелски 

комплекс, който условно ще наречем хотелски комплекс „М”. Изследвани са неговата 

цялостна дейност, управлението и маркетинга. 

В хотелски комплекс „М” преобладава линейна организация, към която се добавят 

функционални единици и подразделения, специализирани в различни сфери /Фиг. 1/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Организационна структура на хотелски комплекс „М” 

Този вид организационна структура се прилага ефективно при хетерогенен портфейл 

на хотелиерски услуги. Прякото подчинение на специалистите по маркетинг и продажби на 

мениджъра на отдел „Маркетинг“ се свързва с това, че те извършват специализирана дейност 

по отношение на хотелския продукт на комплекса. 

Тъй като хотелски комплекс „М” се намира в обособен курортен комплекс, неговата 

концепция се повлиява и от организационната структура на другите хотелски комплекси в 

близост до него. 

В хотелиерския бранш в много голяма степен се наблюдава прекия контакт между 

служителите и клиентите, затова служителите трябва да бъдат достатъчно мотивирани и 

спрямо тях да се прилага ефективна фирмена политика. Тази задача най-пряко се пада на 

отделът по човешки ресурси. Той се стреми да осигури на служителите на комплекса: 

 Сигурност; 

                                                 
3
Христов, Ил., Професионализация на ръководните кадри в България – подходи и модели, Бургас, „Наука 

Инвест” – ООД, 2004, с. 44-46. 
4
Зафирова, Ц., Стратегическо управление, изд. „Наука и икономика”, Варна, 2017, с. 47. 

5
Дъбева, Т. Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг. Варна, 2013, с.20. 

Главен мениджър на 

комплекс „М” 

Мениджър 

направление 

„Настаняване“ 

Мениджър 

направление 

„Хранене“ 

Мениджър 

сектор 

„Маркетинг“ 

Мениджър 

сектор „УЧР“ 

Специалисти по маркетинг и 

продабжи 



IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

104 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

 Добра комуникация; 

 Ясни отговорности и задължения; 

 Възможно най-адекватно възнаграждение. 

Мениджмънтът като цяло и в частност хотелския мениджмънт на комплекс „М” е 

ключова дейност, насочена към балансиране интересите на всички елементи от 

маркетинговата микросреда /клиенти, доставчици, контактни аудитории, маркетингови 

посредници и конкуренти/ и вътрешната среда, както и генериране на разумен положителен 

финансов резултат. 

Хотелският продукт на комплекса „М” е сложна съвкупност от предоставяни услуги 

на клиентите и предоставянето им на определени стоки в материално-веществена форма 

/тоалетни принадлежности, храна, напитки и други/. 

 

2. Анализ на продукта на хотелския комплекс 

Актуалната продуктова концепция на хотелски комплекс „М” се базира на 

проведеното проучване, като са анкетирани гостите на хотела през най-силната част на 

сезона за 2018 година. На базата на получените резултати е извършен анализ, който е 

залегнал в основата на известно обновяване на хотелския продукт на комплекс „М”. 

Продуктовата политика е тясно обвързана с останалите три маркетингови политики и 

зависи до голяма степен от тяхното изпълнение, но все пак е основополагаща и нейното 

реализиране предполага съществуването и реализирането на останалите – ценова, 

пласментна и комуникационна. 

По отношение на продуктовото равнище, болшинството анкетирани обвързват своите 

виждания за хотелския продукт с равнището на очаквания продукт, като по-малко считат, че 

хотелския комплекс предлага разширен продукт. 

Извършеният пазарен анализ на хотелския продукт на хотелски комплекс „М” води до 

извода, че предвид многобройните хотелски комплекси, предлагащи до известна степен 

сходен хотелски продукт, то повишаването на пазарния дял е сравнително силно зависимо от 

цената на хотелските продукти. 

Ценовата политика на хотелски комплекс „М” не се различава кореннно от 

политиките на сходни хотелски организации. Хотелският комплек прави отстъпки от цената 

на хотелския продукт, ако клиентът реализира резервация през „Booking” или „Грабо”. 

Налице са и ценови отстъпки за пакети от услуги или тематични пакети във връзка с 

определен празник, събитие или мероприятие. Цените на хотелския продукт не са прекалено 

високи според болшинството от анкетираните. 

За доставка на продукти, хотелски комплекс „М” разчита на доказали се организации, 

като мениджмънтът предпочита сключването на средносрочни договори с конкретни 

доставчици. Самият хотелски продукт се предлага и чрез няколко платформи, както и в 

туроператорската мрежа. 

Хотелски комплекс „М” държи на ефективната си комуникация с клиентите и 

останалите елементи на маркетинговата микросреда. За тази цел, освен традиционния сайт, 

какъвто притежават болшинството от хотелите в България, хотелският комплекс се опитва да 

„разговаря” с останалите и чрез самостоятелно организирани мероприятия. Характерно е и 

собственото провеждане на анкети, с цел проверка удовлетвореността от обслужването. 

Предвид придобиване на по-пълна представа и поглеждане от по-различен ъгъл, 

мениджърите на хотелския комплекс замислят и вариант за използване на тайни клиенти. 

 

3. Анализът в помощ на подобряването на хотелския продукт 

След като при проучването бяха открити и анализирани определени обстоятелства, 
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целта на мениджмънта е чрез направения анализ да се повлияе положително върху бъдещото 

предлагане на хотелския продукт на хотелски комплекс „М”. 

Открояват се няколко основни препоръки: 

 Мениджърите да разширят съставните услуги и продукти в съществуващия 

хотелски продукт и да го насочат към по-платежоспособни клиенти; 

 Би могло да се създаде по-базов хотелски продукт, включващ само основните 

услуги и продукти, които клиентите очакват, с цел да бъде насочен към 

потребителите с ниски и средни доходи; 

 По отношение на комуникацията е похвално желанието на мениджмънта да 

създава собствени мероприятия с цел познаваемост и по-добър имидж. В тази 

посока обаче може да се направи повече; 

 Хотелският комплекс в сътрудничество с други хотели от курортния комплекс 

би могъл да участва в разработването на платформа за представяне на група от 

хотели или целия комплекс, което според анкетираните ще подобри цялостната 

разпознаваемост и ще подобри комуникацията. 

 

Заключение 

Управлението на хотелски комплекс е сложна дейност, която изисква както 

балансиране на интересите на клиенти, партньори, служители, ръководители, така и търсене 

на непрекъснати възможности за оптимизация на дейността, разнообразяване на предлагания 

продукт и търсене на възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност. До 

голяма степен информация за бъдещото развитие може да бъде получена от провеждане на 

нарочно проучване, анализирането на резултатите от което могат да „отворят очите” на 

ръководителите и да ги насочат в посока по-ефективно функциониране на организацията. 
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Abstract 

The main purpose of the communication policy is to influence the market to change the attitude and behavior 

of the consumer to the brand and the company's production in order to turn them into its customers. This main goal can 

be decomposed into a number of sub-objectives derived from the state of the market, the position of the company, the 

current and expected actions of the competition, the specific brand and the product policy of the company. 

Communication, and in particular, advertising purposes are secondary and derived from commercial purposes. When 

establishing the specific objectives of advertising communications, account should be taken of the impact hierarchy 

model showing the medium and long-term objectives. The purpose of the report is to present relationships ‘promotion-

personal sales’ and ‘promotion-encouragement of sales’, as well as to outline their role into modern business. 
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Въведение 

Основната цел на комуникационната политика е въздействие върху пазара за промяна 

на отношението и поведението на потребителите към марката и продукцията на фирмата, за 

да ги превърне в нейни клиенти. Тази основна цел може да се декомпозира на редица 

подцели, изведени от състоянието на пазара, позициите на фирмата на него, текущите и 

очаквани действия на конкуренцията, конкретната маркова и продуктова политика на 

фирмата и пр.  

Комуникационните и в частност - рекламните цели, са вторични и производни на 

търговските цели. При установяване на конкретните цели на рекламните комуникации 

трябва да се вземе под внимание моделът на йерархия на въздействие, показващ 

средносрочните и дългосрочните цели. 

Целта на доклада е да представи релациите промоция-лични продажби и промоция-

насърчаване на продажбите, както и да очертае ролята им в съвременния бизнес. 

 

1. Необходимост от нов поглед към промоциите 

Промоциите на съвременните фирми рязко се отличава от тези, използвани в 

миналото. Това се дължи на редица фактори, тъй като в епохата на високите технологии 

настъпиха и съществени изменения в личностите като потребители и купувачи. Колкото и 

стационарни да са нуждите им, те подлежат на промени под влияние на измененията в 

обективните условия на живот. Още по-съществена е „динамиката на потребностите, които 

под влияние на Втората и Третата вълна (според А. Тофлър) - индустриалната и 

информационната, нарастват и се променят с непознати досега темпове.“
1
 

В крайна сметка потребителят в развитите страни е затрупан с информация. Затова, 

много често, човек се свързва с определена марка за повторение или подкрепа, която за него 

е марка към определен начин на живот в настояще или бъдеще време. В това поведение 

отсъстват резките и революционните изменения, освен ако не са предизвикани от резки и 

                                                 
1
 Дуранкиев, Б., Маркетинг на потребителските стоки и услуги, София, УНСС, 2002, с.12.  
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съществени изменения на външната среда. От друга страна, настъпват сериозни изменения и 

у производителите. Няколко обективни тенденции в икономката и обществото водят обаче 

до коренна качествена промяна в маркетинга от страна на производителя. “Когато два 

продукта са сходни, те са взаимнозаменяеми и потребителят се колебае при избора си. 

Конкуренти на организацията не са всички в съответния бизнес, а организациите, които 

задоволяват една и съща потребност.“
2
 Производителите буквално затрупват с нови 

продукти и информация потребителите и конкурентите. Дори ценовите игри, които се 

разпростират върху повечето стоки, поради същата причина не оказват особено влияние 

върху продажбите. 

Дистрибуционните изгоди също достигат своя предел. Стоката - продукт или услуга, 

вече не е трудно да се получи на мястото на потреблението. Приемливите предложения, 

които стигат до купувача или чрез телевизията, или направо в пощенските кутии, много 

често даже не се гледат или прочитат. Те се превръщат в елемент на ежедневната досада, 

когато станат преобладаващи. Обратно, налице е друга тенденция - купувачите предприемат 

"екскурзии" по магазините с опознавателна или дори с развлекателна цел. Ето защо “през 80-

те години на миналия век маркетингът скъса завинаги с идеята за максимизация на печалбата 

и се премина към оптимизация на отношенията с клиентите“
 3
.  

Финализирането на обмена, на пръв поглед, в общия случай завършва с 

придвижването на продукт към потребителя и пари към производителя. Далеч преди него е 

стартирането на обмена - чрез проучване на взаимните нужди и потребности, мотивации, 

опити за повлияване върху решенията и т.н. Нуждата е началото, сделката е краят на 

веригата и за двете страни. От пазарен маркетинг се преминава към социален маркетинг, а 

маркетингът става, "дисциплина, занимаваща се с изучаване на поведението на човека в 

процеса на обмен и разрешаване на съществуващите проблеми. По този начин маркетингът 

наистина се превръща във функция на управлението, която има универсално приложение“.
4
 

Обичайно всяка фирма има ограничени финансови възможности. Това определя 

необходимостта парите да бъдат разпределяни внимателно по отделните елементи на 

промоционния микс. Също така е важно да бъдат балансирани силните и слабите страни на 

тези елементи като се потърси най-ефективната комбинация между тях. В този смисъл 

управлението на промоциите представлява процес на координиране на елементите на 

маркетинговото стимулиране с цел разработване, организиране, изпълнение и контролиране 

на ефективна програма за интегрирани маркетингови комуникации на фирмата.  

Промоцията може да е насочена към продукт, към фирмата или към дадения бранд. 

Не би могло да се уточни кое от посочените е най-важното, но все пак, изследователите все 

повече изтъкват предимствата на промоциите, насочени към бранда. 

За повечето експерти по маркетинг е ясно, че търговската марка дава явно предимство 

пред конкуренцията и е един от най-добрите начини за фина, но и въздействаща 

комуникация с потребителите. 

Фирмената марка влияе на решението да се купува. Мнозина смятат, че купувачът 

внимателно проучва стоката и прави логичен избор, подпомогнат от продавача. В 

действителност обаче, решението да се закупи дадена стока е резултат на вярата в 

обещанието, което фирмата прави чрез своята търговска марка. „Стойността на марката 

оказва влияние върху потребителското поведение, като провокира лоялното отношение на 

клиентите“
5
. На практика има случай, когато подобно влияние не се наблюдава, тъй като 

търговската марка може да отсъства в търговската мрежа или налице е недостиг на 

финансови средства. Следователно това обещание е част от емоционалния диалог между 

                                                 
2
 Зафирова, Цв., Стратегическо управление, изд.“Наука и икономика“, В, 2017, с.109. 

3
 Дуранкиев, Б., Маркетинг на потребителските стоки и услуги, София, УНСС, 2002,с.14 

4
 Дуранкиев, Б., Маркетинг на потребителските стоки и услуги, София, УНСС, 2002 , с.15 

5
 Станимиров, Е., Вл. Жечев, Павлова Д. и др., Бранд мениджмънт, изд.“Наука и  икономика“, Варна 2018, с.53. 
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компаниите и техните клиенти. Важно е да се отчита стойността на бранда и как той би 

могъл да работи за развитието на компанията. „Брандът е ценен актив, без който развитието 

на съвременните фирми в настоящите условия едва ли би било възможно“.
6
 

Трайният ангажимент към развитието на търговската марка осигурява близка връзка 

между клиентите и компаниите, което кара потребителите интуитивно да разбират 

търговската марка. В съвременната икономика, когато всякакъв вид решения за покупка се 

вземат бързо, брандирането осигурява директен достъп до емоциите, които мотивират 

клиента да купува.  

В този смисъл, при промоциите, съществуват няколко основни аспекти на успеха на 

бранда:  

 Одит на бранда. То е свързано с изучаване на параметри като цвят, размер и лого. 

 Сравняването на брандираните материали по този начин дава възможността бързо 

да се прецени от потребителя къде визията на марката се различава от желаната.  

 Бранд шампиони. Те са ключови служители, достъпни за всички отдели в 

организацията, които могат да помогнат за насърчението на правилната употреба на 

търговската марка. Бранд шампионите могат да съдействат и по други важни 

въпроси, свързани с управлението на търговската марка, а именно: проучване на  

други доставчици или партньори, които да съдействат при стандартизацията на 

бранда; управлението на търговската марка поради близостта с персонала, работещ с 

брандирани документи и медии; докладване за степента на съобразяване със 

стандартите на бранда и при измерване на спестяванията, което е част от текущия 

одит. 

 Необходимо е брандираните материали да са лесно достъпни. 

Това вътрешно популяризиране дава възможност за ясни насоки относно 

използването на бранда и подчертаване на тяхната важност. Много от служителите могат да 

сметнат, че използването на търговска марка не е задължително, и че могат да постъпват 

спрямо марката по тяхно усмотрение. Ключът е в системното прилагане. Използването на 

бранда по един и същи начин във всички медии осигурява такова възприемане от страна на 

клиенти и служители каквото трябва да се постигне.  

Основни фактори, от които зависят решенията за промоционният микс са 

следните
7
: 

 Характеристики на целевия пазар - на първо място трябва да се отчете размера на 

пазара. На малките, локални пазари, при концентрирани и малко на брой 

потребители най-успешни се явяват личните продажби. При широките пазари с 

много и разкъсани потребители по-ефективна е рекламата. От значение са и: 

степента на информираност на потребителите от съответния пазар за продукта на 

фирмата, готовността им да купуват и т. н. 

 Характеристики на продукта, като: Личните продажби са предпочитано средство 

при комплексните и технически сложни стоки, с висока стойност, с по-голям риск за 

купувача, за които е нужно демонстриране, подаване на допълнително информация, 

отговаряне на въпроси и възражения. Насърчаването на продажбите е широко 

използвано за стоки с по-ниско качество и слаба диференциация, които разчитат 

най-вече на по-ниската си цена за привличане на купувачи. 

Рекламата е необходима за повечето висококачествени стоки. Чрез нея се 

потвърждава имиджа и високото им качество и се потвърждава високата им цена. 

Рекламата е подходяща и за стандартни потребителски продукти с по-ниски цени. 
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 Горанова, П., Ст. Василева,“Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България, Социално- 

икономически анализи,Унив. изд.“Св.св. Кирил и  Методий, В. Търново, 2017,книга 1, с.91. 
7
 Банчев, П., Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. В: Икономически 

изследвания, 3, 2007 , с.125. 
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 Финансовите възможности на фирмата - когато фирмата не може да си позволи 

скъпа телевизионна реклама, е необходимо да се потърсят по-евтини алтернативи - 

реклама в местни вестници и телевизии, насърчаване на продажбите /промоции и 

отстъпки и др./ и лични продажби. 

Определянето на съотношението между отделните елементи на промоционния  микс в 

голяма степен зависи от избраната от фирмата стратегия за маркетингово стимулиране. 

Възможни са две алтернативни стратегии - избутваща и изтегляща. 

 Избутваща стратегия - Ориентирана  е към увеличаване на продажбите. Усилията се 

съсредоточават върху мотивиране на посредниците /търговци на едро и дребно, 

дистрибутори и др./ да купуват в по-големи количества и да стимулират продажбата 

на фирмените продукти. Средствата, които се използват са: 

 лични продажби, 

 завишени търговски отстъпки /напр. 5% вместо 2%/ и отбиви от цените; 

 организиране на конкурси /напр. за най-големи продажби/; 

 раздаване на стимулиращи награди /напр. лек автомобил или почивка в 

чужбина/; 

 раздаване на рекламни материали /напр. химикалки и тениски и с логото на 

фирмата/ и др. По този начин продуктите се избутват от фирмата до 

клиентите през посредниците. Стратегията е типична за индустриалните 

стоки. Предпочита се от фирми, които имат добри връзки с посредниците 

си. 

 Изтегляща стратегия - При нея, основно значение имат рекламата и насърчаването 

на продажбите. Целта е да се увеличи общото търсене на продукта от крайните 

клиенти. Клиентите ще потърсят продукта при търговците на дребно, които от своя 

страна ще откликнат на търсенето и ще направят заявки пред търговците на едро и 

производителите. Така продукта се изтегля през канала на реализация. Стратегията е 

подходяща за потребителски стоки и услуги, висококачествени изделия с известни 

марки, и когато са налице достатъчно средства в рекламния бюджет. 

На практика фирмите ползват комбинации от двете стратегии. 

  

2. Промоция и лични продажби 

Личните продажби включват междуличностна комуникация, при която целта на 

продавача е да подпомага и/или да убеждава потенциалните купувачи да закупят 

брандирания продукт или да въздействат в тази посока. Двупосочният начин на 

осъществяване на комуникацията между продавач и купувач е предвиден да влияе върху 

решението за покупка. В тази връзка целта на всички маркетингови усилия е да задоволят 

потребителските нужди и потребности в дългосрочен план, за да се увеличат продажбите, а 

личните продажби са основният комуникационен инструмент, използван за постигането на 

тази цел. “В бизнеса те се определят като персонално или виртуално обменяне на 

информация, както и взаимен обмен на информация относно нуждите на потребителите и 

продуктите на тяхното задоволяване, продажбено и следпродажбено обслужване.“
8
 

Силата на личните продажби се състои именно в способността да персонализират 

предлагането и комуникациите на продукта, който се предлага под определен бранд, за да се 

осигури незабавна обратна връзка с клиентите. Следователно всеки ефективен служител по 

продажбите отговаря и подпомага клиента в процеса на купуване, като разбира и отговаря на 

нуждите му.  

В условията на един силно конкурентен пазар, фокусът се поставя върху 

продължаващата удовлетвореност на клиентите, за да се гарантира, посочват, че 
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отношенията между клиентите и компанията продължават да бъдат от взаимна полза, а 

личните продажби играят ключова роля във взаимоотношенията с клиентите. Динамичният 

им характер и гъвкавост ги превръщат в отлично комуникационно средство за създаване на 

взаимоотношения с клиентите, с цел, в дългосрочен план, да се постигне лоялност от 

страна на потребителите.  

Основното предимство на личните продажби е, че те включват двупосочно 

взаимодействие между продавача и клиента, за разлика от еднопосочната комуникация, 

характерна за останалите системи на комуникационната политика. При  личните продажби 

не само се осигурява информация за бранда, за неговите характеристики и изгоди, а 

информацията е персонифицирана. Поради това, вниманието и ангажираността с посланието 

от страна на потребителите, вероятно ще бъде висока. Освен това те предоставят възможност 

да се докажат предимствата на брандирания продукт в реално време, пред реален купувач. 

Посоченото може да е трудно или дори невъзможно да се осъществи с другите системи на 

комуникационната политика.  

„Личните продажби са форма на комуникация, за която е характерен най-голям 

монопол на комуникационния източник върху получателя; ефектите от тях са най-големи, 

защото съобразяването с мнението, възгледите и очакванията на получателя е най-пълно.“
9
 

„Персоналните продажби са свързани с елементите от поведението на потребителя и с 

познаване на психологичните особености на клиента (психология на продажбите).  

Заради гъвкавостта и разнообразните източници, използвани за предаване на 

посланието (персонала по продажбите), е трудно да се поддържа последователността и 

съгласуваността на съобщението. Като се има предвид природата на личните продажби, в 

сравнение с другите начини за предаване на послание, може да се направи изводът, че 

личните продажби са скъпи и имат малък обхват. Това поражда необходимостта, личните 

продажби винаги да се разглеждат в обвързаност, възможност за допълване и получаване на 

синергичен ефект, връзка и зависимост с останалитесистеми на комуникационната политика. 

Интегрирането на личните продажби в концепцията може да е трудно, защото в много 

фирми отделът по продажбите не е част от маркетинговия отдел, особено в компаниите, 

които се занимават с бизнес с бързооборотни потребителски стоки. В сравнение с останалите 

системи на комуникационната политика те са най-адаптивни, не само съобразно получателя 

на посланието, но също и според вида и степента на съществуващия шум. Силата на 

посланието при личните продажби е най-голяма поради факта, че при персоналните 

продажби има възможност да се задействат и петте основни сетива на клиента, което 

активира различни типове памет. При тях  може да се проследи процеса на привличане на 

вниманието и предизвикване на интерес у потребителя. След като е установено наличието на 

тези условия (т.е. привлечено е потребителското внимание и съществува интерес към 

съответния бранд), посланието се изпраща към клиента. Личните продажби са най-близки до 

насърчаването на продажбите (НП), но в същото време се различават от тях най-вече по 

това, че те не използват косвени средства за въздействие, поради което са определяни като 

„прякото оръжие” на маркетинга. Относно връзката между тях е, че в реално време могат да 

се приложат някои от основните форми на насърчения. Изборът на конкретна форма на 

стимулиране на продажбите, като и на нейната евентуална смяна, е в зависимост от това кое 

продавачът преценява за най-изгодно в момента на продажбата, т.е. какво ще привлече 

потребителя в конкретната ситуация, като в същото време продавачът се ръководи от 

дългосрочните цели – да задържи клиента и да го превърне в лоялен към бранда. 

Насърчаването на продажбите обикновено има за цел да накара клиента да купи (веднага), 
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докато личните продажби  имат за основна цел изграждането на дългосрочни 

взаимоотношения с лоялни клиенти – отношения, достигащи нивото на партньорство. В 

резултат от стимулирането на продажбите потребителите се намират в състояние на пред 

продажба (защото са получили купон за намаление или са се възползвали от друга форма на 

насърчаване на продажбите), т.е. насърчаването на продажбите облекчава продажбата. 

Въпреки това, имайки предвид литературните изследвания, могат да се посочат 

няколко препоръки, които британският маркетингов експерт Пол Хейг смята че си струва да 

се имат предвид при изграждането на подходящ прмоционен микс, респ. осъществяването на 

промоционната политика:
10

 

Пет съвета: 

 Колкото по-прост е вашият план за насърчаване на продажбите, толкова е по-

лесно ще съумеете да го контролирате, респ. да се измерите неговата 

ефективност; 

 Концентрирането на реклама в един вестник (медия) е по-добър подход, 

отколкото разпръсването и в няколко, което би намалило въздействието и; 

 Определена реклама, или метод за насърчаване на продажбите, който вече е 

дал положителен ефект си струва да бъде повторен, независимо колко пъти е 

използуван, докато въздействието започне да намалява; 

 По-лесно е да се измери ефекта от директното маркетиране, отколкото 

въздействието на обявите във вестници и списания върху продажбите, или 

други способи за промоция; 

 Директният маркетинг е комбинация от мерки за насърчаване на продажбите, 

които въздействат пряко на потенциалните потребители, напр. по пощата, 

отговор на реклами (с купон, или талон, който подлежи на връщане), теле-

маркетинг при който се използува телефонаq  за да се общува с целевия пазар и 

пр.” 
11

 

 

3. Промоция – насърчаване на продажбите 

Промоциите, наричани в специализираната литература още стимулиране/насърчаване 

на продажбите, са един комплексен елемент с разнообразни възможности за влияние върху 

потребителите. Насърчаването на продажбите изхождат от предпоставката, че всеки бранд се 

различава от останалите предложения на пазара най-вече според очакваната ценност и 

съответната цена, която трябва да заплати потребителят, за да придобие бранда. 

Допълнителният стимул изменя това съотношение в полза или на нарастването на ценността, 

или на понижението на цената, или на двете заедно, при това за точно фиксиран срок. По 

този начин стимулирането на продажбите предлага на купувачите незабавна „стръв” чрез 

изменение на баланса между получаваната ценност и очакваната цена. Чрез тези насърчения 

се цели купувачите да извършат или пробна, или повторна покупка, обикновено 

извънпланови.  

Стимулирането на продажбите се осъществява по два начина – чрез насърчаване на 

търговците и на купувачите. Характерно и за двата варианта е, че е налице т.нар. 

„допълнителен стимул“, който надминава обещаното в рекламата. Известни са „ три 

механизма на действие на промоциите: 1) ускоряване на покупката; 2) запасяване и 3) 

увеличено потребление.“
12

 Ефектите от насърчаване на продажбите могат да се представят 

                                                 
10

 Цит по Георгиев, Пл., Съвременен маркетинг, Стара Загора, 1999, с 186  
11

 Цит по Георгиев, Пл., Съвременен маркетинг, Стара Загора, 1999, с 186 
12

 Totten, J., Block, M. Analyzing Sales Promotion. Text and Cases: How to Profit from the New Power of Promotion 

Marketing, Dartnell Corp; 2nd ed., 1994, p. 46 – 47.   
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на три равнища- виж фиг.1  

 

 

Фигура 1 Равнища при ефектите от насърчаване на продажбите  

Източник: Фигурата е адаптирана по Franzen, G. Brand & Advertisin: How advertising 

effectiveness influences brand equity, NTC Publications, 1999, p. 28. 

 

Представените на фигурата ефекти могат да се разделят на две групи – ефекти върху 

продажбите и ефекти върху поведението на потребителите. Следователно при оценка 

на влиянието върху стойността на бранда съществуват две основни възможности – да се 

изследва какво се случва на ниво продажби или да се анализира промяната в знанията и 

поведението на потребителите, изложени на насърчаване на продажбите. Влиянието върху 

лоялността на потребителите може да послужи при оценката на силата на бранда. 

Изследването на промяната в знанията и поведението на потребителите има принос към 

измерване на имиджа на бранда и на неговата сила. .  

С други думи насърчаването на продажбите обхваща действия, които стимулират 

потребителските покупки и водят до по-висока ефикасност. Промоциите се използват 

често, за да се повиши  ефективността на други елементи, най-вече на рекламата и на 

личните продажби. Освен това, насърчаване на продажбите действат основно на 

поведенческо ниво. Вместо да влияят върху знанията и отношението на потребителите за и 

към бранда, повечето насърчаване на продажбите въздействат при оценката на вариантите за 

покупка и намерението за покупка.  

В същото време мениджърът, който най-добре познава и "чувства" своя продукт 

следва да преведе своите пазарни цели и предимства на езика на рекламно-промоционното 

въздействие. Това става в пряк диалог с агенциите. Heмедийната реклама нараства пo 
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значение в съвременния маркетинг. Тя се развива на база на преки връзки с купувачите, 

отлично познаване на тяхното пазарно поведение и нагласи, системни наблюдения върху 

промоцията на нови продукти и пр. За да добием по-ясна представа за този сектор на 

рекламно промоционния микс си струва да използваме класификацията, която  се отнася до 

три обекта - потребител, търговия и индустриалци: 

Потребителят: 

Той може да получи пакет, придружен с букет цветя, което практикуват някои 

списания, или авто-мото издания, предлагащи на своите абонати малки инструменти. 

Безплатна мостра: малки пакети, които се пускат в пощенската кутия или покани, 

които могат да се изпратят на производителя за да получи безплатна мостра от предлагания 

продукт. 

Безплатни подаръци: те се дават най-често за да се изгради чувство на лоялност към 

дадена фирма -опаковъчни торбички, купони, или марки за отстъпки от цената. 

Купони: най-често се използуват при търговия "от врата на врата", като насърчават 

потребителите да купят от даден магазин с отстъпка; 

Състезания: тази популярна форма често се сблъсква с изискванията на закона за 

лоялна конкуренция, но има място в съвременния маркетинг; 

Изложби и демонстрации: провеждат се от големи пазарни "гиганти" до малки фирми 

профилирани в различни сектори на консумативния и индустриален пазар; 

Пощенски оферти: предлагат се продукти с намалени цени, премии, напр. сервизи за 

кафе, а от клиента се иска да представи доказателство, че е купил продукта; 

Каталози, листовки и брошури: най-често те се раздават на местата, където се 

извършва покупката, но също така могат да се изпращат и по пощата (големи фирмени 

каталози на "Квеле", "Некерман" и др. ); 

Намаления в цената: включват краткосрочни намаления в цената на дадени стоки, 

което става за сметка на производителя и търговеца за де се разчисти дадена продуктова 

линия. 

 Търговията: 

Реклама на място за продажби (Point of sale material): обикновено се прилагат от 

търговци, които желаят да постигнат максимално въздействие на дадена продуктова линия, 

напр. цигари, вина и пр. като излагат всички налични марки; 

Мърчандайзна подкрепа: производителят представя своя производствен екип в дадени 

големи вериги, вкл. търговците си на едро, които демонстрират и продават продукта в 

подкрепа на търговеца; 

Изложби: те служат като гръбнак в опита на много фирми, които се стремят да 

изведат продуктите си по-близко до потребителя и да преодолеят посредниците; 

Каталози: широко се използуват при търговията на дребно; 

Специални отстъпки: обикновено се правят за кратък период, като се съчетават с 

други промоционни дейности. 

Изложби и панаири: варират от вътрешни до международни (напр. Международна 

седмица на кожени изделия в Париж, Nuclex - Международна изложба на ядрени 

произведения и пр.); 

Каталози: представят целия спектър от продукти и производствен капацитет на 

фирмите; 

Оферти по пощата: обикновено се съчетават с реклама в търговски и технически 

издания; 

Ценови отстъпки за дилъри и търговски насърчения: дават се на дилъри, 

дистрибутори и крайни потребители; 
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Системен и инсталационен сервиз: използуват се в компютърния бранш, 

телекомуникацията и др. сектори, където е нужна профилактика и надеждна поддръжка на 

опериращи системи. 

 

Заключение 

Основните моменти, които следва да бъдат разгледани и анализирани, с които 

аспекти е нужно да се съобразява съвременния мениджмънт с цел по-добрата 

конкурентноспособност и увеличаване на пазарния дял  на фирмата са: 

Първо, разработване на ефективна промоционална политика. 

Второ, предлагане на богато разнообразие откъм продукти и услуги и осъществяване 

на контрол на качеството им. 

Трето, използване на агресивна маркетингова стратегия насочена към клиентите, 

както и  стратегии за задържане на лоялни клиенти. 

Четвърто, осъществяване на успешна медийна кампания. 

Пето, определяне и анализиране на конкурентите. 

Шесто, провеждане диференцирана политика по отношение различните клиенти, 

като продуктите трябва да са ориентирани към конкретен потенциален потребителски 

сегмент, като преди това са проучени неговите финансови възможности, манталитет, 

предпочитания и т.н.  
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Abstract 

This research paper is focused on the changes in omni-channel marketing practices resulting from the entry 

into force of the General Data Protection Regulation. The discussion starts with а clarification of the essence of omni-

channel marketing. Then, the need for customer data in order to organize effective marketing campaigns is emphasized. 

Finally, the new rules regarding data collection and processing are shortly presented and their effects on the omni-

channel marketing activities are discussed. It is concluded that GDPR creates a sense of greater security to customers, 

which has a positive effect on the omni-channel marketing activities. Despite the security concerns, customers are 

willing to share their data when they are given additional value. 
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Въведение 

Съвременните възможности за използване на различна комбинация от маркетингови 

канали за повечето категории потребителски стоки стават все по-широки. Същевременно, 

потребителите формират разнообразни навици и предпочитания по отношение на 

използването на различни канали за покупка на стоки и услуги. Докато за някои потребители 

е важно да проучат обстойно алтернативите за избор при покупка, за други е достатъчна 

препоръката на продукт от член на близкото им обкръжение. Голяма част от потребителите 

все още предпочитат да пазаруват във физически магазини, където могат да разгледат и 

тестват лично продуктите, преди да ги купят, но същевременно търсят информация на уеб-

сайта на търговеца или производителя и четат препоръки в интернет. Често потребителите 

разглеждат няколко пъти продукта онлайн, преди да отидат в офлайн магазин и да извършат 

покупка. Някои дори не купуват продукта при посещението си в офлайн магазина, а си 

тръгват и по-късно поръчват продукта онлайн. Не са редки ситуациите, в които клиентите 

използват мобилните си устройства, за да търсят допълнителна информация за продуктите, 

докато се намират във физическия магазин. Тези и още много други комбинации от 

взаимодействия между клиентите и марките/търговците е възможно да бъдат част от всяко 

уникално „пътешествие“ към покупка. Омни-каналният маркетинг се фокусира върху 

осигуряването на еднакво качествено потребителско преживяване при използване на всеки 

един от възможните канали за пазаруване - както онлайн, така и офлайн, във всеки един 

момент от процеса на вземане на решение за покупка.  

За да бъде възможно прилагането на омни-канален подход, маркетинговите практици 

разчитат на анализа на данни за потенциални и настоящи клиенти. Именно данните се 

превърнаха в най-ценния ресурс за реализиране на ефективни маркетингови кампании. През 

май 2018 година влезе в сила Общият регламент за защитата на личните данни (GDPR)
1
, 

който въвежда нови изисквания към събирането, обработването и съхраняването на лични 

данни от различно естество. Това наложи някои промени в начина, по който се събират данни 

за целите на маркетинга, но и даде повече контрол на клиентите върху това кой, как и за какво 

                                                 
1
 Документът е достъпен на адрес: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991, последен достъп: 15.10.2018 г. 
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събира и обработва данните им. Предизвикателствата, произтичащи от влизането в сила на 

GDPR, представляват и възможност за компаниите, които съумеят да проявят гъвкавост и 

поставят акцент върху изграждане на доверие у своите клиенти. Настоящата разработка 

дискутира ползите от омни-каналния маркетинг и промените в практиките, свързани с него, 

които произтичат от влизането в сила на Общия регламент за защитата на личните данни. 

 

1. Омни-каналният маркетинг и ползите от него. 

Превръщането на омни-каналния подход към продажбите от новост в необходимост 

през последните няколко години се дължи основно на непрекъснато нарастващото желание на 

потребителите да получат персонално отношение и оптимално преживяване по време на 

пазаруване. Все повече компании и търговци полагат усилия да предоставят на клиентите си 

възможност да пазаруват в персонализирана среда и адаптират комуникацията и 

продажбеното обслужване към предпочитанията, навиците и предишния опит на своите 

клиенти. Това на свой ред превръща желанието на клиента за максимално улеснено, 

персонализирано и интегрирано пазаруване, в изискване, на което съвременния маркетинг се 

стреми да отговори
2
. Същността на омни-каналния маркетинг се състои в поддържането на 

последователност в контактуването с клиентите чрез всички използвани продажбени канали. 

Тази последователност следва да осигури на клиентите еднакво добро преживяване във всеки 

един момент от процеса на покупка, независимо кой е предпочитаният канал за покупка.  

В научната литература се срещат две понятия, близки по значение, които биха могли 

да бъдат взети за взаимнозаменяеми: мулти- и омни-канален маркетинг. Въпреки че както 

мулти-каналният, така и омни-каналният маркетинг се отнася до управление на множество 

канали за реализация на продукти, между тях съществува осезаема разлика. Докато мулти-

каналният маркетинг не предполага непременно интегриране или взаимодействие между 

използваните, омни-каналният маркетинг се стреми към последователност и съгласувано 

управление на всички канали, така че да се създадат условия за безпроблемно преминаване 

на клиента от използване на един канал към друг във всеки един момент, без това да води до 

промени в качеството на потребителското преживяване канали (Anderson, Fong, Simerster, & 

Tucker, 2010; Avery, Steenburgh, Deighton, & Caravella, 2012; Verhoef, Neslin, & Vroomen, 

2007). Под потребителско преживяване тук се разбира „мулти-дименсиалния конструкт, 

фокусиращ се върху потребителските когнитивни, емоционални, поведенчески, сензорни и 

социални реакции към фирмената оферта по преме на цялостното потешествие на клиента 

към покупка“ (Lemon & Verhoef, 2016, p. 7). В известен смисъл може да се твърди, че омни-

каналният маркетинг е следваща стъпка в развитието на мулти-каналния маркетинг. Тук е 

резонно да се обобщят опорните точки на една омни-канална маркетингова кампания: 

 интегриране на маркетинговите активности сред използваните канали: поднасяне на 

съгласувана комуникация чрез всички използвани канали – онлайн и офлайн; общи техники 

за насърчаване на продажбите; синхронизиране на ценовата политика в отделните канали; и 

други. 

 интегриране на възможностите за покупка и доставка между онлайн и офлайн 

каналите: предоставяне на възможност за доставяне на продукти, поръчани онлайн, в офлайн 

магазини; поръчване на продукт, който към момента на посещение на физическия магазин е 

наличен само онлайн; предоставяне на възможност за поръчване на продукта онлайн за 

първоначално тестване и покупка само при „оправдаване“ очакванията на клиента; и други. 

 персонализиране на показваното съдържание: засяга основно персонализиране на 

предлаганите оферти, но и на комуникацията с клиентите. Така например, на клиентите се 

предлагат продукти, към които са проявили интерес в миналото, или при сервизно 

                                                 
2
 Проучване сред над 7000 респонденти във Великобритания показва, че 75% от потребителите очакват 

компаниите да им предоставят последователност в преживяването по време на пазаруване, независимо чрез кой 

канал взаимодействат с тях (Salesforce Research, 2018). 
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обслужване се има предвид предишната комуникация с клиента, която се интегрира за 

всички канали. 

Основните области, в които могат да се постигнат подобрения чрез такъв подход, са 

маркетинга, продажбите, мърчъндайзинга, веригата на доставки и операциите в търговските 

обекти (Hortonworks, SAS Analytics, & Intel, 2017). По-конкретно, тези ползи се свеждат до: 

 по-доброто разбиране за клиентите, за това как си взаимодействат дигиталните и 

офлайн каналите, и за изграждане на ефективен таргетиран маркетинг, базиран на анализ на 

стотици хиляди взаимодействия с клиенти; 

 оптимизиране на мърчъндайзинга, създаване на клиентоцентричен асортимент и 

адекватна ценова стратегия съобразно жизнения цикъл на продуктите; 

 коригиране на веригите на доставка според ефективността на промотирането в 

различни канали, така че да се планира търсенето, поддържането на складови наличности и 

оптимизиране на разходите за доставка; 

 оптимизиране на процесите в търговските обекти, чрез анализиране на пътя на 

потребителя към покупка, определяне на оптимално разполагане на продуктите по каналите, 

така че да се повиши производителността и оттук – продажбите. 

За да е възможно реализиране на изброените ползи и постигането на висока степен на 

интегриране на каналите, е необходимо да се „стъпи“ на задълбочен анализ на големи 

масиви от данни за потребителите, влизащи в контакт с онлайн съдържанието на 

компаниите. Все още голяма част от компаниите не разполагат с достъп до платформи за 

анализ на данните за поведението на клиентите си онлайн, или пък разполагат с данни, но не 

и с умения за смисленото им анализиране и интерпретиране. 
 

2. Данните за клиентите: ключът към ефективен маркетинг. 

Присъствието на компаниите в онлайн пространството неизменно им дава 

възможност да събират голямо количество данни за своите клиенти. Това обикновено не е 

толкова лесно при срещата с клиенти единствено във физическите магазини, макар че 

отдавна се прилагат различни стратегии за идентифициране на клиентите при офлайн 

покупка
3
. Най-често данните за потребителите в Интернет се събират от уеб-сайтове и 

приложения. Проследяването на онлайн активностите на клиентите позволява на 

маркетинговите специалисти да подобрят ефективността на кампаниите си, като таргетират 

рекламното съдържание с висока прецизност. Съвременните „умни“ технологии направиха 

възможно събирането на още повече и по-детайлна информация за поведението на 

потребителите, включително тяхната локация във всеки един момент. Събираните данни за 

потребителите могат да бъдат обобщени в три основни групи (Morey, Forbath, & Schoop, 

2015): (1) предоставени доброволно от потребителите данни, като имейл адрес, месторабота, 

пол и възраст; (2) дигитални следи, като данни за локация и история на браузъра, оставащи 

при използването на уеб-услуги, мобилни устройства и други; (3) профилиращи данни, или 

лични профили, използвани за предсказване на интересите и поведението на потребителите, 

които се извличат чрез комбиниране на предните две категории данни и (в някои 

случаи)други данни.  

Използването на такъв тип информация позволява адаптиране на съдържанието на 

маркетинговите кампании към потребителските предпочитания. Този подход увеличава 

вероятността за покупка на маркетираните продукти, следователно повишава ефективността 

на кампаниите. Така именно използването на данни за клиентите стои в основата на 

създаване на унифицирано клиентско преживяване във всеки канал. За да се постигне това, 

първо трябва да се направи възможно идентифицирането на потребителя във всеки канал и 

                                                 
3
 Пример в това отношение са клиентските карти, чрез които посетителите на търговските обекти се стимулират 

да се идентифицират при покупка, като се прилагат различни системи за овъзмездяване, като трупане на точки, 

прилагане на ценови отстъпки и други.  
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на всяко устройство, което той използва. Така например, би било възможно при всяко 

посещение потребителят да продължи разглеждането на продуктовия асортимент от мястото, 

до което е стигнал при предходното си посещение, дори да е сменил устройството за достъп 

до Интернет. Освен това, идентифицирането на потребителите и анализирането на историята 

на тяхното взаимодействие с компанията (независимо дали става дума за производител или 

търговец) дава възможност за функциониране на препоръчващи системи, които предлагат 

релевантни оферти на клиентите на база минал опит. От ключово значение тук е 

обединяването на информация за клиентите от различните канали и при използване на 

различни устройства, което да даде възможност за персонализиран подход към всеки клиент.  

Описаните възможности на пръв поглед носят ползи както за клиентите – които 

получават релевантно съдържание и оферти, а не безинтересни реклами, както и за 

компаниите, които плащат за значително по-ефективни контакти с потенциални и реални 

клиенти. Въпреки това, у много потребители се пораждат опасения относно достъпа до 

данните за тях, както и сигурното им съхранение. Проучване показва, че 97% от 

анкетираните Интернет потребители знаят, че предоставят данни за активностите си онлайн, 

но се притесняват, че бизнеса и правителството могат да използват тези данни 

недобросъвестно (Morey et al., 2015). Според същото проучване, голяма част от хората се 

притесняват най-вече от кражба на самоличността им. Любопитен въпрос в този контекст е, 

къде е пресечната точка между желанието на интернет потребителите да запазят поверителни 

своите лични данни и това да бъдат улеснени при пазаруване онлайн. 

 

3. Някои ефекти на GDPR върху омни-каналния подход към пазара. 

През май 2018 година влезе в сила Общият регламент за защитата на данните, заведен 

в Европейския парламент още през 2016 година. Месеци преди влизането в сила на 

регламента, много компании не бяха наясно какво точно означава приемането на въпросния 

регламент и до какви промени ще доведе, или разбираха, но подценяваха ефекта от 

регламента върху бизнеса (NetApp, 2018). Без да се влиза в излишни детайли относно 

съдържанието на регламента, ще бъдат коментирани някои моменти от него, които се 

отразяват на омни-каналния маркетинг. 

GDPR изисква от компаниите, преди да събират каквито и да е данни за клиентите, да 

поискат изричното им съгласие за това. Това не означава, че компаниите не могат да събират 

данни, а че събирането следва да става с изричното знание и съгласие на лицата, чиито данни 

се събират. Освен това, въпросното съгласие следва да е дадено от клиентите недвусмислено, 

като информацията за това как ще бъдат използвани данните трябва да е представена по 

разбираем начин. В допълнение, при промяна на начините, по които се използват данните, 

компаниите са длъжни да поискат отново съгласието на клиентите си. В обхвата на това 

изискване попада и изпращането на непоискани търговски съобщения, преди изпращането на 

които компаниите също трябва да получат недвусмислено съгласие. Тези правила важат дори 

и в случаите, когато събираните данни се анонимизират. 

Основният въпрос, който възниква тук, е дали все още е „легално“ да се провеждат 

кампании, базирани на „бисквитки“
4
? Отговорът на този въпрос е положителен – кампании 

могат да бъдат провеждани както преди, с тази разлика, че потребителите следва да са дали 

недвусмисленото си съгласие за използването на бисквитки на устройствата им. Липсата на 

изрично несъгласие вече не може да бъде считано за мълчаливо съгласие от страна на 

клиентите. Следователно, всеки бизнес, събиращ данни за потребителите под каквато и да е 

форма, трябва да предвиди набиране на писмено съгласие за това
5
. В светлината на тези 

                                                 
4
 Бисквитките са файлове, които се съхраняват в браузъра на клиента, след посещаване на конкретен уеб-сайт. 

Те съдържат специфични данни за клиента и начина, по който взаимодейства с уеб-сайта.  
5
 Въпреки че съгласието може да е и устно, компаниите трябва да са в състояние при проверка от контролен 

орган да представят доказателства за съгласието, което прави устната уговорка неподходяща форма. 
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промени, основното предизвикателство пред омни-каналния маркетинг е, да се подходи 

отговорно към процеса на събиране на данни и да се спечели доверието на клиентите. Тъй 

като данни се събират от всеки един канал поотделно, то потребителите трябва да се 

съгласят данни за поведението им във всички канали да бъдат записвани. Изграждането на 

ясна и прозрачна политика по събиране, обработване и съхранени на потребителски данни е 

ключът към безпроблемното провеждане на таргетирани кампании. Изграждането на висока 

степен на доверие би насърчило клиентите да продължат да споделят информация с 

компанията, макар GDPR да им дава правото да оттеглят съгласието си данните им да бъдат 

обработвани. Потребителите следва да са информирани за правото си, по всяко време да 

получат достъп до съхраняваната информация за тях или същата да бъде премахната от 

базата с данни. Предоставянето на допълнителни ползи при споделянето на данни от страна 

на потребителите е допълнителен стимул за клиентите да споделят данни. 

По-голям контрол потребителите вече имат и върху това, кой купува данните им от 

организациите, на които са ги предоставили, и за какво ги използва. Всяка компания, 

купуваща данни, следва да може да докаже съгласието на лицата, чийто данни е купила, да 

използва тяхната информация, дори фирмата-продавач на данните да е получила 

предварително съгласие данните да бъдат продадени. Това до голяма степен ще затрудни 

продаването на данни, затова маркетолозите следва да разчитат най-вече на своите 

собствени масиви от данни.   

Въпреки първоначалното объркване и несигурност и у представителите на бизнеса, и 

у потребителите, въвеждането на Общия регламент за защита на личните данни може да се 

окаже не бариера пред омни-каналния маркетинг, а точно обратното – възможност за 

насърчаване на клиентите да споделят повече лична информация. Логиката на това 

произтича от хипотезата, че GDPR създава: (1) чувство за по-голяма сигурност у 

потребителите относно личните им данни; (2) по-голям контрол на потребителите върху 

начините, по които се използват данните им; и (3) възможност във всеки един момент да 

променят решението си, дали да споделят своите данни. Въвеждането на регламента не 

значи непременно, че потребителите ще упражнят правото си да спрат да споделят лични 

данни, но прозрачността, произтичаща от него, ще им даде спокойствието, че всичко, 

касаещо данните им, е под техен контрол.  

Любопитна е принципната склонност на потребителите да споделят информация за 

себе си, независимо от опасенията им за сигурността на тази информация. Според 

проучване (Salesforce Research, 2018), относително голяма част от потребителите са склонни 

да споделят лична информация, за да се възползват от таргетиран маркетинг (вж. фигура 1). 

Потребителите ценят ефектите от прилагането на омни-канална стратегия и 

персонализираното преживяване при покупка, като това се отнася най-вече за възрастовия 

интервал от 22 до 37 години. Най-голям стимул да предоставят достъп до лични данни 

потребителите намират във възможността да се възползват от персонални оферти и ценови 

намаления. С други думи, ако клиентите на компанията смятат, че ползите от споделянето 

на данни „си заслужават“, то те ще продължат да предоставят данните си. Компаниите 

следва да убедят клиентите си в предоставянето на допълнителна стойност в замяна на 

възможност за обработване на данните им. 

Аргумент в полза на повишеното усещане за защитеност на данните у клиентите е 

изискването, при появата на риск от изтичане на данни и вреда за клиентите, компаниите да 

докладват заплахата пред съответните власти, упражняващи контрола по защита на личните 

данни. Потребителите също трябва да бъдат информирани за създалото се положение, като 

това касае не само застрашаването на сигурността на чувствителни данни, а се прилага за 

всички категории данни, включително данни, типично използвани за маркетинг.  
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Фигура 1. Склонност на потребителите да споделят лична информация в замяна на 

различни типове ползи (по възрастови групи). Източник: Salesforce Research, 2018, p.21. 

Заключение 

Влизането в сила на GDPR създаде неудобства за компаниите, прилагащи омни-

канален маркетингов подход към пазара, които трябваше да направят редица промени в 

начините, по който събират данни за клиентите си. Това неизбежно се свързва и с 

допълнителни разходи по техническото имплементиране на наложения подход за искане на 

съгласие за събиране и обработване на данни. Предоставяните ползи за потребителите от 

омни-каналния маркетинг, като персонализирани оферти, намаления, релевантно 

съдържание и преживяване по време на покупка, са достатъчно силен стимул за 

потребителите да продължат да споделят данни с компаниите. Изграждането на доверие у 

клиентите относно практиките, свързани с използването на данните им, е ключ към успешни 

омни-канални кампании, базирани на анализ на данни от множество канали и устройства. 
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Abstract 

Bulgaria is a country with exceptional opportunities for providing various types of tourism, including - sea, 

mountain, eco, rural, health, spa, spa, wellness, cultural, adventure, wine, gourmet, event, hunting, camping, yacht, golf 

Congress tourism. The diversity of anthropogenic and natural resources is a potential that the country could use to 

promote the specialized forms of tourism offered by tourist businesses within the tourist destination. The present study 

aims at presenting opportunities for increasing the attractiveness of a tourist destination Bulgaria by promoting 

cultural tourism, which would increase the interest of foreign tourists to the. 

 

Keywords: tourism; tourist destination; cultural tourism; acceptability 
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Въведение  

Тенденциите в развитието на туристическия сектор показват промяна в 

потребителските нужди и предпочитания, които излизат извън обхвата на стандартния масов 

ваканционен туризъм. При съвременните туристи се забелязва интерес към новото и 

различното, към възможността да обогатят своите познания в определена област и да 

придобият допълнителни знания за културата и историята на посещаваната дестинация. 

Проявява се потребността от контакт с културата и природата в автентична среда. В 

съвременните условия, туристическите пътувания подчинени на срещи с културните 

забележителности на дадена страна, придобиват съвсем различно измерение. Днес този вид 

туризъм се определя като един от най-перспективните. По своята същност културният 

туризъм оказва положително въздействие върху пътуващите индивиди. Освен естетическо 

изживяване, духовно обогатяване и преживяване на културно – историческото наследство, 

той дава възможност за пряк контакт между туриста и местното население. Това от своя 

страна води до опознаване на чуждата култура, до единение и уважение между народите и 

културите.  

Значимостта на културния туризъм за цялостното развитие на туристическия сектор е 

безспорна. В подкрепа на това твърдение са анализите на Световната организация по 

туризъм, според които културният туризъм ще има ключово място през 2020 г. и ще бъде 

водещ в световен мащаб. Това е една от причините именно той да попадне във фокуса на 

настоящата национална реклама на България, представяща страната като дестинация 

предлагаща многообразие от културно-исторически забележителности, местности, традиции 

и обичаи, характерни за нейните географски ширини. 

Основна цел на настоящата публикация е да се представи възможностите за 

повишаване привлекателността на страната като туристическа дестинация. Във връзка с 

формулираната цел произтичат следните основни задачи: 

 извършване анализ на приоритетните форми на туризъм за Р. България; 

 представяне възможностите за повишаване привлекателността на дестинация 

България чрез по-широко популяризиране на културния туризъм. 
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1. Приоритетни форми на туризъм, формиращи националния туристически 

продукт на България 

Постигането на устойчиво развитие на българския туризъм изисква анализ на 

приоритетните за страната форми на туризъм и съсредоточаване на усилията й в 

популяризирането и утвърждаването им на националния и международен пазар. Важна 

предпоставка за развитие на конкурентоспособна туристическа индустрия е нейната 

способност за адаптивност към промените и справяне с предизвикателствата, възникващи в 

резултат на комплексното влияние на политически, икономически, екологични, социо-

културни и технологични фактори (Министерство на туризма, 2017). За постигане на тази 

цел е необходимо всички заинтересовани от развитието на туризма страни да отчитат и 

анализират актуалните тенденции във всеки от тези аспекти. Това ще допринесе до 

възможност за страната да развива конкурентните си предимства като туристическа 

дестинация. 

Важно място в туристическия сектор на България заема културният туризъм. Страната 

ни разполага с множество уникални и автентични ресурси - архитектурни и археоложки 

забележителности, исторически и религиозни обекти, музеи, галерии, фестивали и културни 

събития притежаващи значителен потенциал за развитие на културния туризъм като 

доминиращ туристически продукт за дестинацията (Александров, Кр., 2016).  

Като понятие „културата“ е дефинирана от редица автори.  Тя се определя като: 

„комплексно цяло, което включва знания, убеждения, изкуство, морал, обичаи и навици, 

придобити от човека като член на обществото“ (Tylor, 1871). Възприемането на културата и 

туризма като отделни елементи на дестинацията е характерно за XX век, когато културно-

историческите ресурси са приемани като наследени за туристическото място, а туризмът от 

своя страна като стремеж на отделния индивид към почивка. С течение на времето тези 

схващания се променят и културата се превръща в основен притеглящ елемент за туристите. 

Взаимодействието между културата и туризма подпомага съхраняването на културно-

историческото наследство на народите, като същевременно позволява представяне 

специфичната идентичност на дестинацията. Културата има своето определящо значение за 

изграждане имиджа на страната и популяризиране на дестинацията в международен план. 

Въпреки вековната си история културният туризъм придобива по-широка популярност едва в 

нашето съвремие. Културата и нейните многобройни проявления, включително и новите 

културни течения, са значими за развитието на съвременния туризъм, който подтиква 

туристите към консумиране на свободното време. 

Поради наличието на множество уникални културно-исторически обекти и голям 

туристопоток, Европа е определяна като дестинация притежаваща огромен потенциал за 

развитие на културен туризъм. Данните от проведено проучване на Евробарометър относно 

нагласите на европейските граждани към туризма, сочат че 27% от туристите определят 

„културата“ като основна причина за предприемане на техните пътувания. До подобен извод 

достигат и изследователите от Световната организация по туризъм. Според техните анализи 

57 % от пътуванията са подчинени на изучаване на културата и културното наследство на 

посещаваната дестинация. Според данни на Министерството на туризма на Р. България, 

културно-историческия туризъм в страната и региона заема трето място по относителен дял 

сред всички видове туристически продукти в нейното общо предлагане. В процентно 

съотношение тази форма представлява около 11% от предприеманите от местни и 

чуждестранни туристи пътувания (Министерство на туризма, 2017). От анализите, които 

държавното ведомство ежегодно изготвя и публикува, се вижда, че посещенията на 

чужденци в България за 2017 г. са 11596167 души, което в сравнение с предходната година 

показва увеличение с 9,35% (вж. табл. 1) (НСИ, 2017).  
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Таблица 1. 

Посещения на чужденци в България за периода 2013-2017 г. по страни 

Страни 

 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 

О Б Щ О 
9191782 9408821 

 
9316624 

 
10604396 

 
11596167 

 в. т.ч.    
     

Европейски съюз 
5362776 5431145 

 
5243220 

 
6208793 

 
6867671 

Австрия 192298 208344 175024 204489 216986 

Белгия 94735 103754 100777 119429 152739 

Германия 812189 898791 826142 1003030 1046219 

Гърция 1105437 1100789 1024526 1157062 1272997 

Дания 70915 55924 58290 74125 67502 

Ирландия 18405 12739 13849 25388 31617 

Испания 59972 65407 58852 63497 89155 

Италия 129115 143561 143446 152078 177250 

Кипър 17785 17231 19285 22181 24969 

Малта 2988 1808 2228 4868 3984 

Нидерландия 134683 143793 123578 147882 183755 

Обединено кралство 269656 256932 250038 281777 352054 

Полша 283498 282105 285455 388833 424724 

Португалия 6944 9825 11693 11817 17440 

Румъния 1465600 1439853 1499854 1743697 1943436 

Словакия 81488 81883 74770 78167 81318 

Словения 22002 20178 22859 22591 25178 

Унгария 115205 103068 102189 118805 111405 

Финландия 37812 32696 24914 30332 33533 

Франция 180114 169581 171305 195571 231348 

Хърватия 23137 25744 23968 23464 29331 

Чешка република 171315 182948 160978 219349 209218 

Швеция 39826 40259 39288 48066 56739 

Други страни от ЕС 
27657 33932 

29912 72295 84774 

Други европейски 

страни 3047582 3067160 
3105221 3378927 3601426 

бивша югославска 

република 

Македония 

429008 441107 506052 562365 583026 

Норвегия 30768 33050 24629 46899 51142 

Русия 695853 666538 493989 589844 565754 

Сърбия 428582 453891 501091 490668 541303 

Турция 1053046 1094985 1237841 1312895 1437276 

Украйна 379444 341524 310777 342214 388645 

Швейцария 30881 36065 30842 34042 34280 

Други страни 202181 241154 268019 298718 334278 

Израел 101222 129961 155276 183846 209304 

Канада 17082 19339 18402 17395 19113 

Съединени 

американски щати 72609 79788 
81979 82465 90963 

Япония 11268 12066 12362 15012 14898 

Останал свят 579243 669362 700164 717958 792792 

Източник: НСИ  

 

Представените в таблица 1 стойности показват, че за периода е регистриран ръст на 

посещенията на чуждестранни туристи на територията на Р. България за 2013-2017 г. в 

размер на 26,2 %. Възходящата тенденция е ясен показател за повишения интерес към 

нашата страна като туристическа дестинация. От изведените данни за 2017г. ясно се 

открояват посещенията, които са направили чуждестранни граждани, като основно те са от 
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Румъния, Гърция и Турция, а в по-малка степен от Германия и Италия, като общия брой 

регистрирани посещения надвишава 1 млн. души. Засилен интерес към дестинация България 

се отчита и представителите на: Русия, Сърбия, Украйна, Полша и Обединено кралство, като 

отчетените посещения са в границите между 300-500 хил. души. Значително повишение на 

посещенията в периода 2017г. спрямо 2013г. се отбелязва от Израел, която отбелязва ръст от 

108082 души; Белгия – 58 004 души и САЩ –18354 души.  

Делът на културния туризъм в България заема малко над 11% от всички туристически 

продукти, които предлага нашата страна. Проучванията на Министерството на туризма 

показват, че 80% от туристите, които посещават дестинацията, независимо от  

предпочетения вид туризъм, отделят внимание и на културни паметници и 

забележителности, които се намират в близост до избраното от тях туристическо място. 

Годишно музеите в страната се посещават от над 6 млн. души, като по-голямата част от 

лицата са чуждестранни туристи (Министерство на туризма, 2017). Представените данни 

очертават тенденциите в интереса на туристите. Те са основание за фокусиране усилията на 

страната върху развитието и предлагането на културен туризъм като приоритетен за 

утвърждаване на България като желана туристическа дестинация. Възприемането на 

културния туризъм като туризъм основаващ се главно на посещения на паметници на 

културата с историческо значение е неактуално. Развитието на този сегмент през последните 

години води до обогатяването му в съдържателен аспект, изразяващ се в посещения на места 

и събития свързани с нематериалната култура; участие в събития на съвременната култура 

(концерти, фестивали и др.), както и разпространения „творчески туризъм“, при който 

туристите имат възможността да създават култура, докато й се наслаждават. 

Концентрирането на голям брой културно-исторически атракции дава възможност на 

България да развива културен туризъм почти изцяло на своята територия. С нереализиран 

потенциал, като части от културно-познавателния туристически продукт, са:  

 религиозния туризъм;  

 фестивалния и събитиен туризъм; 

 винения туризъм; 

 кулинарния туризъм. 

Слабото промотиране на посочените видове и подценяването на възможностите им в 

подкрепа развитието на дестинацията са само част от причините за неизползване на техния 

потенциал. Разполагаемостта на страната с необходимите ресурси за развитие и предлагане 

на културен туризъм в комбинация със засиления интерес и регистрираните промени в 

потребителските интереси, от страна на туристите, са доказателство за потребността от 

фокусиране върху развитието на този вид туризъм. 
 

2. Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация 

България чрез развитие на културния туризъм 

Като всеки друг вид туризъм, и културният притежава предимства и недостатъци по 

отношение на своето развитие и развитието на дестинацията (Маринов, Ст., Нешков, М. и 

кол., 2017) (Вж. Фиг. 1). 

Развитието на културния туризъм в страната има за цел да подпомогне туристическия 

сектор в стремежа към постигне на по-добро позициониране на България на международния 

туристически пазар като дестинация предлагаща многообразие от различни видове туризъм. 

Постигането на тази задача налага ефективно използва потенциала на културния туризъм за 

повишаване популярността на нашата страна. В тази връзка е необходимо действията по 

реставрации, реконструкции, археологически разкопки, маркетинг и др. да бъдат обединени 

в единен проект, който да превърне националното наследство на страната ни в полезен 

ресурс, насочен към подпомагане на регионалното и националното развитие. Това от своя 

страна ще допринесе до: 

 привличане на нови инвеститори; 
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 увеличаване на трудовата заетост; 

 повишаване на доходите в следствие на завишения интерес от страна на 

чуждестранни и местни посетители; 

 възобновяване на важни за обществото паметници на културата, човешки 

ценности, забравени обичаи наследени от миналото и др. 

 

 
 

Фиг. 1. Предимства и недостатъци в развитието на културния туризъм в Р. 

България 

 

Устойчивото развитие на културния туризъм само по себе си е предпоставка за 

привличане на: 

 допълнително туристи; 

 финансирания; 

 квалифицирана работна сила; 

 туристически предприятия. 

България притежава значителен потенциал за успешно развитие на културен туризъм, 

което е предпоставка за повишаване привлекателността на дестинацията. Възможностите за 

постигането му са свързани с преплитане между традициите, обичаите и културно-

историческото наследство от една страна и новите модерни течения в туризма от друга, 

които са естествено проявление на последиците от глобализацията. Предприемането на един 

нов подход при популяризиране на предлагания от страната иновативен културен туризъм е 

свързан и с редица преобразувания, включващи: 

 превъзмогване на старомодното възприятие на културния туризъм, единствено като 

културно наследство. Съвременните условия и повишените очаквания на 

посетителите изискват разширяване обхвата на културния туризъм, като в обсега 

му следва да се включат и неговите разновидности, за чието развитие и предлагане 

дестинацията разполага с необходимите ресурси. В тази връзка България успешно 

може да рекламира религиозния, събитийния и фестивален туризъм, виненият и 

кулинарен туризъм, за развитието, на които тя притежава нужния потенциал; 

 постигане на по-голяма атрактивност на дестинацията чрез вплитане на различните 

видове културен туризъм.  

В сравнение с масовите форми на туризъм, културния не притежава сезонен характер. 

Посоченото обстоятелство е поредната причина той да бъде развиван и популяризиран от 

нашата дестинация. Предприемането на по-агресивна рекламна политика би довело до 

преодоляване на сезонността в предлаганите масови видове туризъм и до утвърждаване на 

страната като четирисезонна туристическа дестинация (Илиева, Л., 2016).  

 

Културен туризъм 

предимства: 

 богато културно-историческо наследство; 

 достъпност на атракциите; 

 съхранени традиции, обичаи и местен фолклор; 

 добре развита музейна мрежа; 

 възможност за удължаване на туристическия 

сезон. 

 

недостатъци: 

 липса на разграничаване в предлагането на 
подвидовете на културния туризъм; 

 липса на законови разпоредби свързани с 
опазване а културно-историческото наследство; 

 сезонност на посещенията. 
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Като слабост на културния туризъм в България е ниското ниво на развитие на 

туристическия продукт, който се състои от инертни и шаблонни продукти не атрактивни за 

местния и международен пазар. Преодоляването на този проблем изисква да се предложи по-

голямо разнообразие от туристически продукти за културен и творчески туризъм, които не 

само да впечатлят туристите, но и да ги задържат в страната. 

Предпоставка за развитие на културен туризъм е и фактът, че страната ни притежава 

изключително богатство от исторически обекти и открити артефакти. Това дава възможност 

на България да се нареди в челните позиции на Европа заедно със страни като Гърция и 

Италия, като предлага на своите посетители уникални културно-исторически 

забележителности. Също така трябва да се отбележи, че подкрепата на културния туризъм 

ще увеличи предлагането и повишаване стойността на масовия туризъм. Въпреки доброто си 

развитие, в следствие на глобализацията той е в потенциална заплаха от наличието на 

множество конкурентни дестинации. 

Като добри практики в процеса на популяризиране и развитие на културния туризъм в 

България може да се посочат действията, които Министерството на туризма в 

сътрудничество с общините е предприело през последната година. Към момента са 

разработени близо десет културно-исторически маршрута включващи различни обекти от 

национално значение. Тяхна основна цел е страната да бъде рекламирана пред 

чуждестранните туристи чрез най-важните си и емблематични туристически обекти, като 

същевременно с това се постави акцент върху онези от тях, които правят страната 

разпознаваема сред своите конкуренти. 

Една от основните задачи на културният туризъм е да повиши 

конкурентоспособността на България като туристическа дестинация. Във фундамента на  

неговите стратегически цели са заложени следните насоки на действие:  

 повишаване интереса към разнообразието на културата на България и нейното 

културно наследство;  

 регистриране на по-голям брой нощувки както при културния туризъм, така и при 

останалите видове туризъм, чрез добавена стойност формирана в следствие 

комбинирането на културния туризъм с други видове туризъм;  

 увеличаване на сезонната продължителност;  

 нарастване продължителността на туристическия престой;  

 постигане на ръст в приходите от туризъм;  

 подобряване качеството на генериращи пазари за всички видове туризъм въз 

основа на добавената стойност, която предлага културният туризъм. 

Поставените цели могат да бъдат постигнати чрез: 

 разнообразяване в туристическото предлагане и утвърждаване културната 

идентичност на България като туристическа дестинация; 

 устойчиво развитие на туристическия сектор в страната, базирано на иновативност, 

експертност и ефективно използване на туристическите ресурсите; 

 предлагане на качествен туристически продукт на предварително установени 

целеви пазари. 

Повишаване привлекателността на туристическа дестинация България чрез развитие 

на културния туризъм е цел, която изисква концентрация и фокусиране върху приоритетните 

видове туризъм, за които страната разполага с разнообразни активи. Това са: културния, 

религиозния, винения, кулинарния, събитийния и фестивалния туризъм. Всеки един от тези 

видове допринася за изграждането на една обща, незаменима и уникална културна 

идентичност, характерна единствено за България.  
 

Заключение  

Развитието на културният туризъм е от съществено значение за цялостния напредък 

на всяка туристическа дестинация. Тенденциите в потребителското поведение сочат, че от 
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определящо значение за туристите е създаването на нови продукти на културния туризъм 

базирани на креативността и знанието, с които да се привличат повече посетители. 

Перспективите пред усъвършенстването на културния туризъм са свързани с повишения 

интерес на туристите към творческия културен туризъм, благодарение на който те имат 

възможността да вземат пряко участие в създаването и преживяването на местната култура в 

туристическата дестинация. България трябва да предприеме действия, които ще повишат 

нейната привлекателност като туристическа дестинация. Тези действия трябва да бъдат 

насочени към развитие на по-слабо популярните форми на културен туризъм. Това ще 

подобри и утвърди културната идентичност на България като се поставя акцент върху 

изключителните природни ресурси и национално наследство, с които тя разполага.     
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Abstract 

The study establishes that Measure 9 ‘Creation of producer organizations and producer groups’ has the 

strongest impact on the integration processes in the beekeeping sector both at the national level and in the Ruse region. 

Measure 16 ‘Cooperation’ could potentially also have a strong impact on the integration processes in the sector 

because it helps build clusters, short chains, agrarian markets, innovations, etc. but it has not started yet and does not 

operate. Since the start of the Rural Development Program 2014-2020, a relatively small share of the beekeeping farms 

has been integrated - under Measure 9 there are only 5 recognized organizations and producer groups, and none in the 

Ruse region, and 5 years since the beginning of the current reference period under Measure 16 has not started yet. The 

remaining Measures- Measure 4 ‘Investments in Tangible Assets’, Measure 6 ‘Development of Farms and Enterprises’, 

Measure 10 ‘Agroecology and Climate’, and Measure 11 ‘Organic Farming’, have an indirect and very little impact on 

the integration processes in the sector. 
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Въведение 

Интеграцията в хоризонтален и вертикален план е в интерес на пчеларските 

стопанства, защото увеличава пазарната им сила и достъпа до пазари. Необходимостта от по-

голяма предвидимост на резултатите и намаляването на риска заставя пчеларските 

стопанства да участват в различни форми на интеграция, дори когато интеграторът не е от 

сектор пчеларство, и има различни цели и интереси от техните. Основните причини, които 

пораждат необходимостта от хоризонталната и вертикалната интеграция, са продиктувани не 

само от необходимостта за регулярно осигуряване с необходимите им суровини и продукти, 

но и от възможностите за по-голям контрол върху процесите на реализация на 

произвежданите продукти, както и от възможността за продуктова и пазарна 

диверсификация. 

Общата аграрна политика (ОАП) на ЕС 2014 – 2020 г. чрез втория си стълб – 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР), детерминира политиките за пряко и 

косвено интегриране на пчеларските стопанства в хоризонтален и вертикален план, при 

които държавен орган влиза в ролята на интегратор. ПРСР 2014 – 2020 г. с помоща на мярка 

9. Създаване на групи и организации на производителите и мярка 16. Сътрудничество, 

определя политиките за пряко интегриране на пчеларските стопанства. Косвено влияние 

върху интегрирането на пчеларските стопанства в хоризонтален и вертикален план от ПРСР 

2014-2020 оказават мярка 4. Инвестиции в материални активи, мярка 6. Развитие на 

стопанства и предприятия, мярка 10. Агроекология и климат, мярка 11. Биологично 

земеделие, както и Националната програма по пчеларство. 

 

1. Политики за пряко интегриране на пчеларските стопанства 

Създаването на организации на производителите в България започва с програма 

САПАРД и продължава след приемането ни в ЕС съгласно условията на ОАП на ЕС 2007 – 

2013 г. До 2014 г. признаването на организации и асоциации на производители беше 
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предвидено само в някои сектори – плодове и зеленчуци, тютюн и хмел. Въпреки че през 

този период пчеларските стопанства нямаха възможност да се възползват административно 

от тази форма на интеграция, тя не бе добре развита и в посочените сектори. Основните 

причини за това бяха както вътрешни (липсата на собствен преработвателен и търговски 

апарат) и външни – нелоялни посредници, несъвършени регионални и национални 

агропазари и др., така и административни
1
 – изискуем минимален праг на годишния им 

оборот от 200 хил. лв. 

За периода след 2014 г. се даде възможност да се признават организации на 

производителите във всички сектори на земеделието,
2
 разшири се обхвата, и се намали 

изискуемия оборот. В резултат на това от началото на вторият програмен период 2014 – 2020 

г., до средата му – 30.06.2018 г., има значително нарастване на признатите със Заповед на 

министъра на земеделието, храните и горите организации и групи на производители.
3
 От 8 те 

станаха 80 на брой,
4
 като пет са от сектор мед и пчелни продукти, и са формирани през 

последните три години 2016 – 2018 г. От тях три са с адрес на управление град Търговище и 

по една в гр. Лозница и Крумовград. За област Русе все още няма признати организации на 

производители (ОП) и групи производители (ГП). 

Най-голям е броят на признатите ОП и ГП в сектори плодове и зеленчуци – общо 34 

бр. или 42,5% относителен дял. На второ място по брой на признатите ОП и ГП е сектор 

мляко с 24 бр. или 30% относителен дял. На трето място е секторът на меда и пчелните 

продукти с 5 броя признати ОП и ГП – 6,25% относителен дял. След тях са секторите на 

зърнено житните и маслодайните култури, които имат общо 5 бр. признати ОП и ГП. 

Секторът на медицинските и етерично маслените култури има 4 бр. признати ОП и ГП, а 

всички останали сектори имат само по един – два представителя. Това до известна степен се 

дължи и на факта, че исторически през годините най-много ОП и ГП е имало в секторите 

плодове и зеленчуци, впоследствие в сектор мляко, а през последните три години и в отрасъл 

пчеларство. 

Съгласно Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на ОП на 

земеделски продукти, асоциации на ОП, междубраншови организации и на ГП, членовете на 

ОП и на ГП трябва да са физически и юридически самостоятелни производители, 

регистрирани като земеделски производители по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. ОП и ГП разработват бизнес план за период от 

5 год. и вземат решения за организиране и осъществяване на своето производство автономно. 

Те могат да предоставят цялата или част от произведената продукция, за съвместна 

реализация, по силата на устройствения акт и вътрешните правила на дружеството. 

Финансовата помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от 

ПРСР 2014-2020 е под формата на намаляващо фиксирано годишно плащане, за не повече от 

5 последователни години и не повече от 100 000 евро на год. 

ОП на мед и пчелни продукти се признават от министъра на земеделието, храните и 

горите когато са учредени като събирателно дружество (СД), дружество с ограничена 

отговорност (ООД), Кооперация за постигане на определени цели. Състоят се от най-малко 

от 6 производителя на мед и пчелни продукти. При вземане на решения всеки член 

притежава не повече от 40% от правата на глас и членовете контролират по демократичен 

начини своята организация. Разполагат с персонал, инфраструктура и оборудване, 

                                                 
1
 Lyubenov L, 2012, A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria, Economic 

Studies, book 4, Sofia. 
2
 Регламент (ЕО) № 1308/2013 г. на Парламента и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на 

общата организация на пазарите на селскостопански продукти. 
3
 http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-

organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizicii-na-proizvoditeli/ 
4
 http://www.regal.bg, 28 юли 2016; http://www.regal.bg, 25 август 2016. 
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необходими за предоставяне на професионална, материална и техническа подкрепа на своите 

членове. Производителят на два или повече пчелни продукта може да бъде член на различни 

ОП за всеки пчелен продукт. Кандидатстващите за подпомагане по тази мярка ОП, всяка 

година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лв. 

ГП на пчелен мед се признават от министъра на земеделието и храните когато 

членовете на групата са еднолични търговци или юридически лица, които са регистрирани 

по Търговския закон или по Закона за кооперациите и са вписани в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията. Имат не по-малко от 4-ма членове и при кандидатстване за 

подпомагане по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 

2014 - 2020 г. всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 

лева. При вземане на решения всеки член притежава не повече от 40% от правата на глас и 

членовете контролират по демократичен начини своята организация. Производител на два 

или повече вида мед може да бъде член на различни ГП за всеки отделен вид пчелен мед. 

ОП и ГП се характеризират с това, че в тях обикновено членуват по-големите, 

професионално насочени и биологично специализирани пчеларски стопанства. Това 

гарантира производството на пчелни продукти със строго определено количество и качество 

за пазара. Членовете приемат, че пазарните изисквания ще определят количеството, 

качеството и видът на пчелните продукти, което има силна мотивация за обединяване и 

пазарна дисциплина. Това ги прави предпочитани партньори на големите преработвателни 

предприятия и търговци на едро и дребно, които им предлагат по-изгодни договори за 

производството и изкупуването на произвежданите пчелни продукти. В резултат на 

постигнатата по-голяма пазарна сила членовете им получават и по-добри цени и доходи. 

ОП и ГП адаптират своето производство и предлагане към пазарните изисквания, като 

обединяват усилията си за съвместно предлагане на произведените пчелни продукти на 

пазара. Това включва общите правила за качеството на пчелните продукти, централизация на 

подготовката за продажба и доставка до големи купувачи, както и установяване на общи 

правила за предоставяне на информация, относно продукцията в наличност, и в етапа на 

производство. Това им позволява да постигнат по-добра пазарна реализация, вкл. да 

провеждат интервенци на определени локални и регионални пазари, определени с общо 

решение на членовете. Подобряват се възможностите за субсидиране и кредитиране на 

пчеларите, насърчава се интеграцията в хоризонтален и вертикален план. 

Интегрирането на пчеларските стопанства в такива сдружения улеснява тяхното 

сътрудничество, като повишава възможностите им за заемане на по-силни позиции на пазара 

по отношение на купувачите, по-добри възможности за реализация на произведените пчелни 

продукти на по-добри цени, планиране и устойчивост на предлагането, контрол на 

качеството, намаляване разходите за производство, прилагане на земеделски технологии 

опазващи околната среда. Налице са по-добри възможности за проучване и въвеждане на 

устойчиви производствени практики и иновации – ОП и ГП могат да бъдат членове на 

оперативни групи за европейско партньорство за иновации. Интегрирането на българските 

пчелари в ОП и ГП повишава конкурентоспособността им. 

Въпреки че основният акцент на ОАП на ЕС през 2014 – 2020 г. са иновациите, в 

България до 2018 г. не е стартирала подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации 

(ЕПИ)”. Това поставя въпроса доколко нашата аграрна политика е в унисон с основните цели 

на настоящата ОАП на ЕС? Подмярка 16.2. “Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на 

нови продукти, практики, процеси и технологии” също не е стартирала, а е важна за 

увеличаване на пазарната и иновационната мощ на пчеларските стопанства, чрез изграждане 

на клъстери. Все още не е старирала и подмярка 16.4. “Подкрепа за хоризонтално и 

вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки”, и въпреки че 

някои части от нея се покриват от подмярки 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства и 4.2, 
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Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, това затруднява и забавя 

интеграционните процеси в сектор Пчеларство. 

Разгледаното не изчерпва европейските и националните политики, при които 

държавен орган може да играе ролята на интегратор на пчеларските стопанства в 

хоризонтален и вертикален план. Държавата чрез различни законодателни мерки може да 

провежда политика на интеграция в националния сектор пчеларство. Например чрез Закона 

за животновъдството в навечерието на приемането ни в ЕС, бяха конституирани два борда – 

Национален млечен борд и Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо. Впоследствие с 

промяната на този закон в края на 2010 г., те бяха извадени от него, в резултат на което 

престанаха да съществуват. Националният млечен борд бе „замразен“ с цел да се запази 

името му, а Продуктовия борд за яйца, птиче и заешко месо се регистрира като браншова 

организация. Една от основните причини да не се утвърдят посочените бордове, е че 

земеделските стопанства не бяха водещият интегратор, а държавата чрез законодателни 

мерки. Посочените два борда събраха в разнородни по пазарни мащаби и икономически 

интереси дружества, което противоречи и на антимонополното законодателство. 

 

2. Политиките за косвено интегриране на пчеларските стопанства 

Мярка 4 Инвестиции в материални активи има най-голям финансов ресурс от над 753 

млн. евро и най-голям относителен дял – около 26% от финансовите средства на ПРСР 2014 

– 2020 г. Въпреки това подмерки 4.1.2 и 4.2.2, които са по Тематичната подпрограма за 

малки стопанства, не се прилагат в сектор Пчеларство. По подмерки 4.1, 4.2 и 4.4 

Непроизводствени инвестиции могат да кандидатстват само големи стопанства с над 126 бр. 

пчелни семейства. Приоритетите по подмярки 4.1 и 4.2 включват насърчаване на 

сътрудничеството между земеделските стопанства, преработвателите на земеделски 

продукти и пазарите на производителите за изграждане на къси вериги на доставка, както и 

инвестициите в колективни и интегрирани проекти вкл. ОП/ГП и сливания между тях, 

интеграцията на повече от 6 юридически лица земеделски стопанства, както и интеграцията с 

др. преработвателни и търговски предприятия. Възползването от мерки 4.1. и 4.2 изисква 

интеграция между малките пчеларски стопанства. 

Мярка 6 има над 100 пъти по-малък финансов ресурс спрямо мярка 4. По подмярка 

6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители могат да кандидатстват само 

големи стопанства с над 126 бр. пчелни семейства. Стопаните трябва да имат доказани 

професионални умения и да не са навършили 40 години. Приоритетни са проекти на 

биостопанства и такива в процес на биопреход, както и проекти създаващи заетост и нови 

работни места. Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности предлага 

възможности за интегриране с неземеделски сектори – развитие на апитуризъм и др.  По 

подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства могат да кандидатстват 

стопанства от 32 бр. до 126 бр. пчелни семейства. Всички проекти се реализират с бизнес 

план, но като цяло мярка 6 влияе по-слабо на интеграционните процеси, защото е насочена 

основно към икономическа жизнеспособност, устойчиво развитие и растеж на малки и 

стартиращи пчеларски и др. стопанства. 

В началото на 2017 г. с промени в Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 

10. Агроекология и климат се въведе ново направление „Подсигуряване на разнообразна 

паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване” за подпомагане на подвижното 

пчеларство в зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока 

природна стойност (ВПС). Финансовите условия за подпомагане по посоченото направление 

възлизат на 15,37 евро/пчелно семейство. Подпомагат се пчелни семейства на земеделски 

стопани, които са собственици на пчелин/и, регистриран/и съгласно чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), с най-малко 25 пчелни семейства, индивидуално 

идентифицирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС). Влиянието й 
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върху интеграционните процеси в сектор Пчеларство е много слабо. 

За Кампания 2017 Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) заяви, че няма да поема нови 

ангажименти за финансиране на биологично земеделие поради изчерпан финансов ресурс. 

Издадена заповед на агроминистъра гласеше „През кампания 2017 да не се приемат 

заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., с 

които се поема нов ангажимент, с изключение на заявления за подпомагане към подмярка 

„Плащания за поддържане на биологично земеделие“.
5
 Това предизвика протести на пчелари, 

за неизплатени субсидии, за които вече имаха подписани договори, поради намаленият 

период от 5 на 1-на година за преход от конвенционално към биопчеларство и липсата на 

минимална помощ de minimis,
6
 за която по-късно бяха отпуснати малки плащания на кошер. 

Мярка 11 мотивира към биосертификация предимно големите пчеларски стопанства, 

поради което влияе слабо на интеграционните процеси в сектора. Тя има пряка връзка с 

мярка 10. Агроекология и климат, по която се предвиждаше нотификация, която да включва 

подмярка за земеделски производители, които произвеждат медоносни култури и ги 

предоставят за пашуване на пчелните семейства, т.е. за подобряване на интеграцията с 

растениевъдството. Промените в Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 

относно „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено 

опрашване” за подпомагане на подвижното пчеларство с временни пчелини разположени в 

определени агроекологични зони, не предвижда субсидиране за опрашителната дейност на 

останалите пчелари, а тя има глобално значение за агроекологията и климата.  

Министърът на земеделието дефинира пчеларският сектор като приоритетен за 

подпомагане през периода 2014 – 2020 г. по отношение на подмерки 4.1. и 4.2. за 

производство и преработка на земеделска продукция и 6.1 и 6.3 за младите стопани и за 

полупазарните стопанства.
7
 Въпреки това основният приоритетите за поощряване на 

кооперирането и интегрирането на малките стопанства в агро хранителната верига по 

Тематичната програма за малки и средни предприятия, не се прилага защото мярка 16 към 

2018 г. все още не е стартирала. Реализирането на мерки 4, 10, 11, отчасти и мярка 6, изисква 

изпълнението на редица количествени и качествени условия, удовлетворяването на които е 

трудно за основната част от преобладаващите малки пчеларски стопанства, което следва 

косвено да мотивира интеграционните процеси в българското пчеларство. 

Днес държавата изпълнява ролята на интегратор за сектор Пчеларство чрез мярка 9 от 

ПРСР 2014 – 2020 г. от една страна, а от друга тя подпомага кандидатстването по други 

мерки. Въпреки това са интегрирани сравнително малка част от пчеларските стопанства – по 

мярка 9 има само 5 признати ОП/ГП, като в област Русе няма нито една, а мярка 16 след 5 

години от началото на настоящия референтен период все още не е стартирала. Останалите 

мярки от настоящата ПРСР, които се прилагат за сектор Пчеларство, имат косвено и 

значително по-слабо влияние върху интеграционните процеси в сектора. Най-силно косвено 

влияние върху интеграционните процеси от началото на настоящия програмен период има 

мярка 4, която обаче е достъпна за големите стопанства. Следват мярка 6 и мярка 11 за 

субсидиране на биопчеларството, което намалява след 2017 г. Най-слабо е влиянието на 

мярка 10, която стимулира опрашването само в определени агроекологични райони. 

Националната програма по пчеларство НПП 2017 – 2019 г., е 4-тата подред от старта й 

през 2008 г. Предвидените мерки за финансиране по нея обхващат техническа помощ за 

пчелари и сдружения на пчелари, борба срещу агресорите и болестите в кошера (особено 

                                                 
5
 https://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dfz-niama-da-poema-novi-angajimenti-za-biologichno-zemedelie-239899/, 

23.05.2017. 
6
 https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/10/31/neizplateni-subsidii-kriterii-pchelari-na-protest.357876 

7
 https://agrozona.bg/79053-2/, 26.06.2017 
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срещу вароатозата), рационализиране на подвижното пчеларство, мерки за подпомагане на 

лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават 

своите продукти и да увеличат тяхната стойност, мерки за подкрепа на подновяването на 

пчелните кошери в Съюза, сътрудничество със специализирани органи за осъществяването 

на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и 

пчелните продукти. Тя има стимулиращо влияние за устойчивото развитие на българското 

пчеларство. 

Като цяло НПП има позитивно влияние върху сектор Пчеларство и цели подобряване 

на условията за производство и търговия на пчелни продукти, повишаване ефективността на 

производството, качеството и конкурентоспособността на българските пчелни продукти, 

опазване на пчелната популация и устойчиво развитие, осигуряване на по-добра заетост и 

по-високи доходи на пчеларите. По нея има реализиран и промоционален проект за 

популяризиране на българския пчелен мед и пчелни продукти, обединяващ идеите на осем 

пчеларски организации. НПП е насочена предимно към устойчиво развитие на българското 

пчеларство, поради което има много слабо и косвено влияние върху интеграционните 

процеси в него. 

След повече от 10 години от прилагането на НПП можем да констатираме, че 

резултатите от нея са скромни и не оправдават заложените очаквания от стартирането й. 

Дори и нейните бефициенти смятат, че в този си вид програмата е безперспективна.
8
 

Необходима е нова структура на програмата, която да подобри възможностите за 

интегриране на пчеларските стопанства, респективно и тяхната конкурентоспособност. 

Пчеларските стопанства и техните браншови организации трябва да обсъдят и предложат 

промени в НПП 2020 – 2022 за подобряване не само на производствената им ефективност, но 

и на пазарната им конкурентоспособност чрез възможности за интегриране в хоризонтален и 

вертикален план. Необходимо е заплащане и за опрашителната дейност на пчелите за 

територията на цялата страна. 

Националните политики за пряко и косвено интегриране на пчеларските стопанства в 

хоризонтален и вертикален план, в случаите когато държавата изпълнява ролята на 

интегратор, имат както предимства, така и недостатъци. Основните предимства се изразяват 

във формирането на законодателна рамка и среда за интеграция на пчеларските стопанства за 

повишаване на производствената и пазарната им сила, чрез предоставяне на финансови и др. 

стимули подобряващи конкурентоспособността им. Недостатъците са свързани с честата 

промяна на законодателната и финансовата рамка, условията и обхвата на прилаганите 

мерки, както и наличието на големи административни, проектни и др. разходи, формиращи 

нестабилна интеграционна среда. Затова пчеларските стопанства трябва да планират и 

политики на интеграция, в които те са водещият интегратор. 

 

Заключение 

Най-силно влияние върху интеграционните процеси в сектор Пчеларство на 

национално ниво и в област Русе има мярка 9. Създаване на ОП и ГП. Мярка 16 потенциално 

също би имала силно влияние върху интеграционните процеси в сектора, защото способства 

изграждането на клъстери, къси вериги, агропазари, иновации и др., но тя все още не е 

стартирала и не действа.  

От старта на ПРСР 2014 – 2020 г. са интегрирани сравнително малка част от 

пчеларските стопанства – по мярка 9 има само 5 признати ОП/ГП, като в област Русе няма 

нито една такава, а мярка 16 след 5 години от началото на настоящия референтен период все 

                                                 
8
 В-к Пчела и кошер, Пчеларска програма – нов прочит, 8 – 21 август 2018 г. 
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още не е стартирала. Останалите мярки 4, 6, 10 и 11 имат косвено и много по-слабо влияние 

върху интеграционните процеси в сектора. 
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Abstract 

Distinctive feature of the 21
st
 century is the process of globalization which in high degree affects the forming of 

multicultural environment. An essential role for the development of the global citizenship is designated to the new 

generations, which, yet in their young age, are turn into generators of social and technological ideas. One of their main 

ways of self-expression is exactly the educational tourism, destined to define the multicultural character of the future. 

The present study aims to bring to the forefront the current state of the intercultural education in our country and to 

formulate some directions for applying innovative models for developing educational youth tourism in Bulgaria. 
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Въведение 

Глобалните демографски изследвания сочат, че в последните десетилетия младежкият 

туризъм бележи възходящ темп на развитие. Динамичният характер на явлението е резултат 

от световни тенденции като увеличаване на броя на учащите (и най-вече студентите), 

прогресивен ръст на доходите на населението, поява на нови туристически дестинации и 

безпрецедентен превес на информационно – комуникационните технологии (ИКТ) в живота 

на младите хора. Като резултат от глобализацията в световен мащаб се налагат условията на 

забързан и силно „свързан” начин на живот, в който интеркултурното образование става 

първостепенна необходимост. В специализираната литература образователният младежки 

туризъм се разглежда като интегриращ феномен, където организирането на туризма като 

образователна дейност е основна цел и фактор за разширяване на кръгозора на младите и 

обогатяване на тяхната трудова и творческа биография. Макар и сравнително ново 

направление в туристическата индустрия, през 2017 г. младежките пътувания формират 23-

процентен дял в международния туризъм, като общата стойност, генерирана от този 

специфичен пазар се равнява на над €250 млрд (WYSE Travel Confederation, 2018). Според 

проучване на Конфедерацията за младежки и образователни пътувания все повече младежи 

пътуват с цел формално и неформално образование (изучаване на чужди езици – 23%; 

академично обучение – 14%; получаване на професионален опит – 13%)
1
.  

Предмет на проучване в публикацията е младежкият туризъм, а обект на изследване 

– влиянието на неговите специфични особености за глобализацията и интеркултурализацията 

на образователната среда у нас. Поставената цел в доклада е: чрез характеристика и оценка 

на образователните младежки пътувания да се формулират насоки за повишаване на 

културното многообразие в дестинация България. Целта се постига с изпълнението на 

следните изследователски задачи: определяне на ролята и значението на младежкия 

образователен туризъм; класифициране на формите и разновидностите на образователните 

пътувания на младите туристи; конкретизиране на характерните черти на 

мултикултурализма; дефиниране на изводи и насоки за последващо развитие на България 

                                                 
1
 Данните на WYSE Travel Confederation сочат, че общият дял на образователните форми на младежки туризъм 

в световен мащаб през 2017 г. се увеличава с близо 50% в сравнение с този от предходните 5 години. 
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като конкурентоспособен пазар на младежки туристически пътувания с учебно-възпитателен 

и тренировъчен характер. 

 

1. Методология и преглед на литературата 

Секторният модел на образователния туризъм, създаден от Брент Ричи (Ritchie, 2003), 

обикновено се счита за международен стандарт в изследванията по темата. Най-общо той 

разкрива пресечната точка на образованието и туризма като обществени дейности и 

разглежда „желанието за учене” като първичен или вторичен фактор за предприемане на 

туристическо пътуване за всички възрастови групи. Основното ограничение, което моделът 

поставя във връзка с младежкия сегмент, е приравняването на академичното обучение с 

формалното образование. Извън тази сегментация остават други професионални и 

следдипломни квалификации, специализираните обучителни тренинги, творческите и 

доброволческите дейности, които по-късно Грег Ричардс обобщава под термина 

„неформално самообразование”/„неформален опит” (McGladdery, 2017). Независимо от 

условния си характер, секторното разграничаване на образователния туризъм извежда на 

преден план мотивацията и индивидуалните характеристики на потребителя, което позволява 

на негова основа да бъдат изведени съвременни форми и разновидности на младежки 

образователни пътувания. В повечето случаи те са възприемани от изследователите като 

нишов туристически продукт (Novelli, 2005) и по-точно - разновидност на културния 

туризъм, а това до известна степен влиза в противоречие с проучванията на ООН, ЮНЕСКО 

и ЕС, според които младежките пътувания във всичките си проявления излизат извън 

границите на специализирания нишов туризъм (Попова, 2017).  

Настоящото проучване е разработено на базата на количествени и качествени методи 

за обработка на информацията. На теоретично ниво, по метода на генерализацията е 

направен опит за определяне на ролята и значението на младежкия туризъм за културното 

многообразие в България и формулиране на основните принципи на мултикултурализма. На 

емпирично ниво, са използвани статистически данни за движението на младежките 

туристически потоци от авторитетни световни правителствени и неправителствени 

организации, съюзи и алианси: World Youth and Student Travel Confederation (WYSE), 

International Student Travel Confederation (ISTC), Association of Tourism and Leisure Education 

(ATLAS), United Nations World Tourism Organization (UNWTO) и др.  

Извън традиционните образователни младежки прояви остава доброволческият 

туризъм – осъзната дейност на индивида със силно хуманитарен и безвъзмезден характер 

(Казанджиева, 2014), чиито измерения са разнообразни и многопластови. Той се различава от 

масовите туристически прояви, но едновременно с това се забелязва все по-очевидната 

тенденция към масовизация на доброволчеството като процес и организация на обществото. 

Все още недостатъчно известен у нас, доброволческият туризъм е определян в 

чуждоезичната литература като глобален феномен без аналог, символ на концепцията за 

глобалното гражданство
2
 (Singh & Singh, 2004; Tomazos, 2009; Wearing, 2002; Cheung & 

Michael, 2010). За да се оцени неговата сложна същност и ролята му за глобализирането на 

мултикултурната образователна среда в България, е използвана част от проведено анкетно 

проучване на български и чуждестранни доброволци, реализирали доброволен труд в 

областта на формалното и неформалното учене в България в периода 2016-2017 г. 

Допитването е разработено според многовариантния анкетен модел, а надхвърлянето на 

100% в отговорите се дължи на възможността за посочване на повече от една опция. 

Емпиричният анализ показва все по-осезаемото влияние на т.нар. SAVE-Tourism (Scientific, 

Academic, Volunteer and Educational tourism) – своеобразна амалгама между образование и 

                                                 
2
 В тесен смисъл терминът Global Citizenship (Global Citizenhood) включва правата, задълженията и 

привилегиите на всеки гражданин. В широк смисъл разглежда поведението на дадено лице (гражданин) като 

част от обществото, т. е. неговото обществено (гражданско) съзнание. 
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доброволчество като изконни ценности на обществото. 

 

2. Същност, роля и значение на младежкия образователен туризъм 

Дефинирането на младежкия образователен туризъм е все още предизвикателство за 

редица изследователи, поради липсата на консенсус по отношение на елементите, които 

явлението съдържа.  Повечето научни публикации разглеждат понятието според отделните 

нива на класификационната система на видовете и формите на туризма
3
, т.е. съществуват 

самостоятелни дефиниции за младежки туризъм и за образователен туризъм, но никъде не се 

вземат под внимание специфичните характеристики на пътуванията с цел обучение за 

туристите от възрастовия диапазон 15 г. - 29 г. Едно от най-често срещаните научни 

становища във връзка с образователните пътувания е това на Брент Ричи (Richie, 2003), 

акцентиращо върху мотивацията и личния избор на индивида: образователният туризъм е 

туристическа дейност, реализирана от лица, за които ученето е основна или 

второстепенна част от пътуването. Така представената дефиниция позволява 

адаптирането й в контекста на специфичния пазарен сегмент. Младежкият образователен 

туризъм може да бъде определен като дейност, реализирана от млади и сравнително 

независими в своя избор индивиди, чиято основна цел е натрупване на опит чрез опознаване 

на чужди култури и езици, както и формално и неформално учене извън тяхната 

традиционна среда и начин на живот. 

Подобно на дефинирането, неяснота съществува и по отношение на определянето на 

основните разновидности и субформи на младежкия образователен туризъм. Основната 

полемика се базира около твърдението, че подемът на образователния туризъм е следствие от 

фрагментацията на културния туризъм и в този смисъл образователните пътувания са 

различни от доброволческите, трудовите и творческите туристически дейности (McGladdery, 

2017). Пътуванията с институционална и неинституционална просветна цел на 

потребителите от възрастовия сегмент 15 г. – 29 г. не само задоволява любопитството на 

младите към непознати лингвистични и психологически особености, но и стимулира 

интереса към изкуството, музиката, архитектурата и фолклора, възпитава отношение към 

материалните ценности и постиженията на локалната история и формира чувство за 

отговорност към природата (Haukeland et al., 2013). 

Погледнат през призмата на алтернативността, интегралният характер на младежкия 

образователен туризъм намира отражение в различни по вид и форма на продължителност 

туристически пътувания. Пътешествията, реализирани по програми за научен обмен 

(“Erasmus+”, “Erasmus Mundus”, “Leonardo da Vinci”, “Comenius”, “Tempus”, “Edulink” и др.) 

се осъществяват в границите на концепцията за „учене през целия живот” (Lifelong Learning 

Programme – LLL) и са считани за културен феномен и мощен фактор за формирането на 

общоевропейска идентичност. Най-важното предимство на „Еразъм”, например, се крие в 

усещането на българските младежи, че задграничният опит създава по-големи шансове за 

тяхното бъдеще, отколкото възможностите за професионално израстване на работните им 

места. В контекста на идеята за глобалното гражданство, 90% от учащите у нас заявяват по-

високо самочувствие на интегрирани и пълноправни европейци, вследствие на програмите за 

мобилност (Brandenburg et al., 2016). Подобна е ролята и на платформите за културен обмен 

и трудови пътувания “Cultural Exchange” и “Work and Travel”. В техните рамки се 

                                                 
3
 Ако се придържаме към йерархията на признаците в класификационната система на видовете и формите на 

туризма на проф. Марин Нешков, като изолиран случай младежкият туризъм ще се приема за вид, 

образователният туризъм – за форма на младежкия туризъм, а изследователският, доброволческият, трудовият 

туризъм и пътуванията по програми за научен и културен обмен следва да се считат за разновидности 

(субформи/подформи) на образователния туризъм (вж. Нешков, М. и кол. Въведение в туризма, Варна: Наука и 

икономика, 2014, с. 53) 
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реализират пътувания за подобряване на уменията (skill enhancement tourism), образователни 

круизи и т.нар. “Spring Break” и “City Break” туризъм, които включват и елементи на 

рекреация по време на престоя в дестинацията (Dunne, 2010). 

За разновидност на младежкия образователен туризъм могат да се приемат и някои 

измерения на туризма по специални интереси, особено тези, свързани с творчески дейности: 

крафт-туризъм - особена форма на културен туризъм, чиято основна цел е докосване до 

миналото и нематериалното културно наследство на конкретна страна (Richards, 2004); арт-

туризъм и акустичен туризъм – всички те, предпоставка за младежки изяви и фактор за 

преоткриването и осмислянето на постиженията на чужди култури. 

В резултат на глобализацията и породените от нея проблеми и предизвикателства 

пред балансираното социално-икономическо и обществено развитие на нациите в световен 

мащаб се зараждат нови, алтернативни видове и форми на туризъм, предимно насочени към 

подобряване на начина на живот. Един от тях е доброволческият туризъм (volunteer tourism, 

voluntourism), предложен като решение за намаляващата обществена ангажираност към 

околната среда, образованието и финансовото благосъстояние на народите (Lamoureux, 

2011). Неговият комплексен характер позволява практикуването му от почти всички 

възрастови групи, но безспорен лидер в участието в доброволчески пътувания остават 

младежите. Доброволчеството не изисква натрупана практика – възрастта, житейският и 

професионалният опит не са задължителни „реквизити” за планиране и предприемане на 

подобно пътуване. За нуждите на този туризъм са необходими положителна нагласа, 

отворено съзнание и непреднамереност – основни психологически преимущества на всеки 

млад човек. Една от най-често срещаните сфери на неговото проявление е именно 

образованието и изследователската дейност, където активностите се реализират в областта 

на историята, археологията, психологията, етиката, философията и др. В смисъла на 

формалното и неформалното учене доброволческият туризъм може да бъде още 

здравен/медицински; екологичен; технически (за конструиране, реставрация и т.н.); 

религиозен; военен; социален (посветен на личностното и общественото развитие – за 

подкрепа на хора в неравностойно физическо, психическо или икономическо положение). 

Тук можем да отнесем и т.нар. “Gap Year”
4
 туризъм, чийто подем датира от края на ВСВ и е 

провокиран от тогавашното разбиране, че засиленото взаимодействие между младежите от 

различни страни по света ще подобри културното разбирателство и солидарността между 

нациите (Griffin, 2013).  

Основната положителна роля на младежкия образователен туризъм се изразява във 

възможността за интеркултурен обмен, която той създава. По данни на НСИ през учебната 

2017/2018 г. у нас се обучават над 14 хил. чуждестранни студенти, като тенденцията за 

тяхното ежегодно увеличаване се запазва. Програмите за мобилност позволяват България да 

бъде посетена не само от традиционни (Гърция, Турция, Украйна, Русия, Молдова, 

Македония, Италия), но и нетипични емитивни младежки пазари като Зимбабве, Индия, 

Палестина, Пакистан, Мозамбик, Монголия, Код д’Ивоар, Кувейт и др. Докато надграждат 

научните си познания, младежите всъщност разполагат и с шанса за неформално обогатяване 

на своята обща култура и промяна на досегашния си светоглед (Попова, 2017). Отворените 

граници и свободният достъп до почти всички точки на света, осигурен на младежта, създава 

предпоставки за формиране на глобална междукултурна среда, насърчаваща промяната в 

човека по линията „отвътре-навън”. Глобализирането на индустриите, образованието, 

технологиите и туризма предопределят наличието на междукултурно разнообразие. Днес то е 

неделима част от общественото развитие, а нациите, които го изключват от съвремието си, са 

обречени на изолация и социална нетърпимост. 

                                                 
4
 Gap year – период (обикновено от една учебна година), който учениците вземат между средното и висшето си 

образование. 
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3. Специфични особености на глобализацията и културното многообразие в 

контекста на образованието 

Като световен феномен глобализацията намира израз във всички обществени сфери и 

дейности и може да бъде политическа, икономическа, екологична, демографска, 

технологична, териториална и културна (McGrew, 2010). Последната би следвало да се 

разглежда като троен процес. От една страна, се налага универсализация и 

космополитизация на културата. От друга, се съживяват националните и етническите 

културни традиции, а от трета страна – се утвърждава и процес на сливане на предишните 

две тенденции до степен на културна хибридизация (Рангелов, 2012). 

Социално – икономическият напредък на страните и подемът на културното 

многообразие налагат промени в образователната среда. Въвеждането на мултикултурни 

принципи в образованието е резултат от обществената демократизация. Като последица от 

изискванията на глобализацията, двуезичното обучение е призвано да обедини двете 

основополагащи функции на образованието: 1) запазване на идентичността на малцинствата 

чрез съхранение на техния майчин език и култура; 2) приемане на езика и традициите на 

мнозинството чрез интегриране на малцинствата в живота на обществото като цяло 

(Barakoska, 2013). Мултикултурната образованост се формира не само в учебните 

институции, но зависи и от семейното възпитание и влиянието на средствата за масова 

информация – книги, филми, интернет и пр. Въпреки че всяка национална култура е силно 

индивидуална, младежите са призвани да откриват и преосмислят общовалидните и 

универсални ценности, криещи се в бита на нациите. В този смисъл, целевата аудитория на 

интеркултурното образование следва да включва индивиди с разширен светоглед и усещане 

за единност, оценяващи и асимилиращи постиженията на поколения с различна от 

тяхната национална принадлежност (Barakoska, 2013). 

Родени и отглеждани в условията на глобализация, генерациите Y и Z са носители на 

ценности, които формират нов вид туристическо потребление. Едно от основните им 

предимства е възможността за бърза и лесна адаптация към изискванията на настоящата 

действителност и желанието им за „изживяване” на дестинацията (Казанджиева и Попова, 

2017), чрез своеобразно вливане в чуждите национални ценности, бит и фолклор. Тяхната 

приспособимост е причина за духовно и професионално израстване. Нивото на 

удовлетворение по отношение на образователния туризъм е сложен комплекс от фактори и 

предпоставки, с особено значение от които са културата и местните навици и финансовият 

елемент, свързан с обучението в чужда среда (Ivanov and Tashlai, 2014). Фазата на адаптация 

възниква тогава, когато младежът успее да се справи с предизвикателствата на 

мултикултурализма: риск от етнически и верски конфликти, липса на отговорни 

представителства в дестинацията и застъпничество, езикова бариера и др (Hebert, 2016). 

Веднъж приел характеристиките на културното разнообразие, младежът всъщност 

трайно се адаптира към изискванията на глобализацията. По този начин той признава, че за 

своето собствено развитие се нуждае от други хора – с по-силно или развити поне в същата 

степен социални характеристики. Не съществува вариант, в който глобалната среда да се 

променя, а човечеството – не. В условията на динамичен напредък умението да опознаеш, 

приемеш и оцениш културните различия на останалите е база за личностно и професионално 

оцеляване (Pogukaeva et al, 2016). 

Езиковият и културен плурализъм е важна особеност на съвременното динамично 

развиващо се общество. Като перспектива на човечеството за бъдещето мултикултурната 

среда създава нови възможности за интеграция на младежи, организиращи и реализиращи 

своите туристически дейности в сферата на образованието. 
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4. Формалното и неформалното младежко образование като условие за 

глобализиране на образователната среда в България 

Европейските социокултурни ценности и измерения на образованието поставят пред 

България изпълнението на цели, стоящи в основата на развитието на глобалното гражданство 

и хуманизма (Barakoska, 2013): 

 признаване, приемане и насърчаване на културното многообразие; 

 стимулиране на усещането за уникалност на културното и етническото наследство; 

 изграждане на национална културна програма, достъпна за всички области; 

 насърчаване на трансграничното сътрудничество; 

 партньорство с различни култури и обмен на опит и информация; 

 ограничаване на расизма и дискриминацията и организация на обществото. 

Инструмент за реализирането на тези цели може да бъде образователният туризъм. 

Днес той е разглеждан от някои автори като своеобразна стратегия за устойчиво развитие 

(Sharma, A., 2015). Съчетан със специфичните характеристики на младежката целева група, 

той може да бъде превърнат във фактор за успешно и дълготрайно позициониране на 

дестинация България на световната туристическа сцена, в качеството й на отворена към 

младите рецептивна територия, чийто конкурентоспособен образователен продукт води до 

увеличаване на потребителската полезност по време и след престоя. 

Ролята на образователните институции е безспорна. Стимулирайки културния и 

учебен обмен, те допринасят не само за глобализирането на образователната среда у нас, но 

и градят своя собствен академичен престиж (Попова, 2017). Неформалното образование 

също не следва да бъде подценявано. То е отделна образователна парадигма, основана върху 

възприятието, че колкото и рационализирана да е една образователна система, тя все пак е 

неспособна да подготви напълно индивида за бъдещето (Вълчев и кол., 2009). 

Повечето организации за неформално учене разчитат на включването на доброволци в 

техните дейности. Като едни от основните участници и потребители на младежки 

образователни услуги, българските и чуждестранните доброволци посвещават услията си на 

следните области: личностно развитие и прогрес, насърчаване на дарби и таланти; 

подпомагане на възпитанието, формиране на интерес към творчеството и самобитността. За 

да бъде оценена едновременно ролята на неформалните научни дейности и доброволчеството 

като присъща характеристика на младежката целева група, в настоящата разработка е 

изведена част от проведено анкетно проучване в периода 2016-2017 г. Целта на изследването 

е да определи личните и обществените ползи от практикуването на младежки образователен 

туризъм. На базата на генерализираната информация са изведени заключения за развитието 

на България като мултикултурна дестинация за формално и неформално образование. 

Респондентите попадат във възрастовата група 15 г. – 34
5
 г., като 30% от тях са 

чужденци, а 70% - български граждани. В структурно отношение преобладават 

представителите на нежния пол (60%). Всички анкетирани лица потвърждават участието си в 

програми за доброволци, културен и научен обмен, както следва: от 1 до 3 пътувания – 60%; 

от 4 до 6 пътувания – 22%; от 7 до 10 пътувания – 18%.  

Възможностите, които създава подобно туристическо изживяване се свързват с  

подкрепа на лична или чужда значима кауза (49%); научаване на нов език и придобиване на 

умения за работа в екип (30%); запознаване с чужда култура и традиции (27%); 

демонстриране на умения и споделяне на знания (26%) и реализиране на образователен 

проект (13%). 

Мотивацията за участие се крие във възможностите за съчетаване на любовта към 

                                                 
5
 Традиционно в България за младежи се считат лицата на възраст между 15 г. и 29 г., като съществува 

възможност за изместване на горната граница до над 30 г., но не повече от 34 г. (вж. Тодоров, Т. Сравнителен 

анализ на националните политики за младежката безработица в България и Великобритания, 2013, 

<http://bezgranici.brtim.com>). 
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туризма с желанието на респондентите за получаване на качествено образование и подкрепа 

на други хора (82%); осмисляне на личните ценности и морал (64%); създаване на контакт с 

други учащи младежи и доброволци (54%); развиване на собствените умения и интереси 

(52%); служене за пример на близки и приятели (26%); общуване с хора с други социални 

порядки (13%). Въздействията от съчетанието на доброволчество и образование носи 

безспорни преимущества за младежите: 

 74% от анкетираните могат да приемат и уважават чуждите ценности и мнение; 

 бързата и сравнително лесна адаптация към чуждите порядки и социални 

особености е декларирана от 40% от анкетираните; 

 38% от младежите са изградили умения за работа в екип; 

 важна предпоставка за личностното самоусъвършенстване е изграждането на 

умение за преодоляване на психологически препятствия, посочена от 26% от респондентите; 

 чувството за удовлетвореност и лична реализация е следствие на усещането за 

персонална и обществена полезност сред 14% от участниците в проучването. 

Всичко това извежда на преден план съвкупната роля на образователния 

научноизследователски, академичен и доброволчески туризъм, които са обобщени под 

термина SAVE-tourism (Lamoureux, 2011). Той е сравнително нов подотрасъл на 

алтернативния туризъм. Съставлява група от четири типа туристи със сходни потребности, 

съзадаващи надеждна пазарна ниша за развиващите се туристически дестинации. 

Световната организация по туризъм (UNWTO) и Международната конфедерация за 

студентски пътувания (ISTC) разглеждат младежкия туризъм като важен елемент от 

туристическия микс на всяка дестинация. Младите хора приемат пътуването за съществена 

част от ежедневието си, а това има дълбоки последици за посетените от тях места. Нещо 

повече, социокултурният отзвук от приемането на техните специфични характеристики на 

пътешественици вероятно ще стане дори по-важен от икономическите ефекти за 

дестинацията. Добавената стойност от младежките пътувания се крие в иновациите, 

културните връзки, международния обмен, търговията, социалната подкрепа и 

образованието (UNWTO, 2016). Тенденцията за увеличаване на младежката туристическа 

вълна в световен мащаб ще се запази и в следващите години (вж. фиг. 1).  

 

 
 

Източник: UNWTO. The Power of Youth Travel, 2016 

Фигура 1. Динамика на младежките доброволчески пътувания за 

периода 2002-2020 г. (в млн. души) 
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Това произлиза от факта, че за конкретния пазарен сегмент пътуването е 

едновременно форма на учене, повод за среща с други хора и запознаване с чужди култури, 

средство за кариерно развитие и самоусъвършенстване. Образователният туризъм е част от 

младежката самоличност, а комбинацията от тези самоличности изгражда мултикултурния 

облик на конкретната дестинация.  

 

5. Изводи  

Младежкият образователен туризъм е особен вид социален ресурс, от чието развитие 

до голяма степен зависи благоденствието на глобалното общество. Той е специфичен 

инструмент за персонално, професионално и творческо развитие – условия, необходими за 

изграждането на модерна, способна и инициативна личност. Характерни черти на младежите 

са нестандартното мислене и склонността към приключенство и откривателство. В този 

смисъл, той служи като алтернатива на консуматорското туристическо поведение и 

разграничава значително профила на младежите от този на класическия масов турист.  

Правото на достъп до информация и знание е задължителна част от живота на 

съвременната младеж. Задоволявайки тази потребност, образователният туризъм гарантира 

още едно изконно човешко право – правото на качествена среда на живот. Ролята на 

дестинация България в тази посока следва да се търси в действията на публичния сектор в 

стимулирането на младежки програми за културен, научен обмен и доброволчество, с фокус 

върху лицата в затруднено физическо положение. От своя страна, приносът на частната 

инициатива също не бива да се подценява – редица компании и организации инвестират в 

междукултурните и социалните умения и компетенции на младите хора. 

Мултикултурното разнообразие има широк обхват. По-осезаемите му измерения се 

свързват с качествените характеристики на младежите – пол, етническа принадлежност, 

религия, език и култура, но се откриват и в личностните способности, социалния и здравния 

статус, икономическото състояние и др. Ето защо е необходимо следването на принципите 

на Стратегията на включването и разнообразието на Европейската комисия (ЕК) от 2014 г. 

(Inclusion and Diversity Strategy). Нейното съдържание обхваща всички дейности, цели и 

потенциални програми за развитие на младежта, адаптирани според нейните индивидуални и 

групови особености. Преосмислянето на ученическия пазарен сегмент е също важна част от 

последващото изграждане на мултикултурната образователна среда у нас. България има 

несъмнен природен и културен потенциал за провеждането на обучителни и скаутски лагери, 

творчески конкурси и фестивали, особено подходящи за подрастващите на възраст между 

15г. и 18 г. Стимулирането на доброволчеството и изработването и приемането на Закон за 

доброволния труд ще увеличи възможностите за формално и неформално учене, а 

различните социални каузи биха довели да увеличаване дела на нетрадиционни за България 

туристически потоци. 

Неотложното интегриране на образованието в младежкия туристически продукт 

произхожда от факта, че ученето може да бъде превърнато в цел на пътуването за всеки 

младеж. Образователният туризъм е призван да увековечи културните стереотипи, като по 

този начин превръща младежите в генератори на технологични и социални иновации и 

гаранти за световната толерантност и мир (McGladdery, 2017). Докладът за глобалния 

мониторинг на ЮНЕСКО през 2010 г. формулира следния обществен парадокс: „Докато 

технологичното развитие допринася за по-голяма взаимосвързаност и предлага нови 

възможности за обмен, сътрудничество и солидарна отговорност, сме изправени и пред 

нарастване на културната и религиозната нетолерантност, политическата мобилизация и 

конфликтите” (UNESCO, 2015). Повече от всяка друга индустрия, младежкият 

образователен туризъм може да заличи тези опасения, тъй като мултикултурализмът може да 
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бъде интегриран във всички форми на образованието, особено важни за лицата в младежка 

възраст (McGladdery, 2017). 

 

 Заключение 

 Ролята на младежкия туризъм за глобализирането на образователната среда в 

България ще продължи да се засилва. Българската държава вече е призната европейска 

туристическа дестинация, а липсата на културни предразсъдъци стои в основата на 

развитието на мултикултурализма във всичките му сфери на проявление. 

Постигането на качествено образование при младежите преминава не само през 

институционалното обучение, но и през възможностите за неформално учене, възпитаващи 

умения, ценности, морал, толерантност и алтернативност на избора за бъдещето. 

Образователният туризъм носи предимства не само за обучаващите се младежи, но и за 

местното население в дестинацията и обществото като цяло. В сценария на развитието на 

глобалното гражданство той е фактор и необходимо условие за противопоставяне на 

негативните ефекти от глобализацията и формиране на устоите на мултикултурното 

разнообразие. 
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Въведение  

Доброто управление на културните процеси в даден град или община е тясно свързано 

с поставянето на определени цели и очертаване на стъпките за тяхното постигане, взимайки 

в предвид културните особеностите на района, културната инфраструктура и местната 

артистичната дейност. Културните стратегии обикновено са документи, които отразяват 

очакванията на артистите, културните организации и гражданите за интегрираното 

управление на културата и развитието на културните дейности. В тази връзка разработването 

на културна стратегия взима под внимание всички заинтересовани страни и предлага 

решения за преодоляване на текущи проблеми и ограничения в културната сфера.  

Настоящият текст изследва необходимостта от изработване на културна стратегия на 

град Варна. В първата част се дава теоретична обосновка на стратегиите за култура, следва 

анализ на съществуващите национални и местни стратегии за култура. В третата част от 

текста се обособяват наличните елементи на такава стратегия в град Варна и се предлагат 

индикатори за изследване на нагласите на заинтересованите страни. В заключение се 

обобщават събраните данни с цел да се отговори на зададения въпрос – необходима ли е 

стратегия за развитието на културата на град Варна. 

 

1. Стратегии за култура 

Публичните политики за култура са важен елемент в управлението на културните 

процеси на национално и местно ниво. Те дават посока на развитието на културната сфера и 

са коректив за работата на публичните институции в областта на културата. Както посочва 

Чарлз Ландри политиката е „набор от правила, мерки и механизми, които са пряко насочени 

към постигането на определени цели в културното развитие.“ (Ландри, 1997). Културната 

политика се заражда в политическия дебат, в който се поставят общи цели. Следва 

изработването на стратегия, която посочва конкретните стъпки за постигането на общите 

цели в определен период и контекст, в нея се открояват приоритетите, методите, правилата, 

механизмите за оценка и въздействие. Именно поради тази причина стратегиите за култура 

имат важна роля не само за публичните институции, но и за частните културни организации, 
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артистите и гражданите. Те са инструменти за развитието не просто на артистичната дейност 

и културната инфраструктура, но целят да отговорят на културните нужди на цялото 

общество. 

Изработването на стратегия за развитието на културата е елемент в процеса на 

стратегическо управление на културата, при което от определящо значение е стратегическата 

визия. Това е образът на бъдещето на културата, каквото си го представят работещите в тази 

област, но той трябва да бъде припознат от обществото (Кабаков, 2017: 163). Споделената 

стратегическа визия за културата се декомпозира на приоритети, цели, задачи и дейности, 

които попадат в националните и местните програми и планове. Всички те намират своя израз 

в стратегията „мислена като последователност от действия, поставени в конкретен времеви 

хоризонт и насочени към постигането на обществено значими цели и визия.“ (Кабаков, 2015; 

205). Стратегическият план като документ се явява крайна точка на всички подходи, цели и 

действия при изграждането на стратегическата визия и началото на стъпките по постигането 

на тази визия с оглед на конкретния времеви хоризонт. 

Стратегическото планиране е обвързано с търсенето на най-доброто позициониране 

спрямо външната среда и предлага управление на процесите чрез постигане на цели, които са 

поставени в бъдещето. Затова при тази дейност културата не може да бъде изолирана от 

всички други сфера като например образованието, икономиката и социалните дейности. На 

местно ниво културното планиране e важен елемент в стратегиите за развитие на градската 

среда (Mercer, 1991), общественото благоденствие (Ghilardi, 2011), както и в икономически 

аспект, особено по отношение на концепцията за творческия град. В културното планиране 

културата може да бъде разбрана в своя тесен смисъл, обхващаща изкуствата, културното 

наследството, културните и творческите индустрии, или да се използва антропологичното 

дефиниране на културата като „начин на живот“. Затова стратегическото планиране в 

културата не е изолиран процес, а „трябва да бъде част от по-голяма стратегия за градско и 

обществено развитие“ (Mercer, 1991: 14) и в същото време присъщата ценност на културата 

не трябва да бъде пренебрегвана в полза на нейната инструментална роля (Pratt, 2010). 

Стратегиите за развитие на културата на местно ниво са важен инструмент при 

провеждането на общинските политики за култура. Те трябва да се основават на консултации 

с всички заинтересовани страни и изследвания на културните нужди на всички сегменти от 

обществото. Колин Мърсър отбелязва, че „културното планиране трябва да се базира на 

принципа на пълен консултативен и строг процес на културна оценка на общността“ (Mercer, 

1991: 8). С други думи, културната стратегия е невъзможна, ако не се проведе изследване 

(картографиране) на наличните културни ресурси и техния потенциал. Културното 

картографиране обобщава качествената и количествената информация за стойността на 

културата чрез консултации, оценки и събиране на информация. Инструменти на културното 

картографиране са системите за географска информация, културните статистики и веригата 

на създаване на стойност или културния цикъл (Teaiwa and Mercer, 2011). Единствено когато 

се познават културните нужди на гражданите на даден град или община и се направи оценка 

на културните ресурси, включващи не само физическата инфраструктура, но и културните 

дейности, артистите, традициите на различните общности в града и културното наследство, 

може да се престъпи към изработването на културна стратегия на местно ниво.  

 Местните стратегии за култура дават израз на споделената визия за културата на 

местната общност, артистите и другите заинтересовани лица, задават посока на артистичната 

дейност и възможности за разгръщане на творчеството и иновациите в дадения град, дават 

възможност за интегриране на културата към градското планиране и очертават конкретните 

стъпки за постигане на общите цели на културната политика. Стратегиите за култура могат 

да бъдат разглеждани като полезни и необходими за българските общини, които обикновено 

разполагат с ограничени бюджети за култура и тяхното стратегическо управление е ключово 

при задоволяването на културните нужди на техните общности. 
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2. Национални и местни стратегии за култура в България 

Държавната културна политика в България се осъществява на две нива – национално 

и местно. На национално ниво за формирането и изпълнението на културната политика са 

отговорни Народното събрание и Министерството на културата, а на общинско ниво – 

местното самоуправление.  

Основните елементи на националната културна политика на България могат да бъдат 

открити в Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), приет през 1999 г. Законът дава 

една обща рамка, като представя основните принципи и приоритети на националната 

културна политика, определя субектите на тази политика и начините на подпомагане и 

финансиране на културната дейност и творците. В чл. 2а от ЗЗРК от 2006 г. фигурира важен 

текст: „Министерски съвет по предложение на министъра на културата приема Национална 

стратегия за развитие на културата за срок от 10 години“, в която трябва да се съдържат и 

стратегически цели за управление и опазване на културното наследство (допълнено през 

2011 г.). Към края на 2018 г. национална стратегия за развитие на културата все още не е 

приета, което показва невъзможност основните принципи залегнали в националната 

културна политика да бъдат обвързани със стратегическа визия и цели и конкретни стъпки за 

постигането им. 

По отношение на общините ЗЗРК предвижда в чл. 18 (1) общините да формират и 

провеждат своята политика за закрила и развитие на културата като съчетават принципите на 

националната културна политика с местните условия и традиции. Към момента едва три 

български общини работят по местни стратегии за развитие на културата: 

 Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023, приета от СОС на 

20.12.2012 г. 

 Стратегия за развитие на културата на Община Габрово (2014-2024), приета с 

Решение № 198 на Общински съвет – Габрово на 3.10.2013 г. 

 Културна стратегия на Община Пловдив 2014-2024, приета с Решение № 238 на 

Общински съвет – Пловдив от 24.07.2014 г. 

София, Габрово и Пловдив са разработили дългосрочни стратегии за развитие на 

културата в десетгодишен времеви хоризонт. Всички те се открояват с приета 

стратегическата визия за развитие на културата на съответната община, основни цели, 

тематични приоритети, инструменти и план за изпълнението на дейностите. Разработването 

на културните стратегии на трите общини може да се разглежда като елемент в надпреварата 

за Европейска столица на културата (ЕСК) през 2019 г., в която взеха участие осем български 

града. 

Стратегията за развитие на София е резултат от изследвания на културните процеси в 

столицата, широко обществено обсъждане и проучвания на световния опит, спазвайки 

принципите на гражданско участие, равнопоставеност и баланс на интереси, прозрачност и 

експертност. Културната стратегия на София не стои изолирано от другите обществени 

сфери, а е обвързана със социалната интеграция, градоустройството, бизнеса и 

образованието. Споделената визия на София включва следните елементи: иновативен и 

творчески град на възможностите, платформа за активно участие на гражданите, трамплин за 

професионално развитие в областта на културата и изкуствата, активен участник в 

международния културен обмен (Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023, 

2012: 3). За изпълнението на стратегическа визия са определени пет тематични приоритета: 

достъп до култура, култура и човешки капитал, културното наследство на променящия се 

град, София – град на творческа икономика и равнопоставено участие в глобалните културни 

процеси. За всеки приоритет се определят три стратегически хоризонтални политики – 

образование, инфраструктура, иновации и отваряне. 

Стратегията за развитие на културата на Габрово използва методологията при 

изработването на стратегията за култура на град София, като спазва принципите на 
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прозрачност, гражданско участие, баланс и експертност. За нейното разработване са 

проведени консултации с общинските, регионални и държавни културни институции, 

неправителствените организации, както и публично обсъждане на работния вариант на 

стратегията. Стратегическата визия на Габрово е да се развива като национален център за 

обучение, обмен и нововъведения в областта на съвременните изкуства и културния 

мениджмънт и като международен център за изява на независимата сцена, като включва 

подкрепа на културното и икономическо развитие на града, създаване на устойчив 

механизъм за заетост сред младите и стимулиране на културния туризъм и културните и 

творческите индустрии в региона (Стратегия за развитие на културата в Община Габрово 

(2014-2024), 2013: 12). В изработения документ са определени стратегически цели, 

хоризонтални политики, оперативни цели и дейности. 

 Последната местна стратегия за развитие на културата е приета през 2014 г. от град 

Пловдив, който е и Европейска столица на културата през 2019 г. Културната стратегия на 

града е разработена заедно с Методика за контрол и мониторинг на нейното изпълнение. Тя е 

предшествана от обществено обсъждане, а в нея са включени анализи на средата и ефекта от 

осъществяване на стратегическите приоритети. Одобрената визия на Пловдив за 2024 г. е за 

град със знакова идентичност, устойчиво поддържан баланс между културното 

многообразие, историческото наследство и съвременната сцена, център на партньорство и 

обмен, катализатор на икономически и социален просперитет и база за културни 

преживявания (Културна стратегия на Община Пловдив 2014-2024 г., 2014: 2). В стратегията 

се залагат основни стратегически приоритети, включващи обогатяване на културната 

идентичност, ефективно образование в областта на културата, културни и творчески 

индустрии и културен туризъм, определят се мерките за тяхното постигане и очакваните 

резултати. 

Рон Грифитс (Griffiths, 1995) идентифицира три модела на културни политики на 

местно ниво, които предопределят приоритети на използваните стратегии за културата. При 

модела на промотиране на гражданската идентичност се приема интеграционна стратегия, 

която се основа на широката антропологична концепция за културата и цели стимулирането 

на включваща и демократична публична среда, насърчаваща чувството за идентичност и 

принадлежност към града. При модела на културните индустрии ударението е поставено 

върху продуцирането и разпространението на културните продукти като потенциал за бъдещ 

икономически растеж. Третият модел е промотиране на града, при който изкуствата се 

разглеждат като инструмент за промоция на съответния град като дестинация на културния 

туризъм. Разгледаните културни стратегии на трите общини в различна степен обединяват 

елементи на трите модела представени от Грифитс, както и отговарят на зададените в ЗЗРК 

основни принципи на националната културна политика. Трите стратегии за развитие на 

културата задават стратегическа визия, приоритети и цели, които отразяват културните 

нужди на местните общности, но и се стремят да преодолеят текущи проблеми не просто в 

културната сфера, но в по-общ социален и икономически контекст. 

 

3. Елементи на културна стратегия в град Варна 

Град Варна е една от големите български общини, която се отличава с наличието на 

богата фестивална програма, разнообразна артистична дейност и добра културна 

инфраструктура. Артистите и културните организации са подкрепяни от общината през 

създадения през 2014 г. общински фонд „Култура“. Въпреки че градът не е разработил своя 

стратегия за развитие на културата, то различни елементи, които могат да изградят 

представата за стратегическото управление на културата, могат да бъдат открити в 

разработената кандидатура за ЕСК 2019 от 2013 г. и в правилника и насоките на работа на 

общинския фонд за подкрепа на културни проекти. 

Варна беше първият български град, който се включи в надпреварата за ЕСК още през 
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2006 г. и достигна до втория етап на конкурса, наред със София, Пловдив и Велико Търново. 

В кандидатурата мотото на града беше „Бряг на вдъхновение – Изграждане на доверие чрез 

култура“. В периода 2011-2014 г. се проведоха редици срещи, обществени обсъждания и 

анализи на културна среда, които имаха задачата да очертаят обща стратегическа визия на 

град Варна при кандидатстването за ЕСК 2019. В създадения документ за ЕСК 2019 не се 

посочва конкретна визия за град Варна, а по-скоро се декларира желание за промяна и 

постигане на устойчивост. В документа се задават три стратегически цели: 1) местно 

развитие, културно производство и участие; 2) създаване на условия за международно 

сътрудничество и обмен; 3) инвестиране в човешки ресурси, създаване на знание и 

експериментиране. В кандидатурата се представя културната програма за 2019 г., като се 

акцентирана и на културното развитие след годината на ЕСК. 

След решението на експертната комисия да даде титлата на град Пловдив, 

положените усилия за разработената кандидатура на Варна не намериха своето продължение 

в документ, който да даде отговор на културните организации, артистите и гражданите за 

бъдещето на културата в града. В кандидатурата на града за ЕСК 2019 се заявява, че „Варна 

съставя своята Стратегия за развитие на културата за периода 2014-2020“ (Бряг на 

вдъхновение, 2013: 19) и че „Дългосрочната стратегия за развитие на културата на Варна 

2014-2024 е най-сигурната декларация за намеренията на местните власти за периода след 

2019 година. В работния план на този документ се припознава ключовата роля на културните 

оператори и мястото на културните и творчески индустрии като двигател за социо-

икономическото развитие на града и региона.“ (Бряг на вдъхновение, 2013: 40). Въпреки 

декларираната работа по изработването на културна стратегия на града за периода 2014-2020 

или 2014-2024 г., такава стратегия не е представена на гражданите. По всичко личи, че 

декларирането на наличието на работната версия на културната стратегия е целяла да 

отговори на изискванията за кандидатстване за ЕСК 2019 и не е резултат от вложени усилия 

в създаването на документ, който да очертае развитието на културния живот на града, дори и 

без да спечели титлата. 

Единствените други документи, които могат да очертаят общинската културна 

политика и стратегическите цели в тази сфера са Правилника за работа на фонд „Култура“ на 

Община Варна и ежегодно публикуваните към него Насоки на кандидатстване. От 

създаването си фонд „Култура“ се явява един от най-големите общински фондове за култура, 

чийто годишен бюджет е около 1 млн. лв. В правилника на фонда са поставени три цели: 1) 

изграждане на устойчив модел на културно развитие на Община Варна, съхраняващ вече 

постигнатото и създаващ условия за бъдещ просперитет на сектора; 2) постепенно създаване 

на условия за развитие на многообразието и качеството на културното предлагане на Община 

Варна за периода 2015-2020 г. и 3) създаване на условия за развитие на международното 

културно сътрудничество и обмен; инвестиране приоритетно в творческото развитие на 

културните дейци на града; реализиране на проекти, насочени към жителите и гостите на 

града (Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Варна, чл. 2). Въпреки 

поставянето на общи цели за работа, в правилника не присъства визия за развитието на 

културата на града. Годишните приоритети са видими в Насоките за кандидатстване, които 

следват трите заложени цели в правилника, но включват и допълнителни цели в зависимост 

от други инициативи, с които се ангажира градът. Така например през 2018 г. допълнителни 

цели са подпомагане изпълнението на целите на културната програма на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и опазване, популяризиране и 

социализация на културното наследство с принос към „Европейската година на културното 

наследство“ 2018 г.; през 2016 и 2017 г. е определена допълнителна цел - Качествено 

изпълнение на инициативата Европейска младежка столица 2017 по отношение на 

културната програма, а през 2014 г. – развиване на практика на заложения програмен модел 

„Варна – бряг на вдъхновение“. Включването на допълнителни цели през годините дава 
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насока на културните организации и артистите при разработване на техните проектни 

предложения, но всички цели остават общи и са насочени към създаване на условия, а не към 

постигането на определени резултати. За използването на този финансов инструмент в 

изпълнението на общинската политика за културата, то има необходимост от обвързване на 

целите на фонда със споделена визия за развитието на културата на града и стратегически 

документ, който може да формулира цели, които да бъдат постигнати в определен времеви 

хоризонт. Без наличието на визия за развитието на сектора в град Варна не може „да се 

планират и прогнозират културните резултати от провеждането на сесиите по фонд 

„Култура“.“ (Добрева, 2016). Финансирането на културните проекти на местните творци и 

културните организации има нужда от артикулирани цели, които да задават посока в 

развитието на културната среда и в същото време да бъдат обвързани с културни резултати. 

Изработването на стратегия за развитието на културата на град Варна би имала 

положителен ефект върху ефективността на разходваните публични средства за културни 

дейности, обединяването на културните организации и институции, артистите, бизнеса и 

другите заинтересовани лица във формулирането на обща стратегическа визия за бъдещето 

на културата и би осигурила реална измеримост на поставените общи цели за създаването на 

условия за устойчив модел на културно развитие, разнообразие на културното предлагане и 

насърчаване на международно културно сътрудничество. 

За изработването на стратегия за развитие на културата на местно ниво се изискват 

консултации и изследвания. За провеждане на консултациите е необходим механизъм, чрез 

който ще бъдат включени не просто представители на културните организации и институции 

и местните артисти, но и бизнеса, и гражданите. Чрез изследвания могат да се 

идентифицират и разберат нуждите и на тези, които не са се включили в консултациите. 

Градът и общинските власти има опит в тези дейности от процеса за кандидатстване за ЕСК, 

но съществува необходимост отново да бъдат проверени нагласите на заинтересованите 

страни, както и наличните културни ресурси, тъй като културата е динамична сфера и 

изследванията проведени преди пет – шест години отчасти са загубили своята актуалност. 

При разработването на стратегическа визия на града и определяне на нови приоритети 

и стратегически цели трябва да се обърне внимание на съществуващи стратегически дилеми 

и използването на богата гама от индикатори за измерване на културните ресурси. Редица 

автори обръщат внимание на стратегическите дилеми (Griffiths,1995, Matarasso and Landry, 

1999), по отношение на които културната политика трябва да намери баланс, както и на 

индикаторите за измерване на културните ресурси и културните дейности на местно ниво 

(Matarasso, 1999, Mercer, 2002, Teaiwa and Mercer, 2011). 

За идентифицирането на културните ресурси могат да се използват различни модели. 

Например Матарасо (1999) представя индикатори за измерване на културните дейности на 

местно ниво. Те се разделят на три групи (табл. 1). Входните индикатори дават информация 

за културната инфраструктура и публичните политики за достъп и измерват броя на сградите 

за култура и физическия достъп до тях, публичните субсидии и частните инвестиции в 

културни дейности, броя на артистите, политиките на културните организации спрямо цени, 

достъп и достигане до публиките. Изходните индикатори се съсредоточават върху 

културното предлагане и изследват броя на представленията, събитията, изложбените дни и 

др., броя на новите продукции на публичните изкуства, процента на дейности, който не е 

зависим от публичното финансиране, любителското ангажиране в изкуствата, различните 

културни традиции на местно ниво, публичната подкрепа за различни култури, вида на 

публиките в различните дейности, връзките между различните културни традиции, броя на 

учителите по изкуства, висшите училища по изкуства, въвличане на публичните културни 

институции в образованието, комерсиалната творческа дейност. Индикатори за резултат 

включат две измерения – индивидуалното и общественото развитие. 
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Таблица 1. Индикатори за измерване на културните дейности на местно ниво по 

Матарасо (1999) 

Тип индикатори Група индикатори 

Входни (input) индикатори 
Институции, инфраструктура и инвестиции 

Достъп и разпределение 

Изходни (output) 

индикатори 

Дейност и участие 

Разнообразие 

Образование и обучение 

Комерсиална творческа дейност 

Индикатори за резултат 
Индивидуално развитие 

Обществено развитие 

 

Друг модел за количествено и качествено измерване на културните ресурси е 

представен от Колин Мърсър (2012). В него са формулирани четири групи индикатори, които 

обхващат: 1) културния живот, разнообразие и съжителство и измерват устойчивостта на 

културната икономика; 2) културен достъп, участие и консумация, които изследват 

възможностите и ограниченията на активното културно въвличане; 3) култура, начин на 

живот и идентичност за оценка на културните ресурси в антропологичен контекст; и 4) 

култура, етика, управление и ръководство, идентифициращи влиянието на културата за 

индивидуалното и общественото развитие. 

Информацията е от ключово значение при разработването на културна стратегия за 

идентифициране не само на културните нужди на общността, но и за определянето на 

съвременните предизвикателства и проблеми пред културните организации, артистите и 

гражданите. Представените модели за използване на разнообразни индикатори могат да 

бъдат адаптирани за идентифициране на културните нужди на местно ниво, като от 

значението е пълнотата на анализа, а не изследването на парче. Така например броя на 

културните средища и пространства няма особено значение извън контекста на артистичната 

дейност в тези пространства, защото именно артисти създават културната динамика на града, 

по подобен начин фестивалната програма на Варна трябва да се измерва не само с 

разнообразието на културното предлагане и представените изкуства, но и с изследванията на 

публиките и тяхната задоволеност. 

Освен провеждането на изследвания за идентифициране на актуалното състояние на 

културните ресурси, при изработването на културна стратегия от ключово значение е 

намирането на баланса по отношение на така наречените стратегически дилеми в политиките 

за култура. През 1999 г. Франсоа Матарасо и Чарлз Ландри представят 21 дилеми 

разпределени в пет групи: рамкови дилеми, дилеми на изпълнението, дилеми на социалното 

развитие, на икономическото развитие и на управлението. Представените дори по-рано през 

1997 г. стратегически дилеми по отношение на културната политика на България (Ландри, 

1997) все още не са загубили своята актуалност. Анализът на стратегически дилеми по 

отношение на разработването на културна стратегия на град Варна е възможност за 

намирането на общ подход към формулиране на стратегическата визия на града. В тази 

връзка при консултирането със заинтересованите страни (публични и частни културни 

организации, артистите, бизнеса и гражданите) намирането на баланс в културните нужни би 

могло да се използва като отправна точка в формулирането на една бъдеща стратегия за 

развитие на културата. 

В разработването на стратегията могат да се консултират различните биполярни 

двойки (табл. 2). Този списък не е изчерпателен, но е отправна точка за изработването на 

стратегическа визия на града. В този процес лицата, създаващи културната стратегия, могат 

да използват натрупания опит и информация от направените консултации за изработването 
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на кандидатурата на Варна за ЕСК и да подложат на обсъждане заложените през 2015 г. 

общи цели в правилника за работа на фонд „Култура“. 

 

Таблица 2. Стратегически дилеми на местно ниво 

Крайности в стратегическите дилеми 

Културата като изкуства Културата като начин на живот 

Културни дейности към гостите на 

Варна 

Културни дейности към гражданите на 

Варна 

Културно наследство Съвременни изкуства 

Субсидиране на културните дейности Инвестиране в културните дейности 

Продукция на културни продукти Консумиране на културни продукти 

Подкрепа за артисти Подкрепа на културни оператори 

Производство на културни продукти Представяне на културни продукти 

Подпомагане на културна 

инфраструктура 

Подпомагане на изкуства 

 

Събития в центъра на града Събития в кварталите като автентични 

места на практикуване на културни 

дейности 

Престижни културни събития Малки по-размер културни инициативи 

Местни и национални събития Международно събития 

 

Първата най-важна задача при разработването на споделената визия за културата е 

определянето на самата култура в нейния по-тесен инструментален смисъл или в широкото й 

антропологично значение. От тази отправна точка културата може да се мисли като насочена 

в по-голяма степен към туристите или гостите на града или към удовлетворяването на 

културните нужди на местните общности. Град Варна се отличава с множество 

международни фестивали в различни изкуства, като повечето от индикаторите по отношение 

на публиките клонят по-скоро към представянето на културното продукти и организирането 

на престижни и международни културни събития. Показателно е, че много повече финансови 

средства Община Варна отделя за утвърдените фестивали спрямо средствата за творчески 

проекти за продуциране на културни продукти. В това отношение има необходимост от 

преосмисляне на общите цели на общинския фонд за подкрепа на културата, спрямо които 

фондът се стреми към инвестиране в местните творци и продукция. 

Провеждане на консултации с всички заинтересовани страни е една от първите стъпки 

към изясняването на общите цели на местната културната политика и формулирането на 

споделена визия за бъдещето на културата. Разходваните публични средства за култура не 

трябва да целят единствено създаване на условия за функциониране на секторите на 

културата, но да предлагат решения на съществуващите проблеми и да са поставят 

стратегически цели, които да бъдат постигнати в бъдеще. 

 

Заключение 

Отсъствие на стратегия и споделена визия за развитието на културата на национално 

ниво създава трудности в изпълнението на националната културна политика. Въпреки това 

някои български общини са съумели да канализират общественото отношение към културата 

и работят по десетгодишни стратегии за развитие на културата на местно ниво. 

Разработването на такава стратегия за град Варна би представлявала възможност за 

ефективно управление на относително големите финансови средства за култура на града и би 

задала посока в работата на културните организации и артистите. Изследването на 

културните ресурси и провеждане на консултации за нагласите на заинтересованите страни 
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за изработването на споделена визия за възможното бъдеще на културата, които да намерят 

израз в стратегически документ, са необходимите стъпки към доброто управление на 

културата на местно ниво. 
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Abstract 

Among the reasons for looking for waste options, including fruit and vegetable production and processing, are 

the reduction of negative environmental impacts, the optimal use of natural resources, and the reduction of the 

accumulation of landfilled waste. The aim of the paper is to review the presentation and highlighting of some modern 

trends in the potential use of fruit and vegetable waste based on a systematic analysis of the studied scientific literature. 

As a result of this study, it has been found that this specific type of waste is the subject of diverse and wide-ranging 

research by scientists worldwide, which highlights and supports the topicality of the subject under consideration. The 

directions of work on the development of new optimal management strategies for the future efficient use and utilization 

of fruit and vegetable waste are expanding and deepening. 
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Въведение 

Сред причините за търсене на възможности за приложение на отпадъчни продукти, 

включително от производството и преработката на плодове и зеленчуци, са ограничаване на 

негативното въздействие върху околната среда, оптимално използване на природните 

ресурси, намаляване на натрупването на депонирани отпадъци. Целта на разработката е да се 

направи обзор относно представяне и открояване на някои съвременни тенденции при 

потенциалното използване на плодови и зеленчукови отпадъци въз основа на систематичен 

анализ на проучена научна литература. 

 

1. Управление на плодови и зеленчукови отпадъци 
Отделянето на отпадъци от храна допринася за замърсяване на околната среда, за 

деградация и изчерпване на природните ресурси, което застрашава продоволствената 

сигурност. По тази причина хранителните отпадъци са една от целите на политиките в 

областта на околната среда и продоволствената сигурност от различен мащаб. В обзорната 

статия на Corrado & Sala е направен преглед на съществуващите проучвания за генериране на 

хранителни отпадъци в световен и европейски мащаб, като има за цел главно да опише и 

сравни приетите подходи и да анализира техния потенциал в подкрепа на европейските 

интервенции и политики, свързани с хранителните отпадъци. Авторите изтъкват, че 

наличните данни предоставят обща картина за генерирането на хранителни отпадъци, но не 

са достатъчни, за да подкрепят определянето на специфични интервенции, свързани с тези 

отпадъци, и мониторинга на техния напредък във времето. Проучванията се основават на 

индиректни измервания, използвани са различни подходи за количествено определяне и 

източници на данни и се характеризират с несигурност; в някои случаи средните резултати 

се различават, разликите в резултатите не винаги могат да се разтълкуват еднозначно. 

Според Corrado & Sala, голямата променливост на резултатите и методологичните подходи, 

които са установили в тяхното проучване, подчертава необходимостта от допълнителни и 

съвместни усилия за подобряване на наличността, надеждността и нивото на детайлност в 

данните за генерирането на хранителни отпадъци (Corrado & Sala, 2018). 

Според национални проучвания, проведени в страните от Европейския съюз, 
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плодовете и зеленчуците допринасят за 44% – 47% от хранителните отпадъци, генерирани от 

домакинствата. Определянето на количеството на този поток от отпадъци има голямо 

значение както за целите на управлението на отпадъците, така и за разработването на 

целенасочени стратегии за превенция. В отговор на тази необходимост, напоследък се 

забелязва нарастващ обем литература относно количественото определяне на хранителните 

отпадъци в цялата верига на доставки в световен, регионален и национален мащаб. Въпреки 

това, поради липсата на обща рамка за дефиниране и използването на различни 

методологични подходи, тези проучвания не винаги са сравними. С цел да проучат как 

потреблението на пресни плодове и зеленчуци допринася за генерирането на битови 

отпадъци в Европейския съюз, De Laurentiis и съавтори са създали модел за оценка на 

битовите отпадъци от пресни плодове и зеленчуци, като се използват съществуващите 

знания (напр. измервания на генерирането на хранителни отпадъци, физически аспекти на 

продуктите, свързани с производството на отпадъци). Основните цели на тяхното изследване 

са да се направи оценка на неизбежния интензитет на отпадъците и интензитета на 

отпадъците, които могат да бъдат избегнати и да се изчисли количеството на 

предотвратимите и неизбежните плодови и зеленчукови отпадъци, генерирани от 

домакинствата (De Laurentiis, et. al., 2018). 

Хранителните отпадъци представляват потенциален източник за създаване на 

материали с добавена стойност, които заместват използването на природни суровини. 

Концепцията за биорафиниране се отнася до съоръжения, които интегрират различни 

процеси на преобразуване, за да произвеждат разнообразни продукти като горива, топлинна 

енергия, химични вещества с добавена стойност, използващи биомаса като изходна 

суровина. Използването на хранителни отпадъци като изходна суровина за биорафинериите е 

все още на ранен етап на развитие. Някои елементи за оценка на рентабилността на 

концепцията за биорафиниране за хранителни отпадъци включват: оценка на наличното 

количество хранителни отпадъци, които да се използват като изходна суровина; анализиране 

до каква степен производственият процес, свързан с отпадъците, е по-малко ресурсно 

интензивен от производството на същите продукти от необработен материал; сравняване на 

алтернативни пътища за валоризация, като се имат предвид икономически и екологични 

показатели. В своя статия Cristóbal и съавтори са представили анализ на техноикономическия 

потенциал и рентабилността на четири биорафинерии за хранителни отпадъци, които 

използват като суровина отпадъци от домати, картофи, портокали и маслиново масло. В 

таблица 1 са представени данни за годишните количества отпадъци от домати, картофи, 

портокали и някои ценни вещества, които могат да бъдат изолирани от тях (Cristóbal, et. al., 

2018). 

 

Таблица 1. Годишни количества на отпадъци от домати, картофи, портокали и 

някои ценни вещества, съдържащи се в тях 

Вид отпадък 
Количество, 

t/год. 
Компонент 

Количество, 

t/год. 

отпадъци от домати 1,48.10
6
 

ликопен 

ß-каротен 

3,6.10
4
 

2,9.10
3
 

отпадъци от картофи 2,34.10
6
 

хлорогенна киселина 

кафеена киселина 

α-соланин 

соланидин 

1,8.10
6
 

1,1.10
5
 

1,66.10
5
 

2,3.10
3
 

отпадъци от портокали 3,18.10
6
 

пектин 

общо фенолно съдържание 

7,68.10
8
 

1,86.10
6
 

Адаптирано от: Cristóbal J., C. Caldeira, S. Corrado, S. Sala. 2018. Techno-economic and profitability 

analysis of food waste biorefineries at European level. Bioresource Technology, 259, 244-252, 

<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.03.016> 
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Резултатите показват, че отпадъчните суровини имат различен потенциал; най-

печеливши варианти са тези, свързани с внедряването на по-малко инсталации, а именно 

концентриране на производството и капитализиране на икономии от мащаба. 

Оптимизирането на наличността и транспорта на суровините трябва да се прилага системно, 

за да се гарантира, че рентабилността на биорафинериите не води до компромиси, като 

например увеличаване на въздействието върху околната среда (Cristóbal, et. al., 2018). 

Голямо количество отпадъци се отделят при преработката на плодове и зеленчуци. 

Този отпадъчен продукт, който се отделя в околната среда е богат на редица ценни 

съединения. Остатъчните материали, като семена, люспи, костилки, обелки, кори, които се 

отделят при преработката на плодове и зеленчуци, могат да се използват като източник на 

фитохимикали, антиоксиданти, антимикробни средства. В обзорната статия на Gowe е 

поставен акцент върху възможността за извличане на биоактивни съединения от плодови и 

зеленчукови отпадъци и потенциала им да се използват като натурални добавки за 

хранителната промишленост. В таблица 2 е представено приблизителното количество (в 

проценти) на отпадъците, отделящи се при преработката на някои плодове и зеленчуци 

(Gowe, 2015). 

 

Таблица 2. Приблизително количество (в проценти) на отделяни отпадъци от 

преработката на някои плодове и зеленчуци 

Плодове и зеленчуци 
Приблизително количество 

на отделяните отпадъци, % 

ананас 33% 

банани 35% 

грозде 20% 

домати 20% 

картофи 15% 

манго 45% 

цитрусови плодове 50% 
Адаптирано от: Gowe C. 2015. Review on potential use of fruit and vegetables by-products as a valuable 

source of natural food additives. Food Science and Quality Management, Vol.45, 47-61, 

<https://www.researchgate.net/publication/285592477> 

 

Ефективното използване на биогенни странични продукти, остатъци и отпадъци 

предлага широк спектър от предимства. Тук се отнасят отпадъци от селското и горското 

стопанство, от промишленото производство и битовите отпадъци. Съществуват 

перспективни алтернативи за повишаване на ефективността на вече установени приложения 

и за използването на материали, които досега са били считани за отпадъци. Те включват 

например производството на основни химични вещества и производството на устойчива 

енергия с потенциал за възпрепятстване отделянето на големи количества парникови газове. 

Дългосрочното използване на остатъчни вещества и отпадъци в подкрепа на циркулярната 

икономика получава все по-голяма популярност и подкрепа. Teзи материали могат да се 

използват като алтернативни източници на въглерод и да изпълняват важна роля в система, 

използваща възобновяеми енергийни източници. В обзорната статия на Brosowski и съавтори 

е изследвано разработването и прилагането на четиристепенна категоризация на биомасата и 

последователното сравнение на съществуващите констатации под формата на преглед на 

литературата (Brosowski, et. al., 2016). Потенциалната наличност на ресурси от биомаса в 

Бразилия е изследвана от Welfle (Welfle, 2017). 

 

2. Тенденции и перспектви за използване на отпадъци от плодове и зеленчуци 
Хранителните отпадъци са идентифицирани като един от факторите, които през 

последните години претовариха околната среда в глобален аспект. В последно време 
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композиционните изследвания на хранителни отпадъци предполагат наличието на 

биоактивни съединения, които като цяло са първични и вторични метаболити на растения. 

Някои от метаболитите включват феноли, алкалоиди, гликозиди, летливи масла вещества. 

Освен това биоактивните съединения на плодовите отпадъци имат по-висока антиоксидантна 

активност и могат да се използват при производството на хранителни добавки и други 

продукти с добавена стойност. Резултатите, получени от изследването на Akman и съавтори, 

които са използвали в работата си остатъци от нар, жълъд, лимонови кори, портокалови 

кори, мандаринови кори, кори от тиква, ананас, грозде, са насочени към евентуално 

използване на хранителните отпадъци за радиационни материали и насочване към друга 

област за тяхното рециклиране. Работата на тези учени може да бъде полезна в 

проектирането на нови промишлени радиационно-защитни продукти с използване на 

отпадъчни храни и за разразботването на нетоксични защитни материали (Akman, et. al., 

2018). 

Рециклирането и превръщането на биоразградими хранителни отпадъци в органични 

торове, енергия (биогаз, биодизел, електричество) или фуражи са някои от възможностите за 

използване на това огромно количество отпадъци, като по този начин може да се намали 

замърсяването на околната среда. Das и съавтори са изследвали химичния състав и 

хранителната ценност на растителни отпадъци и възможността те да бъдат използвани във 

фуражи за преживни животни (Das, Huque, Amanullah, Dharmapuri, Makkar, 2018). 

Отпадъците се дефинират като комбинация от загуби и остатъци. Хранителните 

отпадъци са биоразградими елементи, които се срещат в общински твърди битови отпадъци; 

те могат да възникнат в различните етапи от жизнения цикъл на продукта. В свое изследване 

Fehr & Romão си поставят за цел да идентифицират загубите на плодове и зеленчуци в 

различните етапи след прибиране на реколтата, условията за обработка, транспортиране и 

търговско разпространение, да открият причините за установените загуби и да предложат 

мерки за намаляване на загубите (Fehr & Romão, 2001). 

В обзорната статия на Laufenberg и съавтори е посочено, че концепцията за чисто 

производство има добър потенциал за използване на твърди растителни отпадъци, което от 

своя страна би могло да доведе до намаляване на разходите за инвестиции и суровини и да 

допринесе за сведени до минимум отпадъци при производството на храни. Обещаваща 

перспектива е използването на растителни остатъци за разразработване на биоадсорбенти, 

които биха могли да се разглеждат като евтина и безопасна за околната среда алтернатива на 

комерсиалните йонообменни смоли (Laufenberg, et. al., 2003). 

От особен интерес е търсенето на новаторски, икономически изгодни и ефикасни 

техники за рециклиране на отпадъците от преработени плодове и зеленчуци. Технологиите за 

предварителна обработка правят пресованите плодови обелки по-ценни както от хранителна, 

така и от икономическа гледна точка. Wu и съавтори са разработили електрофлуидна 

система за предварителна обработка на отпадъци от цитрусови плодове за подобряване на 

екстракцията на етерично масло. Това е ефективна техника за гарантиране на 

висококачествени етерични масла, като се избягва използването на електроди и замърсяване 

с тежки метали (Wu, et. al., 2017). 

Преработката на плодове и зеленчуци генерира значителни количества отпадъци и 

странични продукти. Известно е, че отпадъците и страничните продукти от плодовете могат 

да бъдат богат източник на антиоксидантни полифеноли. Понастоящем отпадъците и 

страничните продукти от плодове и зеленчуци често се унищожават от производителя. 

Следователно използването на отпадъците като източник на полифеноли може да бъде от 

значителна икономическа полза за преработвателите на храни. В статията на Wijngaard и 

съавтори е представено изследване на отпадъци и странични продукти от плодове и 

зеленчуци като източник на полифенолни антиоксиданти (Wijngaard, et. al., 2009). 

Страничните продукти от хранително-вкусовата промишленост, като обелки и кюспе, 
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представляват богат източник на биологично активни съединения. В много случаи 

потенциалът на тези странични продукти не се използва и те се отклоняват за депониране. 

Решаването на проблема с отпадъците и страничните продукти по устойчив и 

екологосъобразен начин се превръща в изключително важен въпрос за хранителната 

промишленост. Wijngaard и съавтори са оптимизирали условията за екстракция на 

антиоксиданти от картофени обелки (Wijngaard, et. al., 2012). Kandari & Gupta провеждат 

биоконверсия на отпадъци от ряпа, ябълки, папая и банани с цел получаване на ценни 

компоненти (Kandari & Gupta, 2012). 

Микробното разграждане се очертава като ефективен биотехнологичен метод за 

рециклиране на органични отпадъци с цел получаване на продукт, който би могъл да намери 

по-нататъшно приложение. Микробното превръщане на растителни отпадъци в 

биофертилизатор е осъществима технология, която би могла да се използва за поддържане на 

природните ресурси и намаляване на въздействието върху качеството на околната среда. В 

изследването на Indumathi е представено микробно превръщане на зеленчукови отпадъци с 

цел получаване на биофертилизатор; предложената техника е лесен метод за превръщане на 

отпадъците в страничен продукт, който може да бъде използван като екологично чист почвен 

тор (Indumathi, 2017). 

Kabir и съавтори са изследвали общото фенолно съдържание и антиоксидантната 

активност на 26 отпадъка и странични продукти от плодове и зеленчуци. Това може да има 

положително въздействие върху икономиката и околната среда. Необходими са 

допълнителни проучвания за охарактеризиране на активните съединения и биологичната 

активност на тези екстракти, така че те да могат да намерят по-нататъшно приложение 

(Kabir, et. al., 2015). 

Неправилното използване на агрохимикали води до деградация на почвите и 

влошаване на качеството на произвежданата продукция. Една от алтернативите е 

прилагането на нехимически торове и препарати, в това число биофертилизатори, които имат 

благоприятно действие върху почвената екосистема и плодородие. В изследването на 

Kalpana и съавтори е разгледано получаване на компост от растителни отпадъци с помощта 

на микроорганизми и Spirulina platensis (Kalpana, et. al., 2011). 

Singh & Immanuel са изследвали извличане на антиоксиданти от обелки на нар, 

лимони и портокали и добавянето им към традиционен индийски хранителен продукт с цел 

удължаване на срока му на съхранение, като се предотврати образуването на пероксиди 

(Singh & Immanuel, 2014). Kyomugasho и съавтори са използвали FT-инфрачервена 

спектроскопия за анализ на степента на метилестерификация на пектин в различни плодови и 

зеленчукови проби (Kyomugasho, et. al., 2015). Nagarani и съавтори са изследвали влиянието 

на хидротермичната обработка върху общото фенолно съдържание и антиоксидантните 

свойства на недостатъчно използваните листни зеленчуци Boerhaavia diffusa и Portulaca 

oleracea (Nagarani, et. al., 2014). 

Savatović и съавтори са изследвали възможността за използване на доматени отпадъци 

като източник на полифенолни антиоксиданти (Savatović, et. al., 2010). Sarkar и съавтори са 

оптимизирали процеса на компостиране на растителни отпадъци чрез удължена термофилна 

фаза (Sarkar, et. al., 2016). В статията на Panda и съавтори е направен обзор върху 

микробиологичната преработка на отпадъци от плодове и зеленчуци за получаване на ензими 

и органични киселини (Panda, et. al., 2016). Peschel и съавтори са изследвали възможността за 

изолиране на природни антиоксиданти от плодови и зеленчукови отпадъци (Peschel, et. al., 

2006). Prasad Rao и съавтори са изследвали 16 субстрата от отпадъци от градинарство и 

земеделие за получаване на пектиназа (Prasad Rao, et. al., 2014). 

Nawirska & Uklańska са изследвали съдържанието на фибри в отпадъци от 

преработката на ябълки, ягоди, арония, касис, червено зеле, моркови (Nawirska & Uklańska, 

2008). В статията на Norton и съавтори е изследвано съдържанието на кадмий и олово в 
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плодове и зеленчуци (Norton, et. al., 2015). Qureshi и съавтори са изследвали плодови 

отпадъци, включващи портокалова кора, лимонови отпадъци, кори от банани, кори от папая 

и ябълкови кюспета, като източник за получаване на пектиназа и липаза (Qureshi, et. al., 

2017). Szymańska-Chargot и съавтори са изследвали извличане на целулоза от кюспета от 

ябълка, моркови, домати и краставици (Szymańska-Chargot, et. al., 2017). Soquetta и съавтори 

са изследвали физикохимичните и микробиологичните свойства, както и биологично активни 

компоненти, съдържащи се в брашно от странични продукти от киви (Soquetta, et. al., 2016). 

В обзорната статия на Soquetta и съавтори е посочено, че екстракцията на биологично 

активни съединения от плодове и зеленчуци включва сложни механизми и може да се 

постигне чрез различни методи. С цел да се повишат добивите, да се намали времето за 

обработка и да се намалят екологичните щети, причинени от токсични разтворители, е 

перспективно и целесъобразно замяната на конвенционалните методи със зелени технологии; 

комбинацията от различни методи може да подобри тези процеси (Soquetta, et. al., 2018). 

В обзорната статия на Kulkarni са обобщени проучвания относно биологичното и 

биохимичното получаване на съединения от отпадъчни суровини, в това число плодови и 

зеленчукови отпадъци (Kulkarni, 2016). Kumar и съавтори са направили обзор относно 

отпадъците от храна да се разглеждат като потенциален източник на биологично активни 

съединения (Kumar, et. al., 2017). Обзорната статия на RedCorn и съавтори разглежда 

възможностите за използване потоците от хранителни отпадъци (RedCorn, et. al., 2018). 

Maurya и съавтори са направили обзор върху получаването на фибри от странични продукти 

от преработката на плодове и зеленчуци (Maurya, et. al., 2015). В статията на Rivas-Cantu и 

съавтори е предоставена оценка на съвременните технологии за използване на отпадъци от 

цитрусови плодове като възобновяем източник на целулозна биомаса (Rivas-Cantu, et. al., 

2013). 

Sagar и съавтори са направили обзор върху методите за извличане и възможното 

използване на биологично активни вещества (като фибри, фенолни съединения, ароматични 

вещества, ензими, органични киселини) от плодови и зеленчукови отпадъци (Sagar, et. al., 

2018). В изследването на Salim и съавтори направен преглед на потенциалните хранителни 

ресурси от отпадъци от плодове и зеленчуци и възможностите за иновативни трансформации 

чрез използване на подходяща технология като сушене и екстракция за по-добро 

оползотворяване на ценни органични материали (Salim, et. al., 2017). В обзорната статия на 

Schreinemachers и съавтори е изследван потенциала на зеленчуците да предоставят нови 

възможности за икономически растеж на дребните земеделски производители, живеещи в 

тропически и субтропични страни, както и да се осигури безопасността на потребителите в 

съответствие с целите на устойчивото развитие (Schreinemachers, et. al., 2018). В 

изследването на Sharoba и съавтори са представени възможности за използването на някои 

плодови и зеленчукови отпадъци за получаване на фибри, които могат да се прилагат като 

хранителна съставка (Sharoba, et. al., 2013). 

 

Заключение 
В резултат на извършеното проучване се установи, че този специфичен вид отпадък е 

обект на разнообразни и широкообхватни изследвания от учени в световен мащаб, което 

подчертава и подкрепя актуалността на разглежданата проблематика. Разширяват се и се 

задълбочават направленията, по които се работи в областта на разработване на нови 

стратегии за оптимално управление с цел бъдещо ефективно използване и оползотворяване 

на плодово-зеленчуковите отпадъци. Основна приоритетна цел е намаляване на количеството 

натрупани отпадъци чрез търсене на алтернативи за заменяне на традиционните методи за 

обработка като депониране и термично третиране с прилагането на нови, съвременни методи 

за преработка, които не представляват заплаха за околната среда и не са опасни за човешкото 

здраве. 
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Abstract 

Generating an increasing amount of waste from different spheres of anthropogenic activity, including fruit and 

vegetable production and processing, poses questions about their management, minimizing and seeking ways to harvest 

them. Based on the analysis, systematization and aggregation of information from various scientific publications, the 

main directions in the treatment and utilization of waste products from fruits and vegetables could be the production of 

biofuels, soil fertilizers and improvers, use in animal feed, extraction of various valuable components. The purpose of 

this paper is to present some examples of the possibilities for utilization of fruit and vegetable waste. Efficient use of 

fruit and vegetable waste can be achieved by developing an integrated methodology for managing them through joint 

implementation of different approaches and strategies. 
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Въведение 

Генерирането на все по-голямо количество отпадъци от различни сфери на 

антропогенната дейност, в това число от производството и преработването на плодове и 

зеленчуци, поставя въпроси за тяхното управление, минимизиране и търсене на пътища за 

оползотворяването им. Въз основа на анализиране, систематизиране и обобщаване на 

информацията от различни научни публикации, като основни направления в третирането и 

оползотворяването на отпадъчни продукти от плодове и зеленчуци биха могли да се посочат 

получаването на биогорива, на почвени торове и подобрители, на фуражи, извличане на 

различни ценни компоненти. Целта на настоящата разработка е да се представят някои 

примери относно възможностите за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци. 

Използваните в това проучване публикации са систематизирани по направления на 

използване на отпадъците от плодове и зеленчуци и са представени в таблица 1. 

 

Таблица 1. Систематизиране на цитираните научни публикации по направления 

на използване на отпадъците от плодове и зеленчуци 

Направления 

 

Брой 

публикации 

Цитиран  

литературен източник 

Използване на отпадъци от плодове и 

зеленчуци за получаване на биогорива 
7 

Ganesh, et. al., 2014 

Lin, et. al., 2011 

Gomez-Romero, et. al., 2014 

Deressa, et. al., 2015 

Dhanalakshmi Sridevi & 

Ramanujam, 2012 

Di Maria & Barratta, 2015 

Choi, et. al., 2015 

Използване на плодови и зеленчукови 

отпадъци за получаване на почвени биоторове 
4 

Mishra & Koshy, 2016 

Monisha & Rameshaiah, 2016 

Monisha & Rameshaiah, 2017 

Shukla, et. al., 2018 

Използване на отпадъци от плодове и 7 Das, Huque, Amanullah, Makkar, 
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зеленчуци във фуражи 2018 

Bakshi & Wadhwa, 2013 

Wadhwa & Bakshi, 2014 

Bakshi, et. al., 2016 

Esteban, et. al., 2007 

Karkoodi, et. al., 2012 

Kasapidou, et. al., 2015 

Извличане на различни ценни компоненти от 

плодово-зеленчукови отпадъци 
2 

Djilas, et. al., 2009 

Deng, et. al., 2012 

Други примери за възможно оползотворяване 11 

Kelly-Vargas, et. al., 2012 

Al-Qahtani, 2016 

Peláez-Cid, et. al., 2013 

Bernstad Saraiva, et. al., 2012 

Chacko & Estherlydia, 2014 

Chandrasekaran & Bahkali, 2013 

Kittiphoom, 2012 

Khan & Obaid, 2015 

Logroño, et. al., 2015 

Nanda, et. al., 2015 

Nanda, et. al., 2016 

 

1. Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци за получаване на биогорива 
Висококачествените анаеробни реактори за пречистване на отпадъчни води се 

използват от известно време, но все още има нужда от по-нататъшни изследвания в областта 

на дизайна на реакторите и нови пътища за третиране на твърди отпадъци. Предвид 

нарастващото търсене на енергийно оползотворяване и ефективно обезвреждане на твърдите 

отпадъци, такива изследвания са изключително необходими. Еднофазовите анаеробни 

системи, в които реакциите на хидролиза, ацетогенеза и метаногенеза се провеждат 

едновременно в един реактор, са предпочитаният дизайн на реактора за по-голямата част от 

отпадъците. Процесът в тях се затруднява при отпадъци с голямо биоразградимо органично 

съдържание, като например плодови и зеленчукови отпадъци, тъй като този вид отпадъци 

претърпява бързо понижаване на киселинността, което води до инхибиране на метаногенната 

активност. Това се компенсира с двуфазните системи за разграждане. Ganesh и съавтори са 

изследвали едно- и двуфазно анаеробно разграждане на плодови и зеленчукови отпадъци, 

като са направили сравнение на стабилността на реактора и ефективността на процеса 

(Ganesh, et. al., 2014). 

Анаеробното разлагане е предложено като алтернативен метод за третиране на 

отпадъци с високо органично съдържание за получаване на възобновяема енергия – биогаз. В 

сравнение с аеробните процеси на компостиране, анаеробните процеси се нуждаят от по-

ниска оперативна енергия и по-ниски първоначални инвестиционни разходи. 

Самостоятелното анаеробно разлагане на отпадъци от плодове и зеленчуци е недостатъчно 

ефективно, поради което се прилага тяхно комбинирано, съвместно разлагане едновременно 

с други органични субстрати, например хранителни отпадъци, утайки от пречиствателни 

станции за отпадъчни води, животински тор, селскостопанска биомаса. Сред предимствата 

на съвместното анаеробно разграждане на различни органични отпадъци са увеличен добив 

на получавания метан и по-ефективно използване на оборудването. В свое изследване Lin и 

съавтори са установили, че съвместното разлагане на плодово-зеленчукови с хранителни 

отпадъци не само повишава стабилността на анаеробния процес, но може да се постигне по-

висок добив на биогаз и по-ефективно отстраняване на органичните вещества (Lin, et. al., 

2011). 

Проблемите на глобалното затопляне и изчерпването на изкопаемите горива 

предизвикаха неотложна необходимост от развитие на чисти и възобновяеми енергийни 
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източници. Водородът е предложен като източник на чиста енергия и като потенциален 

заместител на изкопаеми горива. За да се счита водородът за устойчиво алтернативно гориво, 

той трябва да се генерира от евтини и леснодостъпни суровини, които са възобновяеми или 

потенциално възобновяеми. Gomez-Romero и съавтори са изследвали съвместното разлагане 

на сирищна суроватка и отпадъци от плодове и зеленчуци с цел получаване на биоводород 

поради допълващите се характеристики на тези два субстрата (например, високото 

съдържание на лактоза и протеини при сирищната суроватка, масовата достъпност на 

отпадъците от плодове и зеленчуци и голямата им степен на биоразградимост). Установено е, 

че комбинираното разграждане на тези два отпадъчни субстрата подобрява добива на 

водород (Gomez-Romero, et. al., 2014). 

Бързото нарастване на потреблението на енергия определя необходимостта от търсене 

на алтернативни източници на енергия, какъвто е например биогазът. Това би довело до 

намаляване на замърсяването на околната среда, забавяне на обезлесяването, 

опустиняването, ерозията. Биогазът е вид възобновяема енергия, която може да бъде 

произведена от разлагането на животински и растителни отпадъци; състои се от метан, 

въглероден диоксид и следи от примеси като водород, сероводород, азот. За подобряване на 

добива на биогаз от анаеробно разграждане се използва съвместно разлагане на различни 

органични отпадъци. Процесът на производство на биогаз има микробиален характер, който 

се влияе от температурата, рН, съдържанието на летливи мастни киселини и др.; контролът 

на тези фактори определя качеството и количеството на произвеждания биогаз. 

Производството на биогаз от хранителни отпадъци е важна стъпка към оползотворяване на 

един от най-разпространените, но все още слабо използвани източници на енергия. Deressa и 

съавтори са изследвали производството на биогаз от отпадъци от плодове и зеленчуци 

(авокадо, папая, манго, домати, бананова кора), смесени с оборски тор, в анаеробен 

биореактор (Deressa, et. al., 2015). 

Превръщането на биомасата в метан предизвиква все по-голям интерес през 

последните години. Сред технологиите за производство на енергия от твърди отпадъци 

особено перспективна и обещаваща е анаеробното разграждане. Анаеробното разлагане е 

екологосъобразен метод, водещ до получаване на енергия под формата на биогаз и остатък, 

който би могъл да се използва като кондиционер за почва. В статията на Dhanalakshmi Sridevi 

& Ramanujam е изследвано анаеробното разграждане на отпадъци от моркови, боб и 

патладжан, които имат близко рН и съдържание на влага, за получаване на биогаз. Основната 

цел на тяхното изследване е да се използва анаеробен процес за разлагане на отпадъци, 

отделяни в големи количества по време на събирането, обработването, транспортирането, 

съхранението, предлагането на пазара с оглед получаване на възобновяем източник на 

енергия и намаляване на потенциалните емисии на парникови газове (Dhanalakshmi Sridevi & 

Ramanujam, 2012). 

Анаеробното разлагане е приложим метод за третиране на биоразградими отпадъци за 

производство на енергия от възобновяеми източници. Като субстрати за анаеоробно 

разлагане могат да се използват различни отпадъчни материали като оборски тор, остатъци 

от селскостопански култури, утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, 

органична фракция на твърди битови отпадъци, плодови и зеленчукови отпадъци. 

Подобряването на енергийните и екологичните показатели на анаеробното разграждане е 

важно за повишаване на ефективността на този процес. Поради възможно оптимизиране на 

някои биохимични параметри една от най-изследваните възможности за постигане на тази 

цел е съвместното анаеробно разлагане на различни органични отпадъци. Di Maria & Barratta 

са изследвали получаването на биометан чрез анаеробно съвместно разграждане на смесени 

отпадъчни утайки с плодови и зеленчукови отпадъци (Di Maria & Barratta, 2015). 

Големи количества плодови отпадъци се генерират от селскостопански процеси по 

целия свят. Плодовите отпадъци имат високи нива на захари, включително захароза, глюкоза 
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и фруктоза, които могат да се подложат на ферментация за производство на биоетанол. 

Някои плодови отпадъци, като отпадъчни кори от цитрусови плодове, съдържат съединения, 

които могат да попречат на ферментацията и трябва да бъдат отстранени за ефективно 

производство на биоетанол. Choi и съавтори са разработили нов метод за разлагане на 

отпадъци само от цитрусови кори (на портокали, мандарини, грейпфрут, лимон, лайм) или в 

комбинация с други плодови отпадъци (бананова кора, ябълково кюспе и отпадъци от круша) 

за производството на биоетанол (Choi, et. al., 2015). 

 

2. Използване на плодови и зеленчукови отпадъци за получаване на почвени 

биоторове 
Органичните отпадъци са една от основните причини за замърсяването на околната 

среда. Неправилното третиране на тези отпадъци представлява не само екологична заплаха, 

но крие и рискове за човешкото здраве. Прилаганите към момента процеси на разделяне и 

рециклиране не са напълно ефективни и рентабилни. Голяма част от органичните отпадъци, 

каквито са например селскостопанските отпадъци, са биоразградими и след подходяща 

обработка могат да бъдат превърнати в потенциално ценни ресурси, с което да се намали 

негативното им въздействие. Органичните отпадъци могат да се използват като алтернатива 

на синтетичните хранителни вещества за стимулиране растежа на растенията. Mishra & 

Koshy са изследвали влиянието на екстракти от отпадъци от картофи, нар, външни листа на 

зеле, корени на кориандър върху кълняемостта и растежа на семена от домати. Използвани са 

различни разреждания, за да се анализира въздействието върху кълняемостта на семената, 

появата на листа, растежа и растителната биомаса (Mishra & Koshy, 2016). 

Един от начините да се намали замърсяването на околната среда и да бъдат 

оползотворени големите количества зеленчукови отпадъци е да се използват за производство 

на биоторове, прилагани като заместител на конвенционалните торове в селското 

стопанство. Monisha & Rameshaiah са подложили на разлагане в продължение на един месец 

отпадъци от листни зеленчуци, картофи, домати, боб и моркови с цел получаване на твърди и 

течни торове (Monisha & Rameshaiah, 2016). В друга своя статия Monisha & Rameshaiah са 

сравнили ефективността на биофертилизатори при отглеждане на боб мунг, нахут и соя 

(Monisha & Rameshaiah, 2017). 

Съществуват различни микроорганизми, които имат способността да превръщат 

органичните отпадъци в ценни ресурси, като по този начин предоставят възможност за 

безопасното им обезвреждане. Растителните отпадъци осигуряват хранителни вещества за 

обитаване на микробите и по този начин могат да бъдат потенциална алтернатива за 

трансформиране в органичен биофертилизатор. Органичните торове се получават в резултат 

на процеса компостиране. Компостирането и рециклирането на хранителни отпадъци е част 

от стратегията за управление на отпадъците за борба срещу използването на синтетични 

торове. В свое изследване Shukla и съавтори използват различни микробни култури в 

комбинация с отпадъци от царевица и зеле, зеле и лук, царевица и лук, за да определят 

влиянието на получения потенциален биоферилизатор върху отглеждането на боб мунг 

(Shukla, et. al., 2018). 

 

3. Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци във фуражи 

Депонирането на хранителни и растителни отпадъци води до отделяне на парникови 

газове в резултат на анаеробна ферментация. Рециклирането и търсенето на възможности за 

евентуално оползотворяване на този вид отпадък вместо депонирането му може да 

допринесе за намаляване на замърсяването на околната среда. Някои от методите за 

намаляване на екологичното въздействие на отпадъците от плодове и зеленчуци са 

производството на биофертилизатори, биогорива или използване като фуражи за 

селскостопански животни. В свое изследване Das и съавтори са определили целогодишно 
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наличието на биомаса от растителни отпадъци, в това число и зеленчуци, от местния пазар, 

установили са техния физичен и химичен състав, анализирали са потенциалната полза за 

околната среда от рециклирането на отпадъчните суровини като фураж за бикове и са 

определили оптималното ниво на съдържание на тези отпадъци във фуражите (Das, et.al., 

2018). 

Търсенето и прилагането на нови, неконвенционални фуражни ресурси, алтернатива 

на традиционните, предизвиква все по-голям интерес с цел удовлетворяване на хранителните 

нужди на добитъка и поддържане на производителността на животните. Отпадъците, 

отделяни при производството и преработката на плодове и зеленчуци, представляват 

екологична заплаха при депонирането и непрекъснатото им натрупване. Те могат да се 

разглеждат като много добър източник на хранителни вещества и да бъдат включени в 

състава на фуражи. Bakshi & Wadhwa са изследвали хранителната стойност на отпадъци от 

пресни и консервирани плодове като алтернативен фуражен ресурс за преживни животни 

(Bakshi & Wadhwa, 2013). 

В друго свое изследване Wadhwa & Bakshi са използвали агроиндустриални отпадъци, 

сред които доматено кюспе, в неконвенционални фуражни ресурси за биволи и са 

установили, че това не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните (Wadhwa & 

Bakshi, 2014). 

В обзорна статия Bakshi и съавтори са представили химичния състав, хранителната 

ценност и прилагането във фуражи за преживни животни на отпадъци от царевица, зеле, 

моркови, карфиол, краставици, плодови кюспета, грах, картофи, тиквички, репички, домати. 

Авторите изтъкват, че основните ограничения при използването на тези продукти като храни 

за животни са тяхното високо съдържание на влага и наличие на замърсители, остатъци от 

пестициди, тежки метали, токсини. Пълният потенциал на тези неконвеницонални фуражни 

ресурси все още не е достатъчно проучен, изследванията в това направление продължават, 

като се следват насоките за безопасност и добрите практики за използване на 

селскостопански отпадъци като храна за животни. Трябва да бъдат оценявани рисковете, 

дължащи се на възможното наличие на замърсители и други вредни вещества във фуражите. 

Влагането на отпадъчни продукти във фуражи трябва да се извършва при пълно гарантиране 

на тяхната безопасност (Bakshi, et. al., 2016). 

Използването на хранителни отпадъци във фуражи е алтернатива от голям интерес, 

тъй като създава екологична и обществена полза освен намаляване на разходите за 

животновъдство. В изследване на Esteban и съавтори плодово-зеленчукови и рибни отпадъци 

са оценени като потенциални фуражи за отглеждане на свине; определени са хранителният 

им състав, минералното съдържание и смилаемостта. Един от основните недостатъци при 

включването на плодово-зеленчукови и рибни отпадъци в храни за животни е, че техният 

състав може да бъде изключително променлив в зависимост от района на производство и 

периода от годината, в който се произвеждат. Друг недостатък е високото съдържание на 

влага, което може да направи обработката трудна и да благоприятства микробното 

замърсяване. В такъв случай термичната обработка на тези видове отпадъци е необходима и 

за намаляване на съдържанието на влага, за да се улесни включването им в хранителния 

режим на животните. Въпреки това, топлинната обработка може да намали смилаемостта на 

отпадъците, включително плодово-зеленчуковите и рибните, като по този начин да се намали 

хранителната стойност на фуража и може да увеличи цената му (Esteban, et. al., 2007). 

Като замърсители на околната среда могат да се посочат остатъците от сортирането и 

опаковането на плодове и зеленчуци, които водят до значително увеличение на разходите за 

управление на отпадъците. Следователно правилното справяне с остатъците от плодове и 

зеленчуци може да намали разходите за управление на отпадъците и да намали 

възможностите за замърсяване на околната среда. Остатъците от плодове и зеленчуци могат 
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да се използват в пресни, сушени или силажирани форми в храненето на животните. 

Силажирането е един от най-подходящите методи за запазване на храната за дълъг период от 

време. Karkoodi и съавтори са проучили характеристиките на силажа и хранителната 

стойност на отпадъци от плодове и зеленчуци с цел тези отпадъци да бъдат използвани храна 

за преживни животни (Karkoodi, et. al., 2012). 

Напоследък се забелязва огромен социален и екологичен натиск за ефективното 

рециклиране на агроиндустриални отпадъци и остатъци, дължащо се на глобалното 

интензифициране на производството на храни, което доведе до създаването на големи 

количества копродукти и отпадъци от хранителни продукти. Използването на 

агропромишлени субпродукти и/или съпътстващи продукти при храненето на 

селскостопански животни намалява въздействието върху околната среда на хранително-

вкусовата промишленост и подобрява рентабилността и валоризацията на селскостопанските 

странични продукти, тъй като храненето на добитъка с остатъци от храни във фуражите е 

ефикасен начин за превръщане на нискокачествени материали във висококачествени 

фуражи. Това е в съответствие със съвременните тенденции за насърчаване на хранителната 

промишленост да намери нови крайни употреби за странични продукти, в съответствие със 

стремежа отпадъците да се използват като суровини. Освен това натрупването на тези 

нежелани материали поражда потенциални сериозни проблеми със замърсяването и 

представлява загуба на ценна биомаса и хранителни вещества. Съществуват екологични, 

икономически и социални фактори, които благоприятстват използването на съпътстващи 

продукти от преработка на плодове и зеленчуци в храненето на селскостопански животни. 

Тези остатъци могат да се използват като функционални фуражни съставки за 

производството на хранителни продукти с подобрено качество. Необходими са 

допълнителни проучвания, за да се позволи комерсиалното прилагане на тези продукти за 

хранене на добитък (Kasapidou, et. al., 2015). 

През последните години редица проучвания показаха, че съпътстващите продукти за 

преработка на плодове и зеленчуци могат ефективно да се използват в храненето на добитъка 

за производството на животински продукти с подобрено качество. Независимо от това, 

остатъците от преработката на плодове и зеленчуци все още остават недостатъчно изследван 

и използван източник за хранителната добавка на селскостопански животни с функционални 

съединения и производството на продукти с добавена стойност. Страничните и 

съпътстващите продукти от преработката на плодове и зеленчуци са обещаващи източници 

на ценни вещества, като например фитохимикали (каротеноиди, феноли и флавоноиди), 

антиоксиданти, антимикробни средства, витамини, хранителни мазнини. Остатъците от 

преработка на плодове и зеленчуци се използват при храненето на животните като основни 

фуражни съставки и тяхното въздействие върху животновъдството е широко изследвано. 

Обаче преработката на странични и/или копродукти от плодове и зеленчуци като източник 

на фитохимикали представлява сравнително нов клас съставки на фуражите и има 

ограничени познания за тяхното приложение и функции, както и тяхната биоактивност, 

бионаличност и взаимодействия с други съставки на фуражите. В статията на Kasapidou и 

съавтори е направен кратък преглед относно приложението на съпътстващи продукти от 

плодове и зеленчуци като функционални фуражни съставки за селскостопански животни 

(Kasapidou, et. al., 2015). 

 

4. Извличане на различни ценни компоненти от плодово-зеленчукови отпадъци 

Преработката на плодове води до отделяне на големи количества отпадъчни 

материали като люспи, семена, костилки, кюспета. В таблица 2 са представени данни за 

годишните количества в световен мащаб на отпадъци от преработката на някои плодове 

(Djilas, et. al., 2009). 
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Таблица 2. Годишни количества на отпадъци от преработката на някои плодове 

Плод 
Количество, 

млн. t 

портокали и други цитрусови плодове 15,6 

ябълки 3,0 – 4,2 

грозде 5,0 – 9,0 

банани 9,0 

киви < 0,3 
Адаптирано от: Djilas S., J. Čanadanović-Brunet, G. Ćetković. 2009. By-products of fruits processing as a 

source of phytochemicals. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 15 (4), 191-202, <DOI: 

10.2298/CICEQ0904191D> 

 

Аспекти, свързани с използването на тези отпадъци като странични продукти за по-

нататъшна експлоатация при производството на хранителни добавки или добавки с висока 

хранителна стойност, придобиват все по-голям интерес, тъй като получаването от тях на 

продукти с добавена стойност може да бъде икономически атрактивно. Страничните 

продукти могат да се разглеждат като източник на захари, минерали, органични киселини, 

феноли, фибри, имащи широк обхват на действие, който включва антитуморни, антивирусни, 

антибактериални, кардиозащитни, антимутагенни действия. В статията на Djilas и съавтори е 

направен обзор относно странични продукти от преработката на ябълки, грозде и цитрусови 

плодове като източник на ценни съединения. В таблица 3 са посочени някои представители 

на флавоноидите и каротеноидите, съдържащи се в различни плодове (Djilas, et. al., 2009). 
 

Таблица 3. Представители на флавоноиди и каротеноиди, съдържащи се в 

различни плодове 

Вещество Източник 

Флавоноиди 

антоцианидини ягодови плодове, череши, червено грозде 

флаваноли – катехини, 

епикатехини, процианидини 

ябълки, грозде 

флаванони цитрусови плодове 

флавоноли ябълки 

проантоцианидини боровинки, ябълки, ягоди, грозде 

Каротеноиди 
ß-каротен различни плодове 

лутеин, зеаксантин цитрусови плодове 
Адаптирано от: Djilas S., J. Čanadanović-Brunet, G. Ćetković. 2009. By-products of fruits processing as a 

source of phytochemicals. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 15 (4), 191-202, <DOI: 

10.2298/CICEQ0904191D> 

 

Използването на странични продукти от преработката на плодове като източник на 

функционални съединения и тяхното приложение в храните е обещаваща и перспективна 

област за бъдещи интердисциплинарни изследвания. Необходимо е да се провеждат 

проучвания отнсно стабилността и взаимодействието на фитохимикалите с други хранителни 

съставки по време на преработката и съхранението. Приоритет в изследванията е защитата на 

потребителите и гарантиране на тяхната безопасност (Djilas, et. al., 2009). 

Отпадъците от плодове са един от основните източници на твърди битови отпадъци, 

които са все по-сериозен екологичен проблем. Понастоящем двете основни техники за 

обезвреждане на твърдите битови отпадъци са депонирането и изгарянето; неправилното 

управление на депата обаче води до отделяне на емисии от метан и въглероден диоксид, а 

изгарянето – до последващо образуване и отделяне на замърсители и вторични отпадъци, като 

диоксини, фурани, киселинни газове, както и твърди частици, които представляват сериозни 

рискове за околната среда и здравето. В търсене на алтернативи за преработване и 

оползотворяване на отпадъци от плодове е извличането на биоактивни компоненти, напрмер 
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фенолни съединения, които намират приложение в хранителната, фармацевтичната, 

козметичната промишленост. По този начин използването на плодовите отпадъци като 

източници на биоактивни съединения може да има значителни икономически ползи и да стане 

все по-привлекателно. За да установят потенциала на плодови отпадъци като естествени 

ресурси на биоактивни съединения, Deng и съавтори са изследвали антиоксидантната 

активност и общото фенолно съдържание на липофилни и хидрофилни компоненти в отпадъци 

(кори и семена) от 50 плода. Авторите изтъкват, че тези отпадъци биха могли да бъдат евтини 

и лесно достъпни ресурси на биоактивни съединения, като естествен антиоксидант, за по-

нататъшно приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост (Deng, et. al., 2012). 
 

5. Други примери за възможно оползотворяване на отпадъци от плодове и 

зеленчуци 
Попаднали в околната среда, тежките метали представляват сериозен риск за 

различните екосистеми поради токсикологичните си ефекти и способността им да мигрират 

към повърхностни или подземни води. Kelly-Vargas и съавтори са изследвали възможността 

за използване на отпадъчни плодови кори от банани, лимони и портокали като биосорбенти 

на тежките метали олово, кадмий, мед във води. Резултатите от тяхното изследване 

разкриват възможности за проучване на други видове плодови кори с цел да се 

идентифицират други материали с потенциал за свързване и елиминиране на тежки метали 

(Kelly-Vargas, et. al., 2012). 

В статията на Al-Qahtani е представено използването на модифицирани отпадъчни 

материали от банани, киви и мандарини за биосорбция на тежки метали като хром, кадмий и 

цинк от води (Al-Qahtani, 2016). 

Peláez-Cid и съавтори са изследвали използването на отпадъци от плодовете на 

кактусова смокиня Opuntia ficus-indica като адсорбенти за отстраняване на текстилни 

багрила от водни разтвори (Peláez-Cid, et. al., 2013). 

В работата на Bernstad Saraiva и съавтори са представени възможности за извличане 

на фибри от бананови отпадъци. Разгледаните от тях въпроси, като получаване на 

хранителни вещества чрез аеробно разграждане, получаване на енергия чрез термични 

процеси, чрез производство на етанол или чрез анаеробно разлагане, биха били от интерес за 

големите производители на тези плодове. Представени са данни за стойности на рН, 

съдържание на влага, на лигнин, на съотношението въглерод/азот на различни бананови 

отпадъци (Bernstad Saraiva, et. al., 2012). 

В таблица 4 са представени данни от собствени експериментални изследвания на 

автора за стойностите на влагосъдържание, рН и обща титруема киселинност на отпадъчна 

бананова кора. 
 

Таблица 4. Съдържание на влага, рН и обща титруема киселинност на отпадъчна 

бананова кора 

Показател Стойност 

съдържание на влага 29,89% 

рН 5,1 

обща титруема киселинност 0,18% 
 

Усилията за минимизиране на плодовите отпадъци по време на производствения 

процес, екологосъобразно запазване на кората от плодове и оползотворяване на страничните 

продукти от плодови отпадъци значително ще намалят количеството на тези отпадъци и ще 

увеличат екологичния аспект на производството на плодове. Chacko & Estherlydia са 

изследвали антимикробната активност, рН, киселинността, съдържанието на влага на 

конфитюри, приготвени от отпадъци от ананас, портокали, нар, банани (Chacko & 

Estherlydia, 2014). 
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В обзорната статия на Chandrasekaran & Bahkali са разгледани възможности за 

използване на биотехнологични процеси за валоризация на странични и отпадъчни продукти 

при преработката на палмови плодове с цел получаване на биогорива, биополимери, 

органични киселини, антибиотици, ензими и други химикали (Chandrasekaran & Bahkali, 2013). 

След консумация или промишлена обработка на плодове от манго, значителни 

количества семена се отделят като отпадъци, съставляващи 35%-55% от плода. В статията на 

Kittiphoom са представени възможности за използване на странични продукти от манго, 

особено семена от манго, които могат да се разглеждат като икономичен начин за 

намаляване на проблема с изхвърлянето на отпадъци от производството на манго 

(Kittiphoom, 2012). 

Напредъкът в различни области на науката, в това число биоелектрическата 

технология, ще доведе до развитието на възобновяеми, екологосъобразни и удобни за 

използване източници на енергия. Khan & Obaid са използвали отпадъци от портокали, 

лимони и грейпфрут за генериране на биоелектричество посредством галванична клетка, 

конвенционална горивна клетка и микробиална горивна клетка (Khan & Obaid, 2015). 

Микробиалните горивни клетки са биоелектрохимични устройства за генериране на 

биоелектричество от голям спектър от субстрати чрез използване на биоелектрогенни 

микроорганизми, като могат да захранват малки устройства едновременно с възобновяеми 

енергийни източници. В свое изследване Logroño и съавтори са използвали отпадъци от 

плодове и зеленчуци в смес с почва от Андите за генериране на биоелектричество чрез 

микробиална горивна клетка с единична камера (Logroño, et. al., 2015). 

В изследване на Nanda и съавтори е представена суперкритична водна газификация на 

фруктоза като моделно съединение за отпадъци от плодове и зеленчуци (Nanda, et. al., 2015). 

В друго свое изследване Nanda и съавтори представят газифицирането със свръхкритична 

вода на отпадъци от алое вера, захарно цвекло, кори от банани, ананас, портокали, лимони, 

кокосов орех (Nanda, et. al., 2016). 
 

Заключение 
Ефективно използване на отпадъците от плодове и зеленчуци може да се постигне 

след разработване на интегрирана методология за тяхното управление посредством 

съвместно прилагане на различни подходи и стратегии. В резултат на направеното проучване 

се очертават като основни направления, по които се извършват интензивни изследвания за 

оползотворяване на отпадъците от плодове и зеленчуци, получаването на биогорива, почвени 

биоторове, влагане във фуражи, извличане на ценни биологично активни компоненти и 

евентуалното им по-нататъшно приложение в различни промишлени отрасли, използване на 

плодово-зеленчуковите отпадъци като биосорбенти за тежки метали или текстилни багрила 

от водни разтвори, прилагането като субстрати на тези отпадъчни материали за генериране 

на биоелектричество. Приоритет в изследванията са гарантиране на здравето на 

потребителите и качеството на околната среда. 
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Abstract 

Work values are important construct in regard to human resource management. They exert influence on 

employees’ attitudes and behavior in the organizational context. The aim of the article is to clarify the meaning of work 
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Въведение 

Един от елементите в поведенческия процес на индивидите са ценностите, които 

влияят както върху нагласите, така и върху избора на поведение. Ценностите са обект на 

изследване на множество науки – психология, социология, антропология и др. В областта на 

управлението на човешките ресурси интерес представляват трудовите ценности и тяхното 

влияние върху съответствието между личността и организацията, приемането на 

организационните промени, вписването в организационната култура, отношението към 

работния процес, взаимоотношенията с колегите, нагласите към дейностите по управление 

на човешките ресурси в организацията. Целта на настоящата разработка е изясняването на 

същността на трудовите ценности и тяхното място в контекста на управлението на 

човешките ресурси. 

 

1. Дефиниране на трудовите ценности 

В литературата съществува дискусия дали терминът „ценности“ е най-удачният за 

използване при анализа на личността в работна среда. Prediger и Staples (1996) представят 

терминологичните различия, които включват „трудови ценности“, „работни ценности“, 

„трудови предпочитания“, „предпочитания“, „предпочитани характеристики на заетостта“, 

„трудови цели“, „цели в труда“. 

Ние се придържаме към понятието „трудови ценности“, поради следните причини: 

 Трудовите ценности са част от цялостната ценностна система на личността. В този 

смисъл е необходимо да запазим семантиката на думата „ценност“. 

 Характерно за ценностите е постигането на желани цели или резултати, но това е 

само един от елементите на тяхната структура, поради което използването на 

понятието „трудови цели“ би ограничило полето на изследване. 

 Понятието „трудови ценности“ е най-широко възприето в използвания за този 

предмет изследователски инструментариум. 

James & James (1989) разглеждат трудовите ценности като централни аспекти от 

работното преживяване, тъй като те определят значението, което работата има за хората. 

Трудовите ценности са израз на основните ценности на индивида в работни условия (Ros, 

Schwartz, & Surkiss, 1999). Карабельова и колеги (2010: с. 61) съчетават елементи от 

концепциите на няколко автори и предлагат едно по-комплексно определение на ценностите 
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в труда: „качества, които (а) хората желаят от своята работа (Dawis & Lofquist, 1984); (б) са 

по фундаментални от интересите (Super, 1970); (в) се отнасят към връзката между 

потребности и удовлетвореност (Drummond & Stroddart, 1991); (г) са показателни за личните 

избори, базирани не на морални императиви (Pryor, 1979); и (д) са широки тенденции за 

предпочитане на определени нива на взаимоотношения над други (Hofstede, 1980; Папазова 

и Пенчева, 2007)“. 

Трудовите ценности са свързани с определени характеристики или качества, които 

служителите желаят от своята работа. Те са вътрешно присъщи за съдържанието и характера 

на труда. Неговото съдържание се определя от вътрешната му структура – процеси, дейности 

за реализация на процесите, степен на сложност и условия за изпълнение на дейностите и др. 

Характерът на труда изразява неговата социална същност – социалните позиции на индивида 

в рамките на трудовата общност, взаимоотношенията с колегите, начина на участие в 

разпределението на резултатите от труда, условията на наемане и спецификите на работното 

място, престижа на професията и др. 

Като отчитаме посочените характеристики на труда и присъщите му ценности 

предлагаме следното определение: трудовите ценности са устойчиви оценъчни убеждения 

относно състоянието и промените на работната среда и съдържанието и характера на 

труда, според които преценяваме приемливостта на различните варианти за избор на 

трудово поведение, което води до желан резултат. 

 

2. Моделиране на трудовите ценности 

Една от най-популярните теории за моделиране на трудовите ценности е тази на Elizur 

и колеги (1991). Те прилагат двуфасетен подход
1
 при тяхното категоризиране (вж. Фигура 1). 

Фасет А е наречен „модалност на резултата“. Като граматическа категория модалността 

изразява виждането на говорещия за действителността. Giddens (1984) разширява това 

определение като освен интерпретация на действителността, той добавя и инструменти за 

въздействие (ресурси) и норми (правила). Ресурсите подпомагат реализацията на определено 

действие, докато нормите го ограничават. Модалността насочва към начина на действие и 

взаимодействие в една структура, чрез който се постига определен ефект. Elizur и колеги 

използват тази концепция за първия фасет от ценности – „модалност на резултата“. 

Резултатът се възприема като крайния ефект от реализацията на определена трудова ценност. 

Той може да бъде от материален (или инструментален) характер – заплащане, работно време, 

работни условия и т.н.; афективен – насочен към междуличностните отношения; когнитивен 

– включващ интерес, постижение, отговорност, независимост. Материалните резултати са 

конкретни и имат осезаем характер. Те имат по-скоро външно проявление за разлика от 

другите две модалности, които са вътрешни за индивида по природа. 

Фасет Б разглежда системните условия за изпълнение, определени от организацията. 

Те могат да бъдат аспект в разглеждането на всяка от трите модалности във фасет А. 

Организациите предоставят определени стимулиращи условия, които не зависят от резултата 

от труда. Такива могат да бъдат благоприятна работна среда, допълнително здравно 

осигуряване, застраховки, субсидирано хранене, транспорт до работното място и т.н. Elizur и 

колеги (1991) ги определят като ресурси, които се предоставят от организацията като 

предпоставка за изпълнение на трудовите задължения. Други условия, определени от 

организацията, са обвързани с нивото на изпълнение на трудовите задължения. Такива са 

например заплащане, признание, постижение, статус в компанията. За тази група условия се 

използва терминът „награди“, които са обвързани с резултата от вложените усилия от страна 

на служителите. 

                                                 
1
 Фасетът представлява критерий или правило за класифициране на елементи, свързани с дадено понятие или 

концепция. Фасетите могат да се използват, както самостоятелно, така и съвместно при анализа на изследвания 

проблем. Те отразяват многоаспектността на разглежданото понятие. 
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Фигура 1. Двуфасетна теория за трудовите ценности на Elizur и колеги 

Източник: The Structure of Work Values: A Cross Cultural Comparison by Elizur, I. Borg, R. Hunt, & M. 

Beck, 1991, Journal of Organizational Behavior, 12(1), 21-38. 

Съчетанието между двата фасета позволява задълбочен анализ на трудовите ценности, 

чийто многоаспектен характер се разглежда в два разреза. Една част от инструменталните, 

афективните и когнитивните трудови ценности може да бъде възприета като ресурси за 

постигане на целите, а друга – като награди за извършване на трудова дейност. 

 

3. Типология на изследванията за трудовите ценности 

Съществува огромно разнообразие от изследвания на трудовите ценности. Те могат да 

бъдат групирани съобразно различни класификации. Ние ще се придържаме към възприетата 

от Sagie, Elizur и Koslowsky (1996) класификация, която разделя проучванията на изследване 

на структурата, корелационни изследвания и крос-културни изследвания
2
. Следва да 

отчетем, че при корелационните изследвания авторите не правят разграничение между 

трудовите ценности като зависима и като независима променлива. Също така са изследвани 

и зависимости от друг тип. Поради тази причина ще разширим втората категория, като ще 

използваме наименованието „изследвания на зависимости.“ 

 

Таблица 1. Класификация на изследванията на трудовите ценности 

Група изследвания Предмет на изследване Автори 

Изследвания на 

структурата на 

трудовите ценности 

Набор от трудови ценности Underhill (1967) и Goodwin 

(1969)
3
, Furnham и колеги 

(1999), Johnson (2001) 

Йерархия на трудовите 

ценности 

Arsenian (1943), Jacob (1976) 

Съдържание на трудовите 

ценности 

Leuty (2010) 

Структура на трудовите 

ценности 

Guttman (1968), Herzberg 

(1966), Wollack, Goodale, 

                                                 
2
 Основно предимство на тази класификация е, че тя се основава на предмета, а не на обекта на изследване. 

3
   Вж. Dawis и Lofquist (1984). 

Степента, в която служителят оценява значимостта на… 

А. Модалност 

{а1 инструментални} 

{а2 афективни} 

{а3 когнитивни} 

…резултати, предоставени като… 

Б. Системни условия за изпълнение на дейността 

{б1 награда.} 

{б2 ресурс.} 
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Група изследвания Предмет на изследване Автори 

Wijting и Smith (1971), Elizur 

(1984, 1994, et al., 1991), 

Давидков (2010) 

Изследвания на 

зависимости на 

трудовите ценности 

Връзка с удовлетвореността от 

труда 

Dawis (2002) 

Връзка със задържането на 

служителите 

Kidron (1978), Putti, Aryee и 

Liang (1989), Koslowsky и 

Elizur (1990), Dawis (2002) 

Връзка с интересите, личността 

и личностните ценности 

Kinnane and Gaubinger (1963), 

Elizur и Sagie (1999), Roe и 

Ester (1999), Ros, Schwartz и 

Surkiss (1999), Furnham и 

колеги (1999), Berings и колеги 

(2004), Furnham и колеги 

(2005), Leuty и Hansen (2013) 

Връзка с професионалната 

ориентация 

Super (1962), Kinnane и 

Suziedelis (1962), Berings et al. 

(2004), Rottinghaus и Zytowski 

(2006), Smith и Campbell (2009) 

Връзка с демографски 

характеристики 

Furnham (1984), Lynn (1993), 

Elizur (1994) 

Връзка с мотивацията Allport, Vernon и Lindsey 

(1951), Herzberg, Mausner и 

Snyderman (1959), Super (1962), 

French и Kahn (1962), Feather 

(1982), Elizur (1984), Elizur et 

al. (1991), Elizur и Shye (1992) 

Съответствие между трудовите 

ценности и работното място 

Meglino, Ravlin и Adkins 

(1989), Bowen, Ledford и 

Nathan (1991), Judge и Bretz 

(1992), Adkins, Russel и Werbel 

(1994) 

Връзка с представянето Becker и McKlintock (1967), 

Hunter и Hunter (1984), 

Sheridan (1992), Rosenblatt и 

Ruvio (1996), Давидков (2010) 

Крос-културни 

изследвания на 

трудовите ценности 

Културни влияния върху 

ценностите / междукултурни 

различия 

Mannheim (1993), Kim, 

Triandis, Kagitcibasi, Choi и 

Yoon (1994), Smith et al. (2002), 

Hofstede и колеги (2002), 

Mueller et al. (2004). Василева 

и колеги (1998), Пацева и 

Момов (1998), Паспаланова 

(1999), Давидков (2002), 

Тромпенаарс и Хампдън-

Търнър (2004), Силгиджиян и 

колеги (2007), Карабельова и 

колеги (2010) 
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Разнообразието от изследвания върху трудовите ценности е ясен индикатор за 

научния интерес към тях, който датира от 50-те години и продължава до наши дни. 

Разглеждат се структурата на трудовите ценности, тяхното взаимодействие с други 

конструкти и влиянието на културните специфики – на индивидуално, организационно и 

национално равнище. Сравнително малко са обаче проучванията на връзката на трудовите 

ценности с нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси – откриваме 

отделни връзки с удовлетвореност, мотивация, задържане, производителност и т.н. Интерес 

за нас представлява именно въздействието на системата от трудови ценности на служителя 

върху неговите нагласи спрямо дейностите по УЧР, които се извършват в организацията
4
. 

 

4. Общото и особеното в категориите „ценности“ и „нагласи“ 

Тези понятия често се разглеждат като тъждествени. Guttman (1982) се придържа към 

това становище, като уточнява, че ценностите са вид нагласи със специален акцент върху 

концепцията за важността. Според него един елемент може да се определи като ценност само 

ако изисква преценка за степента на важност на дадена цел или поведение, като континуумът 

на оценката е от много важна за постигане до много важна за отбягване цел. Неговата теза е 

в унисон с характеристиката „валентност“
5
, но влиза в противоречие с абстрактния и общ 

характер на ценностите, които Guttman приравнява към нагласите. 

Рокийч пръв разграничава ценностите от нагласите и поставя началото на тяхното 

самостоятелно измерване в психологията (вж. Гарванова, 2013). Ценностите имат 

определено съдържание; притежават интензитет (степента на предпочитание на една ценност 

спрямо други); разкриват социалната желателност (какво поведение се счита за очаквано и 

желано от обществото); тясно свързани са с концепцията за Аз-а и чувството за идентичност 

(заемат основна позиция за личността). Тези специфични особености на ценностите ги 

отличават от нагласите. 

 

Фигура 2. Модел на емоции, нагласи и поведение 

Източник: Organizational behavior by McShane, Von Glinow, 2010, Boston: McGraw-Hill Irwin. 

                                                 
4
 Владимирова (2006: с. 70) дефинира дейността по УЧР като „това, което практически осъществява една или 

друга функция от управлението на човешките ресурси“. 
5
 Валентността в психологията се разглежда като силата на привличане, респективно, отблъскване, към даден 

обект, елемент от психологическата среда. 
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Макар че редица автори представят трикомпонентна структура на ценностите по 

аналогия с нагласите – когнитивен, афективен и поведенчески компонент (Rokeach, 1973; 

Oles, 1991; Байчинска, 1994; Стоилова и Попова, 1994), следва да отбележим, че вече има 

достатъчно доказателства за наличието на четвърти компонент, характерен само за нагласите 

– емоционален процес (вж.Фиг.2). Той протича успоредно с когнитивния процес. 

Емоционалният процес започва с възприятието на света около нас. Мозъкът регистрира 

получената информация от средата и още на неосъзнато ниво генерира определени емоции – 

радост, изненада, гняв, страх и т.н. Индивидът преминава през емоционални епизоди. Те се 

преработват на логическо ниво и се преобразуват в осъзнати чувства, които моделират 

нагласата към събитието или обекта. 

Друга отлика на ценностите спрямо нагласите е относителната стабилност на първите 

във времето. T. N. Krishnan (2012) счита, че ценностите по-трудно се изменят. Това се дължи 

основно на факта, че те заемат по-централно място в системата от убеждения на индивида от 

нагласите и съответно са в по-пряка връзка с мотивацията (Dose, 1997). 

 

5. Механизми на въздействие на ценностите върху поведението  

Един от най-важните проблеми в областта на социалните науки е този за връзката 

между ценности и поведение. Гарванова (2013: с. 13) посочва, че, „от една страна, 

ценностите функционират като обективни норми и регулатори на социалното поведение, а от 

друга, са субективни концепции за нещо желано от индивида или групата“. 

Основните трудности в обосноваването на връзката между ценности и поведение се 

състоят в разминаване между афиширани и действителни ценности, конфликт между 

съзнавани и несъзнавани ценности, липса на връзка между ценностна ориентация и 

поведенчески акт и т.н. 

Връзката „индивидуални ценности – поведение“ обикновено се разглежда като 

непосредствена (пряка) или опосредствана (от нагласите, например, но и самите ценности 

могат да функционират като медиатор между нагласите и поведението). В този смисъл 

ценностите се използват за обясняване и предвиждане на човешкото поведение. 

 

 

Фигура 3. Модел на индивидуалното поведение 

Източник: Organizational behavior by McShane, Von Glinow, 2010, Boston: McGraw-Hill Irwin. 

 

Моделът на индивидуалното поведение MARS (вж. McShane и Von Glinow, 2010) 

поставя ценностите и нагласите в групата на индивидуалните характеристики, където те 
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могат да взаимодействат помежду си, за да повлияят на поведението на индивида (вж. 

Фиг.3). В този модел са изведени четирите най-значими фактора, които с висока степен на 

достоверност могат да предскажат поведението. Това са променливите мотивация, 

способност, роля, ситуационни фактори, от които е формулирано наименованието на модела 

MARS
6
. От своя страна, тези променливи се влияят от индивидуалните характеристики. 

Моделът представя опосредствана връзка между ценности и нагласи, от една страна, и 

поведение, от друга. Най-изразено е влиянието на ценностите върху мотивацията на 

индивидите. 

Шварц (2006) разглежда четири процеса, които свързват ценностите и 

съответстващото им поведение
7
: 

1) Активизиране на ценностите – ценностно-релевантните аспекти на ситуацията 

чрез средствата на фокусираното внимание могат да активизират ценностите, 

които са централни за Аз-концепцията (Bas Verplanken и Rob Holland, 2002). Този 

информационен процес често протича извън обсега на знанието и съзнателната 

психична регулация. 

2) Ценностите като източник на мотивация – потребностите и ценностите на хората 

определят субективната привлекателност на дадена цел и силата на действието за 

нейното постигане (Feather, 1988). Ценностите ръководят всекидневното 

поведение на хората чрез механизми, които невинаги изискват съзнателни 

решения като навиците, например (Bardi & Schwartz, 2003). 

3) Влияние на ценностите върху вниманието, възприятието и интерпретацията на 

ситуацията – високо приоритетните ценности представляват постоянни цели, 

които подбуждат индивидите да търсят и обръщат внимание на релевантните на 

тях аспекти на ситуацията (Schwartz, Lilach Sagiv и Klaus Boehnke, 2000). 

4) Влияние на ценностите върху планиране на действието – колкото по-важни са 

определени ценности, толкова по-активно е планирането на средствата и начините 

за тяхното изразяване. Това засилва връзката между ценностите и поведението, 

което предизвикват (Schwartz, 2005b, 2006a, b). 

Гарванова допълва, че „за да се предскаже поведението успешно, трябва да се отчете 

значимостта на ценностите, които съдействат, но и които възпрепятстват неговата изява, 

поради интегралния характер на ценностната система“ (Гарванова, 2013: с. 45). 

Паунов, Паунова и Паунов (2013) също извеждат няколко важни съображения за 

влиянието на ценностите върху поведението: 

 ценностите са пасивно съществуващи убеждения, които – за да въздействат върху 

поведението – трябва да бъдат активирани; 

 достъпността и значимостта на една ценност са ключови за активацията й; 

 активираната в определен ситуативен контекст ценност се превръща в мотиватор 

за поведения, т.е. действия, които водят до постигане на ценни цели (резултати); 

 хората отразяват ситуациите, в които попадат, в светлината на приоритетните си 

ценности и различните ценности предполагат различни поведения; 

 колкото по-висок е приоритетът на една ценност, толкова по-вероятно е хората да 

бъдат мотивирани от нея и да изграждат планове за действие, които ще я 

демонстрират, изразят в реални поведения. 

Представеният литературен обзор в тази точка показва многоаспектността на 

влиянието на ценностите върху поведението. Налице е сложен механизъм на активиране на 

различни ценности от наличните ситуативни фактори и поведенческо въздействие чрез 

моделиране на нагласи, формиране на мотивационен компонент и придаване на валентност 

върху обекти, поведение и ситуации. Беше изяснено, че различните ценности действат по 

                                                 
6
 Акроним от motivation, ability, role, situational factors (MARS). 

7
 Цитиран по Гарванова (2013: с. 44-45). 



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 181 

различен начин и в различни контексти. 

 

6. Теоретичен модел на влиянието на трудовите ценности в контекста на 

управлението на човешките ресурси 

В предходните точки е разгледан въпросът за характера трудовите ценности и тяхното 

изследване в контекста на УЧР. В теоретичния обзор на този проблем е изяснена тяхната 

същност, връзката им с нагласите и поведението. Изяснени са различията между ценностите 

и нагласите и е обосновано влиянието на ценностите при формирането на нагласите, както и 

тяхното въздействие върху поведението. Нагласите са основен фактор във всички 

поведенчески модели. Разгледани са основни теории за трудовите ценности, както и 

различните аспекти на тяхното изследване. Голяма част от тях са фокусирани върху връзката 

с различни личностни характеристики. Наблюдаваме сложен механизъм на активиране на 

различни ценности от наличните ситуативни фактори и поведенческо въздействие чрез 

моделиране на нагласи, формиране на мотивационен компонент и придаване на валентност 

върху обекти, поведение и ситуации. 

В работна среда ние се интересуваме предимно от трудовите ценности на 

служителите и тяхното въздействие върху нагласите към различните работни ситуации и 

трудовото поведение. Управлението на човешките ресурси се реализира чрез разнообразие 

от дейности. Именно те задават ситуациите, с които се сблъскват служителите по време на 

работния процес, и насочват към определено очаквано поведение, което да удовлетворява 

целите на организацията. Затова основен акцент поставяме върху трудовите нагласи, които 

се формират спрямо различните дейности по УЧР. Резултатите на теоретичния анализ дават 

възможност за разработване на теоретичен модел на релацията „трудови ценности – 

дейности по УЧР“ (вж. Фигура 4). 

 

Фигура 4. Теоретичен модел на релацията „трудови ценности – дейности 

по управление на човешките ресурси“ 
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Трудовите ценности в модела са описани чрез двата фасета, които ги изграждат 

(модалност и условия за изпълнение – елементи от двуфасетната теория за трудовите 

ценности на Elizur). Личностните характеристики оказват въздействие при формирането на 

трудовите ценности и нагласи. Нагласите се отнасят до конкретен обект/ситуация и 

включват емоционална връзка с обекта. Това взаимодействие се моделира от ситуационните 

фактори, които разделяме в две категории: индивидуалния работен контекст и ситуационни 

фактори на организационно равнище. Оформените нагласи определят оценката спрямо 

дейностите по управление на човешките ресурси и от там създават предразположение към 

определен тип поведение на служителя. 

 

Заключение 

Изясняването на ролята на трудовите ценности в управлението на човешките ресурси 

показа тяхното централно значение при определянето на трудовото поведението на 

служителите в организацията. Възприятието на прилаганите дейности по УЧР и тяхната 

ефективност се влияят от тяхното съответствие с трудовите ценности на персонала. 

Изследването на характера и механизма на проявление на трудовите ценности може 

да послужи за профилиране на служителите според техните трудови ценности, подобряване 

на процеса на планиране и реализация на дейностите по УЧР, както и разработване на 

вътрешна комуникационна стратегия за управление на взаимоотношенията със служителите 

на организацията. Част от насоките за задълбочено изследване на трудовите ценности са: 

 Изследване на релацията „трудови ценности – нагласи към дейностите по УЧР“. 

 Апробиране на методики за изследване на трудовите ценности. 

 Идентифициране на набор от трудови ценности, които да се използват за 

профилиране на служителите. 

 Изготвяне на алгоритъм за прилагане на ценностния профил при вземането на 

управленски решения по отношение на човешките ресурси в организацията. 

 Изследване на връзката на трудовите ценности с мотивацията. 

 Изследване на влиянието на типа личност върху трудовите ценности. 

 Изследване на съответствието между служителя и организацията, ръководителя, 

екипа и позицията чрез използването на ценностния профил. 
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Въведение 

През последните няколко десетилетия туризмът претърпя сериозен растеж и се 

превърна в един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката в света. Тази 

динамика превърна туризма в ключов двигател за социално-икономическото развитие на 

много държави по света. Развитието на туристическата дейност се отразява все повече и 

повече на различните  места по света. Тази промяна, в зависимост от това как се управлява 

този сектор, може да бъде положителна или отрицателна. Идеята е да се сведат до минимум 

негативните последици. Този стремеж ангажира заинтересованите страни в сектора с 

концепцията за устойчиво развитие на туризма. През последните години терминът 

„устойчивост“ се използва в комбинация с развитие, икономика и други, но все повече и с 

туризъм.  Туристи (особено от по-развитите страни) са все по-загрижени как харчат парите 

си и дали това са „устойчиви“ начинания. Ето защо целта на този доклад е да се представят 

някои аспекти на устойчивия туризъм и да се изведат и коментират добри практики в 

посочената област. 

 

1. Значение и роля на туризма в българската икономика 

Туризмът е ключов сектор в българската икономика. През 2016 г. той формира 12.8% 

от БВП (6.6 млрд.US$ или 6.2 млрд. евро) и осигурява общо 362 900 работни места.
1
. 

Туризмът у нас, както и в останалите страни от Европа и света, се развива в среда на висока 

младежка безработица, застаряване на населението, активни миграционни процеси, 

неблагоприятни промени в климата, засилен натиск върху околната среда и други негативни 

фактори, които влияят пряко и върху състоянието на туристическите ресурси и развитието на 

туристическата индустрия. Затова създаването на  политики за управление на устойчивото 

развитие на туризма (в т.ч. стратегическо планиране, реализация, мониторинг и контрол) са 

сред най-големите предизвикателства пред българското Министерство на туризма. През 

януари Световната организация по туризъм (СОТ) обяви на официална церемония в Мадрид 

2017-а за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие“ по решение на 

Генералната асамблея на ООН.
2
 Инициативата е насочена към промяна на политиките, 

бизнес практиките и потребителските навици, които да формират устойчиво развитие на 

туризма. Ролята на туризма ще бъде насърчавана и популяризирана в няколко основни сфери 

                                                 
1
 WTTC, Data Gateway, Bulgaria, 2016 

2
 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/mezhdunarodna-turisticheska-politika/2017-mezhdunarodna-godina-

na-ustoychiviya-turizum-za 
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- приобщаващ и устойчив икономически растеж; социално включване, заетост и намаляване 

на бедността; ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда и борба с 

климатичните промени; културни ценности, многообразие и културно наследство; взаимно 

разбиране, мир и сигурност. Данни показват, че България е сред най-активните партньори на 

СОТ. Икономическия, социално-икономическия и научно-техничесия прогрес доведе до 

извънредно бързо развитие на туризма (Беседин, 2013).  

От една страна туризмът има изключителен икономически принос – той е един от най-

значимите източници на приходи и работни места. Същевременно туризмът е много сложна 

индустрия, включваща множество заинтересовани страни (понякога с противоположни 

интереси) изискваща значително количество ресурси. Като такъв, туризмът може да има 

много различни влияния според начина, по който дейностите се извършват. Когато е 

правилно управляван туризмът може да има положителна роля в социалното, културното, 

икономическото, природното и политическото развитие на дестинацията и в този вид 

представлява важна възможност за развитие за много страни и общности. В обратния случай 

безконтролното развитие на туризма може да доведе до много вредни влияния върху 

природните ресурси, моделите на потребление, замърсяването и обществените структури.  

Нуждата от устойчивост, планиране и управление е наложителна за оцеляването на 

индустрията като цяло. Поради тази причина в настоящия доклад се обръща по-специално 

внимание на понятията „устойчивост“ и „устойчив туризъм“. 

Различните сфери на човешкото познание акцентират върху различни особености на 

термина „устойчивост“ и „устойчиво развитие“ на туризма. Устойчивостта засяга всички 

нива на обществено развитие – местно, регионално, национално и глобално. Тя е въпрос на 

ценностен избор и балансирано планиране. По тази причина никак не е случайно, че днес 

думата „устойчивост“ се среща в най-различни словосъчетания от най-разнообразни сфери 

на науката и практиката, например: „устойчиви политики“, „устойчиви градове и региони“, 

„устойчиви сгради“, „устойчиво земеделие“, „устойчив транспорт“, „устойчив туризъм“, 

„устойчиво образование“ (Велковска, 2014).  За целите на този доклад се разглежда 

устойчивостта по-конкретно в туризма. Устойчиво развитие на туризма е концепция, 

oсигуряваща дългосрочно на поколенията допустимо антропогенно натоварване върху 

туристическите ресурси, тяхната жизнеспособност, развитие и икономическа рентабилност 

(Беседин, 2013). Според Световната организация по туризъм към UNWTO устойчивото 

развитие на туризма и управленските практики са приложими във всички форми на туризъм, 

включително масовия туризъм и различни сегменти от нишовия туризъм. Принципите на 

устойчивостта се отнасят до екологичните, икономическите и социално-културните аспекти 

на развитието на туризма и трябва да се постигне подходящ баланс между тези три 

измерения, за да се гарантира неговата дългосрочна устойчивост.
3
  

Участниците в туристическия процес следва да се стремят да опазват околната среда и 

ресурсите на държавата, за да осигурят един устойчив икономически растеж. Приоритетни 

области в туризма, като се отчита принципът за устойчивото развитие трябва да бъдат 

опазването и възстановяването на околната среда: минимизиране на отпадъците, привличане 

на персонал, клиенти и обществото към екологични проблеми.  

Авторът на този доклад смята, че разглеждането на икономически, социални, 

културни критерии и опазване на околната среда следва да бъде неразделна част от всички 

управленски решения в областта на туризма.  
 

2. Устойчивост в туризма  

Специалисти  смятат, че индустрията в областта на туризма трябва да бъде включена 

в устойчивото развитие, защото това е „ресурсна индустрия“, която зависи от наследството 

на природата и обществото (Мurfhy, 1985). През последните 20 години туризмът се превърна 

                                                 
3
 http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 
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в основна част от концепцията  за устойчиво развитие, което се вземе предвид мащаба и 

темпа на разширяване на индустрията; екологичното, икономическото, социалното и 

културното въздействие на туризма. Може да се твърди, че концепцията за устойчив туризъм 

се заражда поради отрицателното въздействие на масовия туризъм и последвалото раждане 

на "зелен туризъм"( Swarbrooke, 1999). 

 Wight (1997) смята, че туризмът, който е свързан с устойчивото развитие е разработен 

така, че характерът, мащабът, местоположението и начинът на развитие са подходящи и 

устойчиви във времето и където способността на околната среда да подкрепя други дейности 

и процеси не е нарушена, тъй като не е възможно туризмът да бъде изолиран от останалите 

ресурсни дейности. В основата на устойчивия туризъм са имплицитни ценности, свързани 

със стремежа към интегриране на икономически, социални и културни цели.  

 В специализираната литература има множество дефиниции за устойчивост и 

устойчиво развитие (Butler, 1999;Page & Dowling, 2002). Световната организация по туризъм 

(WTO, 2001) предлага следното определение за устойчиво развитие. Устойчивото развитие 

на туризма отговаря на нуждите на настоящите туристи и региони, като същевременно 

защитава и подобрява възможностите за бъдещето. Управлението на всички ресурси би 

следвало да бъде по такъв начин, че икономическите, социалните и естетическите нужди да 

бъдат изпълнени, като същевременно се запази културната цялост, биологичното 

разнообразие и системите за подпомагане на живота“. Prosser (1994) обобщава четири сили 

на социална промяна, които поставят началото на устойчивостта в туризма: 

неудовлетвореност от съществуващите продукти; нарастваща екологична осведоменост и 

културна чувствителност; реализирането по целеви региони на ценните ресурси, които те 

притежават, както и промяната на нагласите на предприемачите и туроператорите. Други 

автори (Bramwell, Lane, 1993) смятат, че устойчивостта е средство за справяне с негативните 

последици от туризма, както и поддържането на дългосрочна жизненоспособност. Те 

разглеждат устойчивостта като положителен подход, целящ да намалени напрежението и 

конфликтите, създадени от сложните взаимодействия между туристическата индустрия, 

туристите, околната среда и приемащите общности, така че дългосрочният капацитет и 

качеството на  природните и човешките ресурси могат да бъдат съхранени. 

След като са разгледани различни мнения и дискусии по отношение на същността за 

устойчивостта в  туризма и нейните компоненти, е видно, че устойчивото развитие е сложна 

и многоизмерна концепция и че туризмът, като компонент на този процес, отразява това 

разнообразие. Могат да бъдат разграничени седем основни измерения, които са в рамките на 

общите разбирания за устойчиво развитие на туризма. Те включват в себе си общата 

многоизмерност и интердисциплинарни интереси. Според Porter (1991) първото измерение се 

свързва с необходимостта от от управление на ресурсите, т.е ресурсите са все по-ограничени 

и те се нуждаят от правилно управление. Второ, подобно управление би следвало да 

потвърди, че туризмът е икономическа дейност, която трябва да е в състояние да постига 

успехи, за да оцелява и да бъде извлечена полза за обществото. Tретото измерение посочва 

необходимостта от изпълнение на социални задължения. Има се предвид равенство между 

хората, уважение към обичаите и начина на живот на другите поколения. Основен компонент 

на околната среда и културата е тяхната естетическа привлекателност. Въпреки, че фокусът 

често е бил върху международните отличителни белези, естетиката и качествата на 

обичайните градски пейзажи и общите пейзажи не трябва да бъдат пренебрегвани. Оттук 

може да се направи заключение, че в  всички споменати по-горе потребности трябва да бъдат 

разгледани в рамките на екологичните параметри за поддържане както на околната, така и на 

социалната среда.  
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Често устойчив туризъм се разглежда като синоним на „еко“, „зелен“ или в хармония 

с природата. Така например дадена туристическа атракция или дестинация може да бъде 

„зелена“, но не и устойчива. Според автора на този доклад когато става дума за устойчивост, 

всъщност съществуват три „стълба“, които трябва да се вземат предвид – екологичен, 

икономически и социално-културен. Туризмът трябва да развива и в трите области, за да се 

счита  наистина за устойчив. Следователно може да се твърди, че  устойчивият туризъм не е 

вид туризъм, а начин на развитие на всички останали видове. Истината е, че всеки вид 

туризъм (дори екотуризма) би могъл да се развива неустойчиво. Ако например се разработи 

еко-маршрут, посветен на местен рядък или ендемичен вид цвете, птица, животно и той води 

до местообитанието на този вид, то в даден момент може да се окаже, че този туризъм носи 

повече поражения, отколкото ползи за природата и населението
4
. Трите стълба на 

устойчивия туризъм са икономическа устойчивост, опазване на околната среда и социална и 

културна устойчивост. Много често когато се мисли за устойчивост, не се взема предвид 

икономиката, но тя е основен ключ към създаването на устойчив туризъм. Икономическа 

устойчивост в туризма означава намаляване на изтичането на средства извън туристическата 

област и  задържане на финансовите приходи в общността. Така например ако хотел, 

дружество или собственост, което се управлява от чужда фирма или компания, по всяка 

вероятност няма да допринесе много за местната икономика.Това може да се твърди, че не е 

устойчива практика.  

Общността трябва не само да участва в туристическите дейности, продукти и услуги, 

но и да споделя финансовите ползи от тях. Околната среда е изключително важна за 

развитието на туризма. И двете среди – природната среда (като плажове, гори, водни 

пътища) и градската среда (като исторически сгради и руини), трябва да бъдат съхранени, за 

да бъде даден вид туризъм устойчив. Устойчивост на околната среда означава ресурсите в 

даден район (каквито и да са те – ладншафт, вода, земята и дива природа) да бъдат запазени 

за ползване от бъдещите поколения. Това е много повече от просто „зелено“. Когато дадена 

зона започва да се посещава от туристи, там неизбежно се забелязват социални и културни 

влияния на туристи върху местната общност. Социална и културна устойчивост означава 

опит за намаляване на отрицателното влияние и се фокусира върху по-положителни аспекти, 

като например насърчаване на културния обмен и съхраняване на местните традиции. Това 

обикновено може да се постигне чрез обучение на местните жители, които участват в 

туристическата индустрия. Когато местните хора и общност  са активни участници в 

туристическите дейности посетитлите получават по-истинско преживяване, а местните 

жители са по-склонни да възприемат туризма в положителна светлина.  

Планирането в екотуризма е основано на ограничените ресурси. При това 

възможностите за екотуризъм ще se загубят, ако общините допуснат капацитетът на средата 

да превиши или ако биоразнообразието и физическото присъствие са изменени изцяло. 

Следователно най-важната черта на екотуризма е устойчивост и устойчивото развитие. Ето 

затова, може да се твърди, че екотуризмът е вид устойчив туризъм. Butler (1991) определя 

устойчивия туризъм като: “форма на туризъм, която подкрепя екологичното равновесие” и 

предлага работна дефиниция за устойчиво развитие и усъвършенства в област (община, 

природна среда) през определен период от време и който не причинява вреди или не изменя 

природната среда.”  

Световната организация по туризъм (WTO, 2018) дефинира устойчивият туризъм като 

„Туризъм, който взeма предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, 

обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата 

                                                 
4
 http://blog.prozrachniplanini.org/ 
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и приемните общности." Съответно устойчивият туризъм трябва: (1)да използва по 

оптимален начин природните ресурси, които представляват ключов елемент в 

туристическото развитие, поддържайки жизненоважни екологични процеси и подпомагайки 

закрилата на природното наследство и биологичното разнообразие; (2)да уважава социалната 

и културна автентичност на приемната общност (3)да предпазва тяхното материално и живо 

културно наследство и традиционни ценности и (4)да допринася за разбиране и толерантност 

между различните култури. В тази връзка може да се твърди, че екотуризмът може и трябва 

да се превърне в един от ключовите сектори за просперитет на населението в различните 

региони на България. Екотуризмът се основава на една от най-хуманните концепции за 

развитието на света, който ни заобикаля, а именно устойчиво развитие. Като един от най-

бързо развиващите се сектори в света, тази форма на устойчив туризъм е международно 

призната като реална възможност за икономическо развитие на природните райони в 

партньорство с институциите на природозащитата. Въпреки, че често в практиката 

устойчивият туризъм се асоциира с екотуризма, всички твърдения свързани с екотуризма 

дават основание да се твърди, че  екотуризмът всъщност е само един от аспектите на 

устойчивото развитие на туризма. 

В тази връзка по отношение на устойчивия туризъм като се вземат предвид 

принципите на устойчивостта могат да се направят следните заключения: (1) да реализира 

оптималното използване на ресурсите на околнатасреда, което представлява ключов елемент 

в развитието на туризма, поддържайки екологичното равновесие и спомагайки за 

съхраняване на природното наследство и на биоразнообразието; (2) да уважава социално-

културна идентичност на приемащите общности и да опазва културното наследство, 

традиционните ценности и да допринася за междукултурното разбирателство и толерантност 

и (3) да осигури устойчиви за дълъг период от време дейности, които да носят социално–

икономически ползи, справедливо разпределени между всички участници, включително и 

стабилна база за наемане, възможности за печалба и социални услуги за приемащата 

общност, подпомагайки изкореняването на бедността 
5
.  

На тази база се представят някои устойчиви практики. Според данни над три четвърти 

от предприятията (77%) са въвели практики за намаляване на влиянието си над околната 

среда. Предприятията от Австралия, Азия и Северна Америка по-често имат екологични 

практики (84%), докато в Европа дялът спада до 73% 
6
. Туристическата индустрия в 

Европейския съюз допринася почти 3,7% от брутния вътрешен продукт, с около 1,8 милиона 

предприятия, за които работят 5% от общата работна сила (приблизително 11,3 милиона 

работни места). Също така, туризмът косвено създава около 10% от БВП на Европейския 

съюз и ангажира около 11% от работната сила.  

В настоящия доклад се представят някои реални примери за устойчив туризъм и 

опити, които доказват, че устойчивото бъдеще е напълно възможно. Това са нови „светлини“ 

за устойчив туризъм. Така например сертифициран през 2013г. като „Градска дистинация на 

биосферата“, който се присъжда от Института за Отговорен туризъм (ITR) и се подкрепя от 

ЮНЕСКО, градът Хихон се превръща в един от най-добрите примери за устойчив туризъм 

през 2017г
7
. След подновяването на сертификата си за устойчивост и благодарение на 

силното си участие като туристически регион „Хихон” и разработването на маркетингов 

план с цел популяризиране на града по отношение на отговорния туризъм, градът 

продължава да се позиционира като град свързан с устойчия и отговорен туризъм. Широката 

култура, цялостната грижа за околната среда, високото качество на живот и туристически 

                                                 
5
 https://eurekainstitute.eu/tourist/images/Inf-materials/Narachnik.pdf 

6
 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2016/europeanunionlcu2016.pdf 

7
 https://www.biospheretourism.com/en/blog/17-sustainable-tourism-examples-for-this-2017/2 
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модел, са фокусирани върху удовлетвореността на посетителите на града. Това са силни 

страни, които превръшат град Хихон в „Градска дистинация на биосферата“. По отношение 

на отговорността към околната среда, повече от 85% от общината са селски райони. Във 

връзка с културата и трациите, Хихон е град, който популяризира своите ценности чрез 

многобройни дейности и музеи, които позволяват на посетители и туристи да „преживяват“ 

историята на града и местните обичаи. Вземайки предвид и социалната отговорност, Хихон 

переодично разработва различни програми за насърчаване на икономическата активност, 

създаване на все повече работни места и устойчиво развитие. Градът е награден за най-добра 

дестинация за качество на туризма през 2012г. от Министерството на промишлеността, 

енергетиката и туризма на Испания. Това дава основание да се твърди, че градът е 

отличителен по отношение на качеството.  

Друг пример и лидер в прилагането на нови технологии и подходящи практики в 

областта на устойчивостта е т.нар “BIOHOTEL-COLUMBIA” в Южна Америка. Отначалото 

докрая си той е проектиран с най-строгите стандарти за устойчиво строителство. 

Благодарение на философията, която включва не само устойчива инфраструктура, но и 

процес по придобиване на екологично ефективни доставчици и доставки на международния 

пазар, хотелът притежава LEED сертификат за устойчива конструкция.  

 Модел на устойчив  хотел намиращ се в биосферен резерват „Дана“(Йордания).  

„Feynan Ecolodge“ е първият хотел асоцииращ се с екотуризъм в Йордания. Собственост е на 

Кралското дружество за опазване на околната среда (RSCN). “Feynan Ecolodge” интегрира 

опазването и социално-икономическото развитие, като същевременно оказва минимално 

въздействие върху околната среда и предлага устойчив туризъм. Данни сочат, че това е хотел 

със 100% възобновяема енергия. Печели редица награди свързани с устойчивостта и е един 

от 25-те еколигини и устойчиви хотели в „National Geographic” през 2013 г. 

 

Заключение 

 След представянето на практики в областта на устойчивия туризъм следва да се 

направи заключение, че в крайна сметка устойчивото развитие на туризма изисква 

съзнателна намеса на всички участващи, както и на някои важни политически лидери, за да 

се осигури широко участие и гарантира истински консенсус. Постигането на устойчив 

туризъм е непрекъснат процес, който изисква постоянно наблюдение на въздействията и 

въвеждане коригиращи и превантивни мерки, когато това е необходимо.Устойчивият 

туризъм също така трябва да поддържа високо ниво на удовлетвореност у туриста и да му 

осигури незабравимо преживяване, повишаване осведомеността мупо въпросите на 

устойчивото развитие и насърчаване на практиките в устойчивия туризъм.  

Устойчивото развитие включва постоянството, което означава, че устойчивият 

туризъм изисква оптимално използване на ресурсите (включително биологичното 

разнообразие), минимизиране на отрицателното икономическо, социално-културно и 

екологично въздействие, максимизиране ползите за местните общности, националните 

икономики и за опазване на природата. Като естествена последица, устойчивостта се отнася 

и до управленските структури, необходими за изпълнението на тези цели, които са 

изключително важни в настоящия контекст. 

Цел на постигането на един устойчив туризъм трябва да бъде подчинена на 

националните и регионални планове за икономическо и социално развитие. Тези действия 

могат да обхващат икономически цели (повишаване на доходите, разнообразяване и 

интегриране дейности, контрола, зониране на развитието), социални цели (преодоляване на 

бедността и неравномерното разпределение на доходите, опазване на местното социално-

културно наследство, участие на местните общности) или екологични цели (защита 
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функциите на екосистемата, опазването и устойчивото използване на биологичното 

разнообразие). 
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газове и промените в климата  
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Potential of the Agrarian Sector to Mitigate Greenhouse Gases and Climate Change  
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Abstract 

Agriculture has untapped potential to reduce greenhouse gas emissions. The use of this potential is an 

important priority for the sector to meet the growing environmental needs of society. The main points in the article are: 

there are serious ambitions from the climate mitigation sector; there is a wide range of environmental practices that 

can lead to a sustained reduction in emissions; it is necessary to strike a balance between the environmental and 

economic benefits of implementing greenhouse gas emission reduction measures without affecting the competitiveness 

of the sector; there is an objective need to increase the role of monitoring the sector in relation to greenhouse gas 

reduction; identifies the need to increase environmental responsibility for farmers, which requires them to increase 

their awareness; the implementation of climate-friendly environmental practices requires significant resources, which 

determines the need to continue the financial support for the sector under the Common Agricultural Policy; the role of 

the agrarian sector in offsetting carbon emissions from other sectors of the economy is growing. In this sense, the 

article aims to explore the climate change mitigation potential of the sector and to propose policy actions in this context 

in the context of international climate agreements while maintaining the competitiveness of the sector. 
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Въведение  

Селското стопанство може да допринесе значително за усилията на Европейския съюз 

(ЕС) за смекчаване на последиците от изменението на климата. Макар в редица доклади на 

ЕС
1
 да е широко признато, че селското стопанство може да допринесе за смекчаване на 

последиците от увеличаването на въглеродните емисии на земеделска земя, съществува 

значителен неизползван потенциал аграрния сектор да допринесе за намаляване емисиите на 

парниковите газове различни от въглероден диоксид (СО2). Приносът на сектора ще зависи 

до голяма степен от амбициите на сектора в тази посока, потенциалните разходи за тези 

действия и равнището на наличната публична подкрепа. Понастоящем в Общата 

селскостопанска политика съществуват редица мерки за смекчаване на последиците върху 

климата от страна на аграрния сектор, но е необходим задълбочен поглед за постигане на 

трайно намаляване на емисиите при оценка на въздействието на тези мерки върху 

производството. За да се запази конкурентоспособността на аграрния сектор в дългосрочен 

план да се проучват и екологичните и икономическите ползи от прилагането на тези мерки за 

смекчаване на климатичните промени. От друга страна, съсредоточаването върху емисиите, 

различни от СО2, имат различно проявление в селскостопанската практика и влиянието им 

                                                 
1
 Olesen, A. S., J. P. Lesschen, M. Rayment, N. Ebrahim, P. Weiss, E. Arets, A. F. Larsen, N. Sikirica, G. Nabuurs, M. 

Schelhaas (2016): Agriculture and LULUCF in the 2030 Framework – Final Report. Submitted by ICF Consulting 

Limited, Alterra, COWI, Ecologic Institute and Umweltbundesamt GmbH, Job Number 30300708 < 

https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en>; 

Pérez Domínguez, I., T. Fellmann, F. Weiss, P. Witzke, J. Barreiro-Hurlé, M. Himics, T. Jansson, G. Salputra, A. Leip 

(2016): An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture (EcAMPA 2). JRC Science for 

Policy Report, EUR 27973 EN, 10.2791/843461 < https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en>; 

Paquel, K.; Bowyer, C.; Allen, B.; Nesbit, M.; Martineau, H.; Lesschen, JP.; Arets, E. (2017), Analysis of LULUCF 

actions in EU Member States as reported under Art. 10 of the LULUCF Decision, a report for DG CLIMA of the 

European Commission 

https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en
https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en
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върху промените в климата е разнообразно в екологичен, географски и социално-

икономически аспект. Това предполага постигане на висока степен на информираност за 

потенциала и нивата на смекчаване в сектора и прилагането на големи усилия за точен 

мониторинг в областта на климата и мерките за въздействието върху него. 

Важно съображение за оценка на потенциала и последствието от прилаганите мерки 

за въздействие върху климата имат разходите за тези действия. Някои действия могат да са с 

ниска цена и да се приемат лесно от земеделските стопани, без сериозни инвестиции или 

въздействие върху производството, но някои от тях могат да имат по-високи разходи, които 

вероятно няма да бъдат покрити от производствените печалби, което ще изисква финансова 

подкрепа за евентуално направените разходи. Подкрепата за смекчаващите климата действия 

в аграрния сектор може да имат високи разходи за обществото в ЕС, но чрез тях би могло да 

се постигнат ползи за околната среда и обществеността като цяло. Но постигането на тези 

ползи предполага разходите да се правят при отчитането на редица специфични условия за 

достигане на заложените екологични и обществени цели. Правилната комбинация от 

действия трябва да гарантира, че усилията за смекчаване са приети и приложени правилно, за 

да се избегнат дългосрочни производствени проблеми, които могат да доведат до ефекти на 

изместване на въглеродни емисии (например, изместване на производства в държави извън 

ЕС). Това повишава необходимостта от съгласуваност между екологичните и 

икономическите цели. 

За разлика от другите сектори на икономиката на ЕС, насърчаването на действия за 

смекчаване на последиците от изменението на климата в селското стопанство зависи от 

приемането на действия от страна на милиони земеделски стопани и малки предприятия. 

Следователно, повишаването на осведомеността за подкрепа и информиране на земеделските 

стопани е от съществено значение за ангажиране на земеделските производители в действия 

за смекчаване на последиците от изменението на климата 

Решаването на въпроса за смекчаване на изменението на климата от селскостопанския 

сектор изисква да се вземе предвид както предлагането (т.е. производството), така и 

търсенето (т.е. потреблението). Аграрният сектор, заедно с другите сектори на икономиката 

на ЕС, трябва отговаря на пазарните изисквания и демографските промени. В статията се 

акцентира върху наличните инструменти за подкрепа на действията за смекчаване на 

последиците върху климата от страна на търсенето, но те трябва да бъдат съчетани с мерки 

от страна на производството, така че да се намали натискът върху сектора като цяло.  

В контекста на глобалните климатични промени аграрният сектор следва да 

предприема действия насочени към повишаване на своя принос за намаляване на емисиите 

парникови газове и постепенно премахване на емисиите.  

В настоящата статия обект на изследване са предимно емисиите и действията за 

смекчаване на последиците за аграрния сектор, обхванати от приетото решение за споделяне 

на усилията (ESD)
2
 и приетия през 2018 г. регламент за разпределяне на усилията (ESR)

3
. 

Разглеждат се само емисиите на парникови газове различни от СО2, включващи основно 

азотен оксид (N2O) и метан (СН4), тъй като действията в посока на намаляване на емисиите 

от СО2 са определени с дейностите във връзка със земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство (LULUCF)
4
. 

                                                 
2
 Решение на Европейския парламент и на Съвета относно правила за отчитане и планове за действие в областта 

на емисиите и поглъщането на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, 

промени в земеползването и горското стопанство. COM (2012) 93 Final. 2012/0042 (COD) 
3
 Законодателни предложения за регламент относно разпределяне на усилията и регламент относно 

земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. (2017/С 272/08) 
4
 Чрез подходящи практики за земеползване и управление в горското и селското стопанство въглеродните 

емисии могат да бъдат ограничени и съответно да се увеличи отстраняването на въглерод от атмосферата. Този 

вид практики попадат в обхвата на сектора на LULUCF, който включва главно емисиите и поглъщанията на 

въглероден диоксид (CO2) от земни екосистеми, които обикновено се оценяват като изменения във 
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1. Аграрния сектор на ЕС и изменението на климата 

Европейският съвет в заключенията си от 23-24 октомври 2014 г. относно Рамката на 

политиката за климата и енергийната политика за 2030 г. прие обвързваща цел за намаляване 

на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. спрямо 1990 г. и тази цел беше 

потвърдена заключенията на Европейския съвет от март 2016 г. Целта за намаляване на 

емисиите следва да бъде постигната колективно от Съюза по възможно най-ефективния 

начини, от гледна точка на разходите, с намаленията в системата на Европейския съюз за 

търговия с емисии (Схема за търговия с емисии). Намалението за секторите извън Схемата за 

търговия с емисии възлиза съответно на 43% и 30% до 2030 г. в сравнение с 2005 г. Всички 

сектори на икономиката следва да допринесат за постигането тези намаления на емисиите на 

парникови газове и всички държави-членки следва да участват в това усилие, като 

балансират съображенията за справедливост и солидарност. Регламента за разпределяне на 

усилията е част от изпълнението на приноса на ЕС по Парижкото споразумение за климата 

от 2015, съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC). 

Регламентът отделя на аграрния сектор пряко и значително въздействие върху 

биоразнообразието и екосистемите. Поради тази причина се определя необходимостта от 

съгласуваност между политиката за намаляване на парниковите газове и другите цели и 

политики на ЕС като Общата селскостопанска политика, политиката за биологичното 

разнообразие, стратегията в областта на горското стопанство, стратегията за кръговата 

икономика и др. 

Усилията за смекчаване на влиянието на аграрния сектор върху промените в климата 

са все още сравнително скромни в сравнение с тези в други сектори и на този етап са довели 

до намаляване на броя на животните и повишаване на ефективността при използването на 

минерални торове. Предизвикателствата както от техническо, така и от политическо естество 

за постигане на икономически ефективно намаляване на емисиите на парникови газове в 

селскостопанския сектор доведоха до предприемането на редица действия за смекчаване на 

изменението на климата в селскостопанския сектор. Но според Hart at all
5
 прилагането на 

тези мерки отразяват смесица от национални и международни  политически стимули, както и 

търговски мерки, вместо да бъдат поставяни в контекста на съгласувани действия за 

 
въглеродните запаси. Емисиите на други видове парникови газове в резултат от селскостопански дейности, 

например на метан или на двуазотен оксид от преживни животни и торове, не се разглеждат в рамките на 

LULUCF, което се отнася най-вече за въглеродните емисии и поглъщания в растителността и почвата. 

Емисиите от селскостопански дейности на различните от СО2 газове се включват в отделна инвентаризация на 

емисии от селското стопанство.  

Най-голямо значение във връзка с LULUCF имат селското и горското стопанство, свързаните с тях 

промишлени отрасли и енергийни дейности; техният принос за намаляване на емисиите и засилване на 

поглъщанията се осъществява по няколко начина. Селскостопанските мерки, имащи за цел намаляване на 

преобразуването на затревени площи в обработваеми земи и на загубите на въглерод от органични почви, могат 

да включват агрономически практики, като например използване на други видове селскостопански култури 

(примерно повече бобови култури) и увеличаване на сеитбообращението. Съчетаването на селскостопански и 

горскостопански практики, осигуряващи по-големи въглеродни запаси в почвата, включва отглеждането на 

добитък или селскостопански култури в земи, където се отглеждат също и дървета за добив на дървесина, за 

енергийни цели или за други дървесни продукти. Също така, възможно е органични материали да бъдат 

връщани или оставяни върху почвата с оглед подобряване на продуктивността на обработваемите земи и 

затревените площи, като в същото време възстановяването на влажни зони, оставянето под угар или 

недренирането на органични почви, включително торфища, както и възстановяването на деградирали почви 

биха могли да водят до значителни ползи по отношение на смекчаването на въздействието върху климата и за 

запазването на биоразнообразието. С оглед на това, включването на управлението на обработваемите земи и 

затревените площи в отчитането на емисиите представлява необходима стъпка към цялостното признаване на 

приноса на тези дейности за изпълнение на ангажиментите във връзка с изменението на климата. 
5
 Hart K, Allen B, Keenleyside C, Nanni S, Maréchal A, Paquel K, Nesbit M and Ziemann J. (2017) The consequences 

of climate change for EU agriculture. Follow-up to the COP21 - UN Paris climate change conference. European 

Parliament, Brussels. 
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намаляване на емисиите от сектора като цяло. Това поражда ясното предизвикателство да се 

балансира производството на суровини и храни и да се определи точния баланс на 

нисковъглеродното бъдеще на аграрния сектор.  

Аграрния сектор, заедно с другите сектори, произвежда както въглеродни, така и 

невъглеродни емисии, но притежава сериозен потенциал за намаляване на парниковите 

газове от атмосферата, под формата на уловен CO2. Емисиите възникват както от 

антропогенни, така и от биологични процеси, което повишава несигурността на оценките за 

селскостопанските емисии. Невъглеродните емисии (предимно метан и азотен оксид) се 

отчитат в рамките на Решенията за споделяне на усилията (ESD) и предложения Регламент за 

разпределяне на усилията (ESR), докато емисиите СО2 и поглъщането им от почвата, са 

обект на управление от дейностите във връзка с използването на земята, промени в 

земеползването и горското стопанство (LULUCF), отразяващи управлението на 

обработваемата земя и пасищата. В таблица 1 са показани покриването на парниковите 

газове в трите рамки на политиката на ЕС във връзка с отчитането на промените в климата. 

 

Таблица 1. Покриване на парниковите газове в трите рамки на политиката на ЕС във връзка с 

отчитането на промените в климата
6
 

Механизъм Парникови 

газове 

Връзка със земеделието Засегнати отрасли 

Решения за 

споделяне на 

усилията (ESD) 

и Регламент за 

разпределяне 

на усилията 

(ESR) 

Всички емисии 

парникови 

газове 

включени в 

Протокола от 

Киото, с цели 

насочени към 

СО2 

Емисии извън емисиите на 

CO2 от селското 

стопанство и емисиите на 

СО2 от използването на 

енергия в селското 

стопанство. /Изрично се 

изключват емисиите от 

използването на земята, 

промените в 

земеползването и горското 

стопанство (LULUCF)/ 

Електроснабдяване; 

Промишлени процеси; 

Енергия в транспорта (без 

корабоплаване и 

авиация); 

Домакинства и сгради; 

Услуги и малки 

промишлени 

производства; 

Земеделие; 

Отпадъци 

Решения във 

връзка с 

използването 

на земята, 

промените в 

земеползването 

и горското 

стопанство 

(LULUCF) 

Въглероден 

диоксид 

(СО2) 

Метан (СН4); 

Азотен оксид 

(N2O) 

Основни емисии на СО2 от 

управление на 

обработваемите земи и 

пасищата 

За всеки отчетен период: 

емисии от залесяване, 

повторно залесяване, 

обезлесяване; 

управление на гори.  

Отразяват се и 

поглъщанията на въглерод. 

От 2021 г. отчитане на 

обработваемите земи и 

пасищата. 

Схема за 

търговия с 

емисии 

Всички 

парникови 

газове 

Емисии от СО2 и N2O от 

производството на торове. 

/Средствата за бионергия 

и биомаса от земеделието 

са с нулеви емисии/ 

Производство на 

електроенергия; 

Енергийно интензивни 

промишлени сектори; 

Авиация. 
Източник: Адаптирана по Allen B. and M. Marechal (2017)  

 

                                                 
6
 Allen B & Maréchal A (2017) Agriculture GHG emissions: determining the potential contribution to the Effort 

Sharing Regulation. Report prepared for Transport and Environment. Institute for European Environmental Policy, 

London. 
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Данните включени в анализа на парниковите газове от аграрния сектор в ЕС се 

основават на Европейската агенция по околна на среда (ЕЕА). За отчитане на емисиите се 

използва единицата Потенциал за глобалното затопляне (GWP), като метанът и азотните 

оксиди се трансформират съответно с 21 и 310 еквивалента на СО2. При инвентаризацията на 

емисиите парникови газове
7
 на държавите членки на ЕС на аграрния сектор се падат 471 млн. 

т. еквиваленти СО2, което представлява 10,3% от общите емисии през 2012 г. (през 2018 г. 

общите емисии намаляват на 437 млн. т.). За сравнение, през 2012 г. най- много СО2 се пада 

на производството на енергия 55,6%, следвани от транспорт – 19,6%, индустрия – 7,1% и 

отпадъци – 3,1%. Приносът на селскостопанските емисии  на парникови газове от държавите 

членки варира значително, като най-висок е на Ирландия (31%), Литва (23%) и Латвия (22%), 

и най-нисък в Малта (2,5%), Люксембург и Чехия (около 6% всяка). България заема 13-то 

място, като приносът й е 10,7% (около средния за ЕС-28).  

При разглеждането на общото количество емисии на парникови газове в ЕС-28, важно 

е също така да се подчертае как те се разпределят между държавите-членки. Трите най-

развити индустриални държави Франция (19%), Германия (15%) и Обединеното кралство 

(11%) заедно съставляват около 45% от общото количество селскостопански емисии в ЕС-28., 

следвани от Италия (7%), Румъния и Ирландия (4% всяка) и Нидерландия (3%). Осем 

държави-членки с дял на емисиите по 2% формират 14% от общия принос (Дания, Белгия, 

Гърция, Унгария, Чехия, Швеция, Австрия и Португалия), а шест държави (България, 

Финландия, Литва, Латвия, Хърватия и Словакия) са с принос около 6% (под 1% за всяка). С 

принос по-малко от 0,5% от общото количество селскостопански емисии в ЕС-28 са Естония 

(0,3%), Кипър (0,2%), Люксембург (0,1% само 0,02%). 

Изследвани в динамика, агрегираните емисии на парникови газове в ЕС-28 от 

аграрния сектор показват стабилна тенденция на спад от около 618 млн. т. през 1990 г. до 

около 437 млн. т. въглеродни еквиваленти през 2018 (намаление с около 29,3%). Намалението 

на емисиите на парникови газове в селското стопанство се дължи на няколко фактора, но най-

вече на увеличаването на производителността, намаляването на броя на селскостопанските 

животни, подобренията в практиките за управление на земеделските стопанства, както и 

развитието и прилагането на селскостопанската политика и политиката за околната среда. За 

периода 1990-2012 г. най-голямо е намалението в сектора на отпадъците (-32%), следвано от 

индустриалния сектор (-31%) и енергетика (-17%), при общи емисии по-малко с 15% (без да е 

включено използването на земите, промените в земеползването и горското стопанство). 

Секторът на икономиката, който има ръст на въглеродните емисии е транспорта, като за 

същия период увеличението при него е с 14%. 

Средната промяна в емисиите на парникови газове в селското стопанство в 

еквиваленти на CO2 между 1990 г. и 2012 г. показва, че в ЕС-28 емисиите са намалели с 24%, 

като най-голямо е относителното намаление за девет държави-членки на ЕС-13, начело с 

България (-65%), Латвия (-59%) и Естония (-58% ). В същото време държавите-членки на ЕС-

15 са намалили емисиите си на парникови газове с 15%, като най-голямо е намалението за 

Нидерландия (-29%), Дания (-23%) и Германия (-21%). Като цяло 25 от държавите-членки 

отчетоха намаление на абсолютните равнища на емисиите на парникови газове между 1990 г. 

и 2012 г. и въпреки че няма промяна в общото равнище на емисиите на парникови газове, 

Испания, Малта и Кипър са единствените държави-членки, при които селскостопанските 

                                                 
7
 Съгласно общия формат за докладване на Рамковата конвенция на ООН по измененията на климата в 

инвентара за селскостопанския сектор се включват емисиите на метан (CH4) и азотен оксид (N2O). Емисиите (и 

отстраняването) на въглеродния диоксид (CO2) от селскостопански почви не се отчитат в категорията 

"земеделие", а в категорията "Използване на земята, промени в земеползването и горското стопанство" 

(LULUCF). Също така, емисиите на CO2, отделяни от селскостопанските дейности, свързани с използването на 

изкопаеми горива в сгради, оборудване и машини за полеви операции, се разпределят в категорията "енергия". 

Другите свързани със селското стопанство емисии, като тези от производството на фуражи и торове, са 

включени в категорията "промишлени процеси" 
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емисии са увеличени през този период от време (+11% всяка). 

Разглеждайки по-подробно развитието на селскостопанските емисии на парникови 

газове за всяка държава-членка и разделяйки тенденцията на два периода, се наблюдава, че 

по-голямата част от намаляването е постигнато в периода между 1990 г. и 2000 г. , и че в 

повечето държави-членки темпът на намаляване е намалял значително в периода между 2001 

г. и 2012 г. Това се отнася особено за новите държавите-членки от ЕС-13, където поради 

процеса на преструктуриране емисиите на парникови газове намаляха на общото равнище с 

44% между 1990 и 2000 г., но само с около 3% 2001 г. и 2012 г. От друга страна, емисиите на 

парникови газове в селското стопанство на общото равнище на ЕС-15 намаляват повече в 

периода между 2001 г. и 2012 г. (-9%) в сравнение с периода между 1990 г. и 2000 г. (-5%). 

Общото равнище на емисиите на парникови газове ЕС-28 намаляха с 16% в периода 1990-

2000 г. и с 8% между 2001 г. и 2012 г. 

Източниците на емисии на парниковите газове в аграрния сектор на ЕС-28 могат 

да бъдат детайлизирани в следните категории, показани на фигура 1, със стойности за 2012 г. 

 
Източник: Европейска агенция по околна среда (2015) 

Фигура 1. Структура на източниците на парникови газове от аграрния сектора 

 

1. Чревна ферментация. Чревната ферментация възниква, по време на микробната 

ферментация на азота в храносмилателната система на селскостопанските животни, от които 

се отделя метан. Преживните животни са основен източник на метан, докато непреживните 

животни отделят умерени количества. Общото количество освободен метан зависи и от 

отделните характеристики на животните (възрастта, теглото), както и от количеството и 

качеството на консумираната храна. Чревната ферментация осигурява 147 млн. т. 

еквиваленти на СО2, което е 31,3% от общите емисии през 2012 г., като около 82% от тях се 

падат на едрия рогат добитък (говеда и биволи) и около 12% на дребния рогат добитък (овце 

и кози). Чревната ферментация на едрия рогат добитък е най-големия и единствен източник 

на CH4 в ЕС и представлява около 26% от общите селскостопански емисии, докато на 

дребния рогат добитък се падат едва 3,6%. Чревната ферментация при едрия рогат добитък в 

ЕС-15 представлява почти 70% от емисиите на ЕС-28 в тази категория, като най-високите 

нива на емисии от ферментация на едър рогат добитък са от Франция (17%), Германия (13%), 

Великобритания (8%), Ирландия, Италия и Полша (6% всяка). Между 1990 г. и 2012 г. 

емисиите на СН4 от чревната ферментация в ЕС-28 са намалели с 24,6% (около 48 милиона 

тона CO2 еквиваленти), като около 38,8 мил. т. еквиваленти на CO2 произтичат от 

намаляването на чревната ферментация при едрия рогат добитък и около 8,5 мил. т. от 

чревна 
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(СН4); 31,3% 
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чревната ферментация при овцете и козите. 

2. Управление на оборския тор. Животинският тор (в т.ч. тор и урина) по време на 

съхранението му и третирането му е вторият по ред на принос за селскостопанските емисии 

от CH4. Освен метан се освобождават и азотни оксиди. Метанът се получава при разлагане на 

оборския тор при анаеробни условия, докато N2O се получава при аеробни или смесени 

аеробни и анаеробни условия. Количеството и видът на емисиите са свързани с видовете 

системи за управление на тора използвани във фермата и зависят от времето на задържане, 

температурата и условията на третиране. Управлението на оборския тор представлява 

приблизително 78,9 мил. т. еквиваленти на CO2, т.е. 16,8% от общите емисии на 

селскостопанския сектор в ЕС-28 през 2012 г. Емисиите на СН4 от управлението на оборския 

тор в системите за добив на едър рогат добитък възлизат на 23,7 млн. т. еквиваленти на СО2, а 

тези на свинете възлизат на 21,7 млн. т., или представляват общо 4,5% от общите емисии в 

ЕС-28. Най-високи емисии от управлението на оборския тор в ЕС-28 се падат на Франция 

(7,4% от ЕС-28), Великобритания (5,3%) и Германия (4%), Испания (6.6%). Емисиите на N2O 

от системата за съхранение на тор "твърдо съхранение и суха партида" представляват 24,7 

мил. т. еквиваленти на CO2 в ЕС-28 през 2012 г. и съответно 5,2% от общите селскостопански 

емисии. Полша (6,1%), Франция (6%) и Италия (3,9%) са държавите-членки, които 

допринасят с най-висок процент от общите емисии на ЕС-28 от системата за съхранение на 

твърди складове и сухата партида. Емисиите на ЕС-28 в категорията източник "управление на 

оборския тор" са намалели с 23,6% (около 24,4 милиона тона еквиваленти на CO2) между 

1990 г. и 2012 г.  

3. Селскостопански почви. Естествените процеси на нитрификация и денитрификация 

са свързани с отделянето на N2O от почвите. Разнообразието от селскостопански дейности 

увеличава наличието на минерален азот в почвата пряко или непряко и по този начин 

увеличава наличното количество за нитрификация и денитрификация, което в крайна сметка 

води до увеличение на количеството изпускан N2O. Емисиите N2O в селскостопанските 

почви произтичат от редица източници, в т.ч. прилагане на тор с минерален азот; прилагане 

на животински тор; биологично азотно фиксиране; минерализация на остатъчните култури; 

животински тор депониран при паша и други косвени емисии. През 2012 г. управление на 

селскостопанските почви е осигурило около 241 мил. т. CO2 еквивалент в ЕС-28, което 

представлява 51,3% от общите селскостопански емисии. Емисиите в тази категория 

източници се състоят главно от преки емисии на N2O от селскостопански почви (52,6% или 

126,8 мил. т. CO2 еквиваленти). Директните емисии от почвата представляват около 27% от 

общите емисии в сектора на селското стопанство на ЕС-28 и са резултат от прилагането на 

минерални азотни торове и органичен азот от животински тор. Държавите-членки, които 

допринасят с най-висок дял от общите директни емисии на замърсители в ЕС-28, са 

Германия (10,7%), Франция (8,7%), Полша (5,2%) и Обединеното кралство (4,7%). 

Индиректните емисии на N2O от почвите представляват 34,5% (83,2 милиона тона CO2 

еквиваленти), което представлява 17,7% от общото количество селскостопански емисии в ЕС-

28. Индиректните почвени емисии са най-високи във Франция (6,9% от селскостопанските 

почвени емисии в ЕС-28), Германия (5,7%) и Обединеното кралство (3,9%). Емисиите на N2O 

от "пасища, бобови и оборски тор представляват 12,5% (30,5 милиона тона CO2 еквивалент) 

от емисиите и представляват 6,4% от общите селскостопански емисии в ЕС-28. Между 1990 г. 

и 2011 г. емисиите от селскостопанските почви на ЕС-28 са намалели с 22% (около 69 

милиона тона еквиваленти на CO2). 

4. Култивиране на ориз. При отглеждането на ориз се отделя ограничено количество 

метан от почвата. В рамките на ЕС-28 култивирането на ориз осигурява едва 0,5% от общите 

емисии парникови газове. 

5. Изгаряне на растителни остатъци. Също се свързва с отделяне на ограничено 

количество метан, което за целия ЕС-28 се равнява на едва 0,2% от общите емисии на 
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аграрния сектор. 

Както бе подчертано по-горе, двата основни източника на емисии на CH4 от аграрния 

сектор са чревната ферментация при преживни животни и управлението на оборския тор, 

които представляват съответно 74,1% и 24,4% от емисиите на CH4 в ЕС-28. Отглеждането на 

ориз (1,2%) и изгарянето на селскостопански остатъци (0,3%) имат малък принос за емисиите 

на СН4 в ЕС-28.  

Двата основни източника на селскостопански емисии на N2O са управлението на 

оборския тор (11% от емисиите на N2O в ЕС-28) и селскостопанските почви (89% от 

емисиите на N2O в ЕС-28). Последните могат да бъдат разделени на: (1) директни емисии на 

почвата от прилагането на минерални торове и животински тор и директни емисии от 

остатъци от растения и култивиране на хистосоли, (2) директни емисии от оборски тор, 

произвеждан на поляната по време на паша, 3) косвените емисии на почвата от излужването 

и изтичането на азот, както и от отлагането на азот. Освен това изгарянето на 

селскостопански остатъци в полеви изхвърляния отделя някои емисии на N2O, но те 

представляват само 0,1% от емисиите на N2O в ЕС-28.  

Разглеждането в динамика на селскостопанските емисии на парникови газове по 

ключови източници показва кога най-големи абсолютни намаления на емисиите на CH4 и 

N2O са настъпили в ЕС-28 между 1990 г. и 2012 г. Най-голямо абсолютно намаление на CH4 

възниква при чревна ферментация при говеда, намалявайки с 38,8 мил. т. еквиваленти на CO2 

(-24%) между 1990 и 2012 г. на равнище ЕС-28, последвано от спад от 8,5 мил. т. еквиваленти 

на CO2 (- 33%) при чревна ферментация при овце. Основната движеща сила за емисиите на 

CH4 от чревната ферментация е броят на животните, които са намалели както за говедата, 

така и за овцете в ЕС-28 през разглеждания период. Намаляването на броя на животните води 

не само до намаляване на емисиите от чревната ферментация, но и до намаляване на 

емисиите на CH4 от управлението на техния оборски тор. По този начин намаляването на 

емисиите на CH4 може да се дължи главно на значителното намаляване на броя на говедата, 

което беше повлияно от ОСП (например квотата за мляко и въвеждането на необвързани с 

производството преки плащания) и увеличаването на производителността на животните (т.е. 

производството на мляко и месо ) и свързаните с това подобрения в ефективността на 

използването на фуражите. В този контекст промените в селскостопанското производство в 

новите страни членки след промените в политическата и икономическата рамка след 1990 г. 

също са важни. 

Най-голямото абсолютно намаление на емисиите на N2O в ЕС-28 се наблюдава в 

емисиите от селскостопанските почви, като директните емисии от почвите намаляват с 36,5 

милиона тона CO2 еквивалент (-22%) и косвените емисии на почвата - с 26,6 мил. т. CO2 

еквиваленти (-26%) между 1990 г. и 2012 г. Основната движеща сила на емисиите на N2O от 

селскостопански почви е прилагането на минерален азотен тор и органичен азот от 

животински тор. По този начин намаляването на емисиите на N2O от почвите се дължи 

главно на намаленото използване на торове с минерален азот (което е резултат от 

увеличаването на производителността, но също така е повлияно от последователните 

реформи на ОСП) и намаляването на прилагането на животински тор (като пряк ефект от 

намаляващите стада животни). 

Анализът на динамиката на емисиите парникови газове от аграрния сектор , показа, че 

той може да допринесе значително за усилията на ЕС за смекчаване на последиците от 

измененията на климата, но все още съществуват редица неясноти в точното ниво на този 

потенциал. Проучванията
8
 показват, че прогнозите за намаляване (но не и на потенциала) са 

между 2,4% и 25% в зависимост от поддържащите условия и равнището на очакваните 

                                                 
8
 Allen B & Maréchal A (2017) Agriculture GHG emissions: determining the potential contribution to the Effort 

Sharing Regulation. Report prepared for Transport and Environment. Institute for European Environmental Policy, 

London, р. 9 
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въздействия. Но това предполага необходимостта от финансова подкрепа за земеделските 

производители, за да възприемат мерките за смекчаване на последиците върху климата. 

Влиянието на публичната подкрепа за смекчаването на въздействията върху климата обаче, 

не трябва да се отразяват върху производството. Изборът на земеделските стопанства на 

мерки за смекчаване силно зависи от инвестиционния им потенциал, техните знания и 

информираност и др. Освен това, прилаганите въздействия върху ограничаване на емисиите 

парникови газове трябва да обхваща и съпътстващите екологични ползи от тези мерки в 

посока подобряване на водата, биологичното разнообразие в селскостопанските райони, 

качеството на почвеното плодородие и т.н. 

 

2. Действия за смекчаване и потенциал на аграрния сектор на ЕС 

Действията за смекчаване на последиците върху климата могат да бъдат широко 

обхватни, но като цяло са насочени към намаляване на антропогенните причини за емисиите 

на парниковите газове от сектора, като например загубата на N2O от почвите в резултат на 

оставането им на угар в сеитбообращението, намаляване на емисиите от чревната 

ферментация при преживните животни, както и въвеждане на дейности, които активно 

улавят въглерод в почвите и биомасата. Потенциалът за смекчаване на последиците ще се 

развива още повече, когато се въведат нови технологии или се подобри достъпа до 

съществуващи технологии. Възможностите за смекчаване следва да се оценяват за отделни 

дейности въздействащи в различните части на ЕС. Известни предизвикателства дава 

несигурността, свързана с прилагането на отделни действия в различните части на ЕС и 

разнообразните селскостопански практики прилагани в различните страни. Допълнителна 

несигурност за потенциала за смекчаване се създава и от високата несигурност, свързана с 

оценките на емисиите парникови газове. 

Две ключови проучвания в тази област разглеждат потенциала за смекчаване на 

последиците от действия в селскостопанския сектор. Проучване на ОИСР
9
 (2014) оценява 

разходната ефективност на действията за смекчаване на последиците в селското стопанство, 

а проучване на Martineau et al.
10

 (2016) се фокусира върху действията, с които разполага 

сектора в рамките на ЕС.  

Проучването на ОИСР определя 182 действия за смекчаване на последиците върху 

климата (чрез въздействие върху селскостопанските емисии СО2 и тези извън СО2) и дава 

известна перспектива за видовете действия за смекчаване, които обикновено се използват в 

аграрния сектор. Но въпреки че се определят голям брои от действия, малка част от тях са 

изследвани задълбочено от гледна точка ефективността на прилагане, а на много от тях 

потенциалът им за смекчаване е ограничен. 

Подобно на проучването на ОИСР, Martineau et al (2016) признава, че въздействията за 

смекчаване на последиците са относително ограничени и идентифицират 22 действия за 

смекчаване на въздействието, свързани с дейностите по управление на земята, обхващащи 

както емисиите на СО2, така и извън СО2, както и преразглеждат потенциалните нива за 

намаляване на емисиите. Някои от действията за смекчаване, например анаеробното смилане 

(свързано с управлението на оборския тор) не са включени в проучването, макар според 

Domínguez, et at (2016) да имат значителен потенциал за намаляване на емисиите. 

Изследването на Martineau et al (2016), представя диапазони за намаляване на емисиите за 

                                                 
9
 OECD (2014) A review of the literature on the cost-effectiveness of greenhouse gas mitigation measures for 

agriculture. COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2014)44, OECD. 
10

 Martineau H, Wiltshire J, Webb J, Hart K, Keenleyside C, Baldock D, Bell H and Watterson J (2016) Effective 

performance of tools for climate action policy - meta-review of Common Agricultural Policy (CAP) mainstreaming. 

Report for European Commission DG CLIMATE ACTION under specific contract number 

340202/2014/688088/SER/CLIMA.A.2 implementing Framework Contract CLIMA.A.4/FRA/2011/0027, Ricardo-

AEA & IEEP, Didcot, UK. 
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отделните идентифицирани действия за смекчаване, измерени в еквивалентни KtCO2 на 

основните парникови газове, които ще бъдат избегнати (неемитирани) за една година за 

всеки 1% от усвояване на действието за смекчаване в рамките на ЕС. Избрани ефекти 

получени от тези оценки са представени в таблица 2. 

 

Таблица 2. Потенциал за намаляване на емисиите чрез внедряване на избрани действия за 

смекчаване на последиците в аграрния сектор 

Потенциал за намаляване на СО2 (в кг. еквивалент /година 

допълнителен % на поглъщане) 

Парникови 

газове / влияние 

Действия по смекчаване Най-малко Средно Най-високо Не-CO2 CO2 

Ограничени обработки 23 45 68 ++  

Нулеви обработки 100 210 310 ++ + 

Оставяне на растителни 

остатъци 

140 1400 280 + + 

Спиране на изгаряне на 

растителни остатъци 

N/A 880 N/A + + 

Използване на покровни 

култури 

1100 1500 1900 ++ + 

Управление на болестите 

по животните 

23 120 230 +  

Използване на фуражни 

добавки при хранене на 

преживни животни 

37 55 74 +  

Оптимизирано хранене на 

животните 

8 15 23 +  

Управление на почвите и 

хранителните вещества 

48 84 120 + + 

Използване на инхибитори 

за нитрификация 

470 950 1400 +  

Подобряване 

ефективността на азота 

24 130 24 +  

Азотна фиксация при 

включване на треви в 

сеитбооборота 

1400 2200 2900 +  

Инструменти за одит на 

въглерода 

470 710 940 + + 

Подобрена енергийна 

ефективност в стопанствата 

74 110 150 + + 

Действията в областта на LULUCF оказват предимно въздействие върху 

намаляването на емисиите на CO2, но имат известно значение за смекчаването на 

емисиите на парникови газове, които не са от СО2 

Преобразуване на 

обработваема земя в пасища, 

които задържат въглерод  

2,800 5,900 9,300 + ++ 

Залесяване 280 950 1,700 + ++ 

Запазване / възстановяване на 

влажни зони 

2 7 12 +/- ++ 

Създаване на горски масиви  2,800 3,100 3,500 + ++ 
Източник: Martineau et al (2016), адаптирано по Allen B & Maréchal A (2017) 
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Стойностите в таблица 2 не отразяват допълнителни намаления на емисиите, които 

могат да произтичат от загуба на продукция. Martineau et al (2016) извеждат, че някои 

смекчаващи действия могат да имат имат отрицателно въздействие върху производството, но 

при липса на модел на икономическо равновесие, допълнителното намаляване на емисиите, 

произтичащо от по-ниските нива на производство, не може да бъде измерено. Авторите също 

допълват, че много от потенциалните дейности за смекчаване, особено тези за управлението 

на земите (пасищата), не са свързани само с намаляване на емисиите като такива, но често се 

отделя CO2 от въглерод в почвата и биомасата. В таблица 2 участват и действия, които са 

свързани с емисиите СО2, а не само с невъглеродни такива, защото едно действие може да 

засегне предимно един парников газ, но може да се отрази и върху нивото на другите газове. 

Това важи с особена сила за действията свързани с управлението на земите, промените в 

земеползването и горското стопанство (LULUCF). Ето защо, посочените действия за 

смекчаване могат да се разглеждат както като отделни действия едно от друго, така и едно 

действия да допълва друго или едно действие да изключва друго (напр. превръщането на 

обработваема земя в пасище няма да позволи засяването на земята с покровни култури; но 

областта на животновъдството действията насочени към храненето на преживните животни 

могат да се допълват едно друго). Изборът на действия от страна на земеделските 

производители ще зависи в известна степен от приложимостта на действията към даден 

регион или от възможността за финансова подкрепа. Може да се обобщи, че обхватът на 

потенциала за намаляване на емисиите е значителен за всички действия за смекчаване на 

последиците върху климата от страна на аграрния сектор, но фактори като условията в които 

се осъществява производството, състоянието на почвите, прилаганите земеделски практики и 

други са съществени фактори, които ще влияят върху намаляването на емисиите парникови 

газове. 

Като се имат предвид действията, които се отнасят до газовете, несвързани с СО2, най-

голям потенциал за намаляване на емисиите за всеки процент от допълнителното 

потребление в ЕС, могат да бъдат в следните направления: 

1. В областта на растениевъдството – използване на покровни култури (1100-

1900 кг/година въглеродни еквивалентни за % поглъщане). На растениевъдството се отдава 

голямо значение за намаляване на парниковите газове, чрез внедряване на устойчиви 

земеделски практики. Консервационното и прецизното земеделие, в контекста на устойчивата 

интензификация в селското стопанство, са практики, които предполагат да се запази 

продуктивността от растениевъдното производство, при по-ниски разходи и с висок 

екологичен ефект. Според Dickie, et al  (2014)
11

  внедряването на по-ефективни 

производствени методи свързани с устойчива интензификация могат да намаляват разходите 

и да увеличават възвращаемостта за фермерите, да насърчават земеделските производители 

да разширяват използването на земята и да увеличават производството си. Напредъкът на 

технологиите в растениевъдното производство – подобряване на борбата с вредителите, 

внедряването на минимални и нулеви обработки, запазване на растителните остатъци, 

използването на покровни култури и други, влияят значително за задържането на влага и 

хранителни вещества в почвата, подобряването на органичната материя в почвата, почвеното 

плодородие. Увеличението на органичната материя в почвата има голям ефект като 

поглъщател на въглерод от атмосферата, което подобрява екологичния отпечатък на аграрния 

сектор като цяло. 

2. В областта на управлението на хранителните вещества и почвите – 

                                                 
11

 Dickie, A., Streck, C., Roe, S., Zurek, M., Haupt, F., Dolginow, A. 2014. “Strategies for Mitigating Climate Change 

in Agriculture: Abridged Report.” Climate Focus and California Environmental Associates, prepared with the support 

of the Climate and Land Use Alliance. Report and supplementary materials available at: <http:// 

www.agriculturalmitigation.org>, p.38 

http://www.agriculturalmitigation.org/
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използване на биологично азотно фиксиране, чрез включване на тревни култури в 

сеитбооборота (1400-2900 кг/година въглеродни еквивалентни за % поглъщане); използване 

на инхибитори за нитрификация (470-1400 кг/година въглеродни еквивалентни за % 

поглъщане). Ефективното управление на хранителните вещества и почвите предполага 

внедряването на балансирано азотно торене и недопускане на излишен тор в почвата. Чрез 

балансирано азотно торене земеделските производители могат да подобряват както добивите 

на отглежданите земеделски култури, така и  продуктивността на почвата. Прилагането на 

оптимално хранене на растенията, включването на протеинови култури в сеитбообращението 

и други има значителен потенциал за намаляване на емисиите N2O от аграрния сектор. 

3. В областта на животновъдството – прилагане на действия свързани с 

управление на болестите по животните (23-230 кг/година въглеродни еквивалентни за % 

поглъщане), както и използване на хранителни добавки при хранене на преживни животни 

(37-55 кг/година въглеродни еквивалентни за % поглъщане). Управлението на оборската тор 

чрез правилното съхранение и ефективно използване в растениевъдното производство 

създават допълнителни ползи за околната среда като се намаляват разходите за торене и 

ограничаване на отделянето на азотни оксиди и метан в атмосферата. Подобряването на 

храненето на животните чрез поддържането на паша и намаляването на количествата 

употребявани концентрирани храни подобрява чревната ферментация на преживните 

животни и ограничава емисиите на СН4. Допълнителни ползи за стопанствата са 

използването на животинската тор за производство на енергия, което има косвен ефект върху 

потреблението на невъзобновими ресурси и стимулира намаляване на емисиите парникови 

газове от животновъдния сектор. 

4. Други инструменти – прилагане на одит на въглеродните емисии (470-940 

кг/година въглеродни еквивалентни за % поглъщане). Въглеродният одит спомага за 

намаляване на емисиите, чрез определяне на областите, в които могат да се направят 

подобрения на емисиите парникови газове в земеделските стопанства, видовете дейности по 

смекчаване, които могат да се предприемат, както и потенциалните взаимовръзки за 

земеделските стопани. Допълнителен ефект за смекчаване могат да изиграят дейностите в 

посока консервация на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници във 

фермите. Залесяването на земи с дървесни видове има редица ефекти – абсорбира се 

въглерод от атмосферата, могат да са източник на енергия, опазват от ветрова ерозия, както и 

да намаляват топлинния стрес при животните на паша. Повишаване на значимостта на 

биомасата като източник на алтернативна енергия и производството на възобновяема енергия 

от вятъра и слънцето в земеделските стопанства дава възможност на фермерите както да 

увеличат доходите си, така и да намаляват консумираната от тях енергия свързана с 

отделянето на парникови газове. Въпреки големите инвестиции в тези енергийни източници, 

в дългосрочен план възобновяемата енергия мога да намали енергийните разходи за 

земеделските производители и да повиши екологичната им полезност. 

Обобщение на по-важните дейности за смекчаване на парниковите газове, възможни 

за прилагане в земеделските стопанства, с посочване на ползите за тях и за околната среда 

като цяло, са обобщени в таблица 3. 

Влиянието на индивидуалния избор от страна на земеделските стопанства на действия 

за смекчаване е значимо. За разлика от много други сектори, насърчаването на действия за 

смекчаване на последиците от изменението на климата в аграрния сектор зависи от 

приемането на действия от страна на милиони граждани и малки предприятия. Ето защо, 

повишаването на осведомеността за подкрепа и информиране на земеделските стопани е от 

съществено значение за ангажиране на земеделските стопани в действия за смекчаване на 

последиците от изменението на климата и за подпомагане постигането на редица екологични 

и икономически ползи. 
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Таблица 3. Обобщение на дейностите за смекчаване, възможни за прилагане в земеделските 

стопанства, с ползи за тях и за околната среда 

Дейност  Ползи за фермерите  Ползи за околната среда  

Увеличаване на 

органичната 

материя в почвата 

Ползи за плодородието на почвата и 

продуктивността на културите. 

Предоставя декарбонизация 

на СО2. 

Увеличаване 

ефективността на 

торенето  

Използване на оптимални норми на 

торене, с цел ограничаване на загубите. 

Ограничава се  на N2O – 

главния източник на 

парникови газове от фермите. 

Управление на 

оборския тор  

Прилагането на органично тор в точното 

време и място позволява подобряване на 

усвояемостта на хранителни вещества и 

ограничаване на загуби. Анаеробното 

храносмилане осигурява източник на 

доходи и енергия. 

Намалява емисиите на N2O и 

замърсяването на водата. 

Анаеробното храносмилане 

осигурява възобновяеми 

източници на енергия за 

фермите и намалява CH4. 

Залесяване  Осигурява източник на енергия, намалява 

топлинния стрес на добитъка, ограничава 

ерозия и наводненията. 

Предоставя декарбонизация 

на СО2. 

Производство на 

възобновяема 

енергия  

Източник на доходи и енергия за 

фермерите.  

Намалява нетните емисии на 

CO2 от фермите. 

 

Разходите по прилагането на тези действия ще бъдат важен фактор, който ще влияе 

върху действията по смекчаване. Някои действия свързани с влагането на по-ниски разходи 

(напр. използването на фуражни добавки при хранене на животни или подобряване на 

азотната ефективност), могат на сравнително ниска цена да се внедряват в действията на 

земеделските стопани. По-скъпите дейности ще предполагат внедряването им да стане по-

бавно и с помощта на финансови стимули. Но освен икономическите ползи за фермерите, 

прилаганите действия биха имали и екологични ползи – подобряване на цялата околна среда, 

чрез влияние върху водите, биологичното разнообразие и др. Тези фактори също трябва да се 

вземат предвид при формулиране на политиката за прилагане на екологични практики 

свързани, които ще влияе върху цялостния потенциал за смекчаване на емисиите парникови 

газове от аграрния сектор.  

 

3. Инструменти на политиката на ЕС за смекчаване на парниковите газове от 

аграрния сектор 

Основната политика, която оказва пряко влияние върху управленските решения, взети 

в селскостопанския сектор в ЕС, е Общата селскостопанска политика. Понастоящем, 

действията свързани с климата са една от трите основни цели на ОСП. Включването на 

приоритетите в областта на климата в рамките на ОСП беше подпомогнато от ангажимента, 

поет в рамките на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г., да се 

отделят поне 20% от бюджета на Съюза за подкрепа на целите, свързани с изменението на 

климата. 

Повечето от описаните мерки за смекчаване вече могат да бъдат подкрепени чрез 

ОСП, като малка част от мерките са задължителни. Държавите-членки разполагат с право на 

преценка относно това каква политика и с какви мерки да осъществят тези дейности. Тъй 

като тези мерки от ОСП могат да спомогнат за подпомагане на предприемането на действия 

за смекчаване на климата от страна на земеделските стопани, те не винаги се използват по 

такъв начин, че да се насърчава широкото им разпространение. 
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Многогодишните ангажименти са важни при решенията за намаляване на емисиите, 

но реализирането им може да отнеме години. По тази причина подкрепата, предоставена по 

програмите за развитие на селските райони е важна, а действията за смекчаване на 

последиците от изменението на климата могат да бъдат подкрепени чрез ангажименти по 

агроекологичната и климатичната мярка (напр., чрез подходящо управление на почвите, чрез 

намаляване на използването на минерални торове, както и чрез първоначални капиталови 

инвестиции, когато това се изисква). Мерките за сътрудничество, изграждане на капацитет и 

информация и консултации придобиват нарастващо значение. Понастоящем подкрепата на 

ОСП е разделена в нейните два стълба: 

 Стълб I – под формата на директни плащания 30% от  преките плащания се 

разпределят за "зелени" мерки, които земеделските стопани трябва да извършват. Някои от 

тези мерки оказват влияние и върху емисиите парникови газове (напр., внедряване на 

азотофиксиращите култури в сеитбообращенията, както и екологично насочените площи), 

като се стимулира улавянето на въглерод и азот, употребата на по-малко минерални торове, с 

което се намаляват емисиите на N2O. 

 Стълб II – обхваща много по-широк спектър от дейности, подкрепяни от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, проектирани в Програмите за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подкрепата от ЕЗФРСР предвижда по-

гъвкав подход и по-широк обхват за осъществяване на дейности за смекчаване на 

последиците от изменението на климата с подкрепа за капиталови инвестиции, управление 

на земите и използването на земята, както и за изграждане на капацитет у фермерите, чрез 

мерки включени  програмата (напр., за агроекология, за биологично земеделие и др). 

Стимулирането на сътрудничеството между фермерите чрез ПРСР също може да спомогне за 

въвеждане на по-благоприятни за климата сеитбообращения и намаляване на използването на 

минерални торове. Подкрепата за инвестиции и инфраструктура може да помогне на 

земеделските стопани да преодолеят първоначалните си разходи, свързани с въвеждането на 

нови дейности и процеси в посока опазване на климата и намаляване на емисиите. 

Освен политическите стимули, земеделските стопани трябва да отговарят на 

изискванията пазара, което от своя страна се влияе от потребителските тенденции. 

Потребителите трябва да разберат по-добре влиянието на аграрните продукти които купуват 

върху климата, което може да спомогне за стимулиране на търсенето на екологично чисти и 

екологично устойчиви продукти. Това също така би позволило на земеделските стопани да 

имат достъп до нови пазари с потенциални ценови премии, което да даде допълнителен 

стимул за действия в областта на климата в сектора. 

Насърчаването на действията за климата предполага споделянето на добрите практики 

от използването на ОСП. Нараства необходимостта от подкрепа от страна на Правителствата 

да повишават осведомеността на онези фермери, които не са наясно с възможните дейности 

за смекчаване на промените в климата и с възможностите за финансова подкрепа. 

Разширяването на иновациите и научните изследвания в рамките на ЕС в областта на 

климата могат да изиграят важна роля в тази посока. 

Другите политики и стратегии, които оказват по-непряко въздействие върху 

смекчаването на климата в селското стопанство, включват глобално обвързващите 

споразумения като Протокола от Киото (до 2020 г.) и Парижкото споразумение за климата 

(до 2030 г.). Решението за споделяне на усилието и приетия през 2018 г. регламент за 

разпределяне на усилията, предложенията за използването на земите, промените в 

земеползването и горското стопанство ( LULUCF), дългосрочни стратегии, като пътната 

карта на ЕС за ниски въглеродни емисии; политиката в областта на климата и енергетиката, 

като Директивата за възобновяемите енергийни източници (RED), редица секторни 

стратегии, като плана за действие за кръговата икономика и стратегията за биоикономиката, 

са регулаторни стимули за предприемане на действия за смекчаване на изменението на 
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климата в аграрния сектор в краткосрочен и дългосрочен план. 

Развитието на ОСП след 2020 г. ще продължи настоящата политика на ангажираност 

към климата и околната среда.  Три от деветте цели на бъдещата ОСП ще се отнасят за 

околната среда и климата. Целите свързани с климата и околната среда ще се постигнат чрез: 

 нова система за подпомагане на доходите на земеделските стопани обвързана с 

грижливо отношение към околната среда и климата; 

 въвеждането на задължителни екологични схеми; 

 заделяне на поне 30% от бюджета на държавите по ПРС Р за мерки в областта на 

климата и околната среда; 

 разширява се финансирането на райони с природни ограничения; 

 в съответствие с ангажиментите на ЕС да изпълнява Парижкото споразумение по 

климата и целите на ООН за устойчиво развитие, 40% от общия бюджет на ЕС се очаква да 

са свързани с действия в областта на климата. 

В глобален аспект е обективна необходимостта от разширяване на сътрудничеството 

на всички нива, за да може да се постигне устойчивост в развитието. Сътрудничеството може 

да изиграе и важна роля в смекчаването на емисиите парникови газове, чрез редица 

дейности, в това число: анализ на емисиите в аграрния сектор и земеползването и 

потенциалът на отделните държави за смекчаване на последиците; анализ на другите 

политики и взаимодействията им по повод потенциала за смекчаване; формулиране на 

национални планове за смекчаване на климата и интегриране на интересите в тази област с 

другите политики (запазване на биоразнообразието, интегрирано управление на водните 

ресурси; устойчиво управление на горите; доставките на енергия, транспорт и др.); 

балансиране на интересите между постигането на растеж в аграрния сектор и запазване на 

продоволствената сигурност; развитие на регионалните екологични политики; подобряване 

на капацитета на услугите свързани с разширяване на знанията на фермерите и доставката на 

консултантска помощ във връзка с промените в климата; работа върху диетата на хората и 

животните, свързани с осигуряването на храна, при която се генерират по-малко парникови 

газове и др.  

 

Заключение  
Аграрният сектор може да допринесе значително за усилията на ЕС за смекчаване на 

последиците от изменението на климата. Проучването показва, че съществува неизползван 

потенциал в сектора за намаляване на емисиите парникови газове различни от CO2. 

Приносът на сектора в тази посока ще зависи от равнището  на амбиции у фермерите, 

разходите за смекчаване на последиците, както и от степента на наличната обществена 

подкрепа. Действията за смекчаване ще се развиват във времето, тъй като новите технологии 

стават все по-достъпни. В сектора съществуват широк спектър от мерки, но все още не са 

приети в мащаба и интензитета необходим за постигане на по-сериозно намаляване на 

емисиите. Прилагането на тези действия обаче, не трябва да излиза от контекста на 

потенциалното въздействие върху производството. Необходимо е да се търсят както 

екологичните, така и икономическите ползи от усилията за смекчаване. Прилагането на 

бъдещи действия в тази насока изисква да се определят точния потенциал за смекчаване в 

аграрния сектор, като се увеличат усилията за мониторинг на действията в областта на 

климата и тяхното въздействие на равнището на ЕС и на държавите членки. Разходите за 

действията за смекчаване на последиците и тяхното въздействие върху производството са 

важни съображения. Действията изискващи по-ниска цена могат да се приемат от фермерите 

без значителни инвестиции, други разходи могат да се възвърнат от повишената 

ефективност. Но тези разходи, които не могат да бъдат възстановени, предполага да се 

разширява финансовата подкрепа. Подкрепата за осъществяване на дейности за смекчаване 

на последиците е достъпна чрез ОСП, като тя може да осигури и допълване с другите цели и 
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приоритети на ЕС. Това включва висока степен на координация и сътрудничество между 

страните, стимулиране внедряването на новаторски практики, съгласуваност в 

икономическите и екологичните цели. Развитието на политиката за декарбонизация на 

предполага на аграрния сектор да се гледа както по отношение на намаляване на емисиите, 

така и на възможностите му за дългосрочно поглъщане, което още веднъж повишава 

значимостта му за обществото като цяло. 
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Abstract 

In modern conditions, digital innovations co- created with the consumer, are particularly relevant for local 

government, as well as opportunities for establishment of living labs as specific ecosystems for open innovation. The 

subject of this article is the Living Lab approach, analyzed as a tool for local development policies. Studies reflecting 

different aspects of the living lab approach, have been systematized. The epistemological approach has been adopted 

and an author's point of view for living labs is drawn. On this basis, good practices for living labs have been explored, 

which are analyzed from the standpoint of their local development. Conclusions and recommendations have been 

formulated for the application of the Living Labs approach to local development policies. 
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Въведение 

Съвременните информационни и комуникационни технологии и техния иновационен 

потенциал разкриват редица възможностности  и поставят значими предизвикателства пред 

политиките за регионално и местно развитие. Във фокуса на публичното управление са 

въпросите за дигиталните иновации в публичните услуги и процеси, киберсигурността, 

дигиталната трансформация, потенциала на информационните технологии в сферата на 

социалните иновации, утвърждаването на живи лаборатории като специфични екосистеми за 

отворени иновации.  

Предмет на статията е подхода за създаване на иновации „жива лаборатория“, 

анализиран като инструмент на политиките за местно развитие.   

Основните цели на изследване се съсредоточават в направленията:  

(1) систематизация и анализ на теоретични и емпирични проучвания, отразяващи 

различни страни на подхода „жива лаборатория“;  

(2) позоваване на епистемологичната изследователска перспектива и представяне на 

авторова гледна точка за живите лаборатории като инструмент на политиките за местно 

развитие; 

(3) проучване на добри практики за живи лаборатории и анализ на представените 

примери от позициите на местното развитие; 

(4) формулиране на изводи и препоръки за приложение на подхода „жива 

лаборатория“ в местното управление и развитие.  

 

1. Живите лаборатории-  концепция и изследователски аспекти 

В теоретичните и емпиричните проучвания в областта на икономиката и управлението 

живите лаборатории се дефинират и изследват от различна гледна точка. Проблематиката е 

предмет на засилен изследователски интерес. Двигатели на нарастващото приложение на 

подхода „жива лаборатория“ са от една страна съвременните информационни технологии и 

техния иновационен потенциал, а от друга страна публичните политики за насърчаване на 

иновациите, създадени в партньорство между различни заинтересовани страни: предприятия, 

граждани, неправителствени организации, местни и регионални власти, научни институти. В 

ретроспективен план понятието „жива лаборатория“ за пръв път се употребява от проф. 
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Mitchell през 90
те

 години на XX век и с него се обозначава специфична методология за 

тестване и адаптиране на нови технологии за създаване на  „интелигентен дом“ или „дом на 

бъдещето“. Характеристики на тази методология за разработване на иновации са реалната 

среда за експериментиране и активното участие на потребителя в процеса на валидиране и 

усъвършенстване на технологиите. 

В Европа концепцията „жива лаборатория“ навлиза и се утвърждава с по- различно 

съдържание от това, влагано от проф. Mitchell. В изследванията на Schuurman (2015) и Ballon 

и Schuurman (2015) се посочва, че европейското виждане за живите лаборатории се базира и 

доразвива подходите за съвместен дизайн, социалните експерименти, интелигентния дом и 

дигиталните градове. В този смисъл живите лаборатории са сбор от методи и среда за 

разработване на иновации с активното участие на потребителите.  

Специфики на живите лаборатории са експериметирането в реални условия, участието 

на различни заинтересовани страни, приложението на разнообразни инструменти и 

съвместното създаване на стойност. 

Анализът на различни съвременни публикации в областта на живите лаборатории 

позволява да откроим следните направления на изследване на този нееднозначно разбиран 

феномен: 

 

1.1. Живите лаборатории като специфичен вид мрежа за разработване на 

иновации 

В светлината на тази перспектива живите лаборатории могат да се разглеждат и 

проучват като хибридни организационни форми, опериращи в диапазона между „пазар“ и 

„йерархия“. Към това направление могат да се отнесат изследванията на Almirall, Wareham 

(2008), Westerlund, Leminen (2011), Leminen, Westerlund, Nyström (2012), Leminen (2015).   

Almirall, Wareham (2008) разглеждат живата лаборатория като мрежа за създаване на 

иновации, която се явява посредник между потребители, публични организации и частни 

фирми, за да се уловят и документират впечатленията на потребителите в реална среда. 

Leminen (2015) изследва живите лаборатории като мрежа за създаване на различни по вид 

иновации с участието на потребителя, в която отделните заинтересовани страни изпълняват 

определена роля. Основни компоненти в модела на учения са: (а) мрежа: вид; структура; 

ангажирани актьори, процеси и ресурси; (б) роля на организациите в мрежовия 

аранжимент; (в) явни и неявни резултати от иновационния процес.  

Westerlund, Laminen (2011) пишат, че живите лаборатории са физически места или 

виртуална реалност, в рамките на които различни заинтересовани страни работят съвместно 

по разработване, прототипиране и валидиране на нови технологии, продукти и системи в 

среда от реалния живот (или много близка до реалността среда). С понятието „жива 

лаборатория“ се обозначават широк спектър мрежи за създаване на иновации с участието на 

потребителя. Като живи лаборатории се определят мрежите с потребителите, които 

компаниите целенасочено изграждат и поддържат като част от своята отворена иновационна 

стратегия и система за работа с водещите потребители и потребителските общности. Друг 

вид живи лаборатории са тези, които включват представители на местните или регионалните 

власти; университети и изследователски звена; бизнес; организации с нестопанска цел; 

граждани.  

Анализирайки проучванията на Leminen, Westerlund и Nyström (2012) и Leminen 

(2015), могат да се откроят четири вида живи лаборатории в зависимост от инициатора и 

целите на създаване на мрежовия аранжимент:  

(а) живи лаборатории, изградени от предприятия с оглед получаване на конкурентно 

предимство и развитие на бизнеса;  

(б) живи лаборатории, образувани по публични програми за развитие на общините и 

регионите, в които участват местни и регионални власти и сдружения;  
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(в) живи лаборатории, формирани от научни звена с акцент върху проучванията и 

нетрадиционните методи за обучение;  

(г) живи лаборатории, възникнали неформално, по инициатива на потребителските 

общности и насочени към ежедневните проблеми и търсене на възможноти за тяхното 

разрешаване.  

Дефинирането на феномена „жива лаборатория“ като различен тип хибридна 

организационна форма и дейности води до „разнообразни перспективи относно теоретичната 

база на живите лаборатории“ (Ballon, Van Hoed и Schuurman, 2018, стр.3).  В този смисъл е 

необходимо определянето на феномена, неговите граници и съдържание в зависимост от 

периметъра и целите на конкретното изследване или иновационен проект. Независимо от 

вида на мрежата могат да се откроят две общи характеристики за живите лаборатории:  

(1) включването и активната роля на потребителя в проучванията и иновационния 

процес;  

(2) използването на потенциала на съвременните информационни технологии и 

технически средства за формиране на реалистична среда за създаване, валидиране и тестване 

на иновацията.   

Проучването на живите лаборатории като мрежа за разработване на иновации 

извежда на преден план следните основни изследователски въпроси:  

(а) роля на партньорите ангажирани в мрежовия аранжимент;  

(б) водещ партньор (инициатор) на формиране на жива лаборатория;  

(в) отвореност на мрежата;  

(г) координация и формализация в рамките на мрежата;  

(д) мотиви за участие на различни заинтересовани страни в жива лаборатория;  

(е) цели, очаквани резултати и въздействие на проектите за живи лаборатории;  

(ж) дълготрайност на проектите за живи лаборатории;  

(з) план за растеж и устойчивост на мрежата за създаване на иновации. 

 

1.2. Живите лаборатории – подход за активно участие на потребителя в 

иновационния процес 

Този изследователски аспект се позовава на теоретичните постановки по управление 

на иновациите и груповото създаване на иновативни решения с участие на потребителя. 

Активната интеграция на потребителя в иновационния процес е във фокуса на две различни 

по своята същност и предмет на изследване концепции: „отворени иновации“ на Chesbrough 

(2003) и „иновации от потребителя“ на von Hippel (2005).  

В светлината на виждането на Chesbrough (2003) отворените иновации предполагат 

комбиниране на вътрешни и външни за организацията идеи за създаване на стойност. В 

основата на тази управленска концепция е тезата, че необходимото знание за разработване на 

иновации и за обновление на фирмената дейност може да бъде разположено на различни 

места извън организацията. Създаването на иновации трябва да се разглежда като 

интерактивна връзка между производители, потребители, институции, университети и 

изследователски звена. Проучванията, позоваващи се на парадигмата на Chesbrough (2003) се 

фокусират върху възможностите за отваряне на иновационния процес, комерсиализацията на 

иновативните решения и ефективността.  

Изследванията, следващи теоретичното направление на von Hippel (2005) се 

съсредоточават върху мотивите на потребителите за ангажиране в иновационния процес, 

стратегиите и инструментите, насърчаващи тяхното участие. Особен акцент е работата с 

водещите потребители и утвърждаването на потребителски общности.  

Към призмата на проучване на живите лаборатории в светлината на процеса на 

разработвaне на иновации съвместно с потребителя могат да се причислят студиите на 
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Mudler, Stappers (2009),  Schuurman, De Marez, Ballon (2013), Schuurman (2015), Schuurman, 

Herregodts, Georges, Rits (2018).  

Учените Schuurman, De Marez и Ballon (2013) изследват живите лаборатории като 

мост между създаването на иновации от потребителя и отворените иновации. Специфичното 

за този подход е интегрирането на експериментални проучвания и отделни фази от 

иновационния процес в реални условия и общности.  Иновационните проекти, реализирани в 

жива лаборатория, следват принципите на отворените иновации и на иновациите от 

потребителя. Westerlund и Leminen (2011) и Schuurman (2015) дискутират спецификите на 

разработването на иновации в жива лаборатория и  извеждат следните фази на иновационен 

процес: (1) съвместно проектиране и създаване на иновации от производители и 

потребители; (2) откриване на нововъзникнали потребности, поведение на потребителите и 

пазарни възможности;  (3) експериментиране чрез различни сценарии в рамките на 

потребителските общности;  (4) оценка на концепциите, продуктите и услугите въз основа на 

социо- ергономични, социо- когнитивни и социо- икономически критерии (Schuurman, 2015, 

стр.133). 

Живите лаборатории са използван подход за създаване на иновации в разнообразни 

области. Проучването на регистъра и информацията на Европейската мрежа за живи 

лаборатории позволява да откроим следните сфери на приложение на подхода „жива 

лаборатория“ за разработване на иновации:  

(a) здраве и уелнес;  

(б) социални иновации;  

(в) интелигентни градове и региони;  

(г) мобилност;  

(д) енергийна ефективност;  

(е) туризъм;  

(ж) култура;  

(з) нетрадиционни методи за обучение.  

В живи лаборатории се създават преди всичко дигитални иновации, тъй като те са не 

само „технологични, а съдържат и социо- технически компонент, който въплътен в социален 

контекст може „на живо“ да бъде проектиран и усъвърешенстван“ (Ballon, Van Hoed, 

Schuurman, 2018, стр. 1204). 

От гледна точка на информационните и комуникационните технологии 

иновационният процес в живите лаборатории се обезпечава от разнообразни инструменти 

като сензори за получаване на данни, трансмитери за данни, безжични мрежи, софтуер за 

управление.  

Изследването на живите лаборатории в светлината на иновационния процес поставя 

на преден план въпросите:  

(а) видове иновативни решения, които могат да бъдат разработвани чрез подхода 

„жива лаборатория“;  

(б) специфики на иновационния процес в живата лаборатория;  

(в) релация „фаза от иновационния процес – приложение на подхода жива 

лаборатория“; 

(г) методи, техники и инструменти за съвместно създаване на иновации;  

(д) мотиви на потребителите за групово създаване на иновации;  

(е) проложение на информационните технологии и технически средства. 

 

1.3. Живите лаборатории в светлината на публичните политики за насърчаване 

на иновациите и местно развитие 

Подходът „живи лаборатории“ е фокус на политиките за насърчаване на 

изследванията и иновациите. В Хелзинския манифест от 2006 година се посочва, че живите 
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лаборатории са стъпка по посока утвърждаване на съвременна изследователска и 

иновационна система в Европа. Подходът променя парадигмата в иновационния процес по 

посока създаване на иновации в партньорство между публични институции, частни 

организации и граждани.  

За развитието на проучванията и разработката на иновативни решения чрез живи 

лаборатории, както и за обмена и съхранението на знание съществен принос има 

Европейската мрежа за живи лаборатории- международна асоциация с нестопанска цел, 

инициирана през 2006 г. и правно установена през 2010 г., която интегрира живи 

лаборатории с различен предмет на дейност.  

Европейската мрежа от живи лаборатории е създадена по проект по Шеста Рамкова 

програма и представлява глобална мрежа на екосистеми за отворени иновации, които 

поставят потребителите, респ. гражданите в центъра на създаването на иновативни продукти 

и услуги. Дейността ѝ е насочена към стимулиране на сътрудничеството, синергетичните 

ефекти, организационното учене между нейните членове, към утвърждаването на платформа 

за изследвания и иновации, която обединява заинтересовани страни от различни социални и 

културни системи.  

За актуалността на подхода жива лаборатория в светлината на местното развитие и 

публичните политики за стимулиране на иновациите свидетелстват значителният брой живи 

лаборатории, пълноправни и асоциирани членове на Европейската мрежа за живи 

лаборатории, както и публичните програми и инициативи, подкрепящи използването на 

подхода.  

Ценно знание за ролята на живите лабораторие за насърчаване на местното развитие 

дава Наръчника на Световната банка и Европейската мрежа за живи лаборатории (2015), в 

който като препоръчителни се открояват следните стъпки за неговото приложение:  

(а) анализ на специфичните предизвикателства пред градското развитие, 

трансформационен потенциал на технологиите и иновативни решения от гражданите;  

(б) формиране на предпоставки за стартиране на инициативата (партньори; доверие; 

култура);  

(в) разработване на стратегия;  

(г) решения за съвместно създаване на иновации за местно развитие;  

(д) осигуряване на устойчивост;  

(е) ефекти на учене и технологични решения.   

Възприемането на аспекта на проучване на живите лаборатории като инструмент 

на политиките за насърчаване на иновациите и местно развитие, извежда на преден план 

следните изследователски въпроси:  

(а) живите лаборатории в светлината на спецификите на местната иновационна 

система;  

(б) технологично развитие и приложение на подхода;  

(в) възможности за утвърждаване на партньорства местни (регионални) власти- 

университети- бизнес- граждани;  

(г) устойчивост;  

(д) измерване и оценка на резултатите и въздействието на инициативите за живи 

лаборатории. 

 

2. Живите лаборатории като инструмент на политиките за местно развитие  - 

една гледна точка 

Анализът на теоретични проучвания и практико- приложни приложения на подхода 

„жива лаборатория“ позволява да се изведе следното определение и гледна точка за този 

нееднозначно разбиран феномен:  
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Живите лаборатории могат да се разглеждат и изследват като специфични 

структури на знанието за създаване на иновации с участието на потребителите.  

 Живите лаборатории са своеобразен инструмент на политиките за местно 

развитие, насочен към насърчаване на включването на потребителите в разработването 

на иновативни решения и използването на иновационния потенциал на информационните 

технологии в различни сфери на стопанския и обществения живот.   

 

В този смисъл могат да се откроят три основни компонента при изследване на живите 

лаборатории като инструмент на политиките за местно развитие:  

(1) епистемологичен механизъм;  

(2) участие на потребителите;  

(3) иновационен потенциал на информационните технологии.  

Анализът на теоретичните и емпиричните проучвания по проблематиката позволява 

да формулираме някои специфики на тези компоненти (табл. 1). 

 

Табл. 1. Живи лаборатории и местно развитие - една гледна точка 

 

Компонент Специфики на живите лаборатории 

 

Епистемологичен 

механизъм 

 

Структура на знание спрямо вида мрежови 

аранжимент: компетентности на включените 

организации; знания и умения на специалистите; 

предприемаческа култура 

Процеси, свързани със знанието: привличане на 

знание, създаване на знание, обмен на знание, 

съхранение на знание, процеси на учене  

Иновационни стратегии на местно ниво: тематични 

области и обмисляне на приложението на подхода 

„жива лаборатория“; сътрудничество местни власти- 

университет- бизнес-граждани 

Участие на потребителите 

 

Проучвания 

Иновации за решаване на местни проблеми 

Граждански инициативи 

Приложение на планови подход „от долу – нагоре“ 

Иновационен потенциал на 

информационните 

технологии 

 

Дигитални иновации в различни тематични области 

Информационна платформа; съвременни технически 

и технологични средства и методи; осигуряване на 

реалистична среда за разработване на иновации 

Политика за сигурност и защита на личните данни 

Източник: Таблицата е разработена от автора 

 

Теоретично основание за авторова гледна точка за феномена „жива лаборатория“ в 

светлината на политиките за местно развитие дават: 

(1) Теоретичните постановки на епистемологичния подход и неговото приложение 

в областта на икономиката и управлението. Тезата за структури на знанието е развита в 

редица проучвания в областта на управление на знанието. В свое изследване Sveiby (2001) 

подчертава, че структурите на знанието са невидими, скрити и могат да се разглеждат като 

свързани по между си процеси, чрез които специалистите си взаимодействат. 

(2) Концепцията за отворени иновации, базирана на епистемологичния подход. 
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(3) Акцентът върху съвременните информационни технологии и разглеждането на 

живата лаборатория като платформа за събиране на данни, проучвания и създаване на 

иновации с участието на потребителя. Предмет на проектиране и информационно- 

техническо обезпечаване са функционалностите на платформата; сързаните с информацията 

и знанието процеси; изискванията за сигурност. 

(4) Съвременни теоретични и емпирични проучвания по проблематиката. В своето 

дисертационно изследване Schuurman (2015) се позовава на епистемологичния подход и 

дискутира връзката между знание и иновации, създадени в жива лаборатория. Ученият 

откроява следните процеси, свързани със знанието:  

(а) откриване на възможност за иновация: улавяне на външни източници на 

знание с цел усъвършенстване на настоящото технологично развитие;  

(б) оползотворяване на възможността: действия по разработване на иновации въз 

основа използването на привлеченото външно знание и технологии;   

(в) съхраняване на знание с оглед последващото му използваване.  

Свързаните със знанието процеси (привличане, развитие, обмен, съхранение на знание 

и  трансформирането му в иновативни решения) са предмет на студиите на Leminen, 

Westerlund, Nyström (2012) и Shuurman, De Marez, Ballon (2013). 

(5) Знанието и иновациите са ключов фактор за местно и регионално развитие и 

фокус в регионалните стратегии за интелигентна специализация. Интелигентната 

специализация се съсредоточава върху силните страни, потенциала за развитие на 

съответния регион и определяне на ограничен брой приоритетни области. Разглеждани като 

инструмент на политиките за местно развитие живите лаборатории следва да са част от 

местните иновационни стратегии, политиките в сферата на дигитализацията, социалните 

услуги, устойчивото развитие и съответните програмни документи. Живите лаборатории 

стартират от потребностите и очакванията на местните и регионалните заинтересовани 

страни и така реализират плановия подход „от долу- нагоре“. 

(6) Знанието е стратегически фактор за добро управление на местно ниво 

(Parcheva, 2018). Живите лаборатории насърчават изпълението на принципите за добро 

управление като очертават механизъм за взаимодействие с гражданите, който допълва 

утвърдените методи на публични обсъждания, обществени съвети, обществени форуми, 

„лагери“ за създаване на иновации с участието на гражданите.  

 

3. Живи лаборатории и местно развитие: практико - приложни аспекти и добри 

практики 

Приложението на живите лаборатории в контекста на местното развитие е в пряка 

зависимост от редица фактори:  

(а) специфики на местното самоуправление в съответната държава;  

(б) предизвикателства пред които е изправена отделната община (регион);  

(в) особености на иновационната система и публични политики за стимулиране на 

иновациите;  

(г) практики за участие на гражданите в местното управление;  

(д) проникване и приложение на съвременните информационни технологии;  

(е) предприемаческа култура. 

Не може да бъде изведен най- добър начин за използване на подхода жива 

лаборатория за местно развитие. Източник на знание за възможностите на живите 

лаборатории като инструмент на политиките за местно развитие представява изучаването на 

добри практики. За целите на статията е проведено документално проучване на живи 

лаборатории в контекста на местното развитие. На таблица 2 са представени две добри 

практики, илюстриращи ролята на подхода и са откроени практико- приложните проявления 

по компоненти (табл.2). 
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Табл.2 Живи лаборатории и местно развитие – практико- приложни проявления 

 

Жива 

лаборатория 

Компоненти – практико- приложни проявления 

 

Епистемологичен 

механизъм 

Участие на 

потребителите 

Потенциал на 

информационните 

технологии 

Живи 

лаборатории 

Единбург, 

Шотландия 

- Мрежа- местни 

власти, научни 

институти, граждани 

- Знание и иновации 

в три тематични 

области: мобилност; 

енергийна 

ефективност; учене 

чрез работа по реални 

проблеми. 

- Създаване на 

знание в 

партньорство, чрез 

съвременни техники и 

педагогически модел;  

- Обмен на знание 

чрез интерактивни 

визуализации, 

комуникация;  

- Съхранение на 

знание за реализирани 

проекти 

- Участие на 

потребителите в 

изследвания и 

малки 

експерименти по 

тематични 

области 

- Ангажиране на 

студенти за 

работа по реални 

социални 

проблеми. 

- Обратна връзка 

с потребителите 

по различни 

канали 

- Големи бази данни 

(трафик; качество на 

въздуха, панелни 

изследвания) 

- ИКТ инфраструктура 

- Данни от различни 

канали (директен, чрез 

снимка и GPS 

координати,възприятия) 

- Съвременни 

инструменти за анализ 

- Иновации, 

задвижвани от данните 

ИКТ живи 

лаборатории 

регион Пулия, 

Италия 

- Регионална мрежа, 

създадена по 

Регионална 

оперативна програма 

- Знание и иновации 

в осем тематични 

области от значимост 

за развитието на 

региона 

- Карта на знанието: 

каталог с проблемите 

и потребностите; 

каталог „партньори“ 

- Процеси на учене: 

резултати от 

финансирани проекти 

в ИТ областта. 

- Участие на 

потребителите в 

разработването на 

дигитални 

иновации 

- Включване на 

гражданите при 

разработката на 

каталог с 

потребностите и 

проблемите 

- Фокус групи 

- Семинари с 

участие на 

потребителите 

- Дигитални иновации 

- Стимулиране 

развието на МСП, 

предлагащи дигитално 

съдържание и 

технологии 

- Подкрепа за ИТ 

проекти в тематичните 

области, следващи 

подхода „жива 

лаборатория“ 

 

Източник: Проучване на автора; http://livinglabs.regione.puglia.it/en/il-progetto ; 

http://edinburghlivinglab.org/  
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Анализът на примерите позволява да изведем следните общи особености на практико 

– приложно проявление:  

(а) Приложението на живите лаборатории е в съотвествие със стратегическата визия и 

план за местно развитие и насърчаване на иновациите. 

(б) Съобразно специфичните предизвикателства пред съответния град (регион) са 

изведени тематични области с необходимост и възможност за създаване на иновации 

съвместно с потребителя и приложение на съвременните дигитални технологии. В „ИКТ 

живи лаборатории“, Пулия фокусът е върху сферите: екологични предизвикателства; 

транспорт и мобилност; креативна и дигитална икономика; образование и обучение; уелнес; 

електронно публично управление; възобновяеми енергийни източници; културно наследство 

и туризъм. В „Живи лаборатории, Единбург“ акцентът е върху направленията: мобилност; 

енергийна ефективност; учене чрез работа по реални социални проблеми в големия град. 

(в) Живите лаборатории функционират като своеобразен епистемологичен механизъм. 

Обезпечени са процесите: създаване на знание в партньорство между различни 

заинтересовани страни и с помощта на информационните технологии в рамките на 

приоритетните тематични области; развитие на своебразни карти на знанието; обмен на 

знание чрез съвременни технологии; съхранение на знание за реализирани проекти;  процеси 

на учене от успешни инициативи. 

(г) Активно участие на потребителите в следните етапи на иновационния процес: 

проучване и събиране на информация; разработване на иновативни решения (интегриране на 

потребителя в ранна фаза на иновационния процес); тестване и малки експерименти.  

(д) Иновационният потенциал на информационните технологии се състои в 

разработването на дигитални иновации, както и в утвърждаване на информационна 

инфраструктура и обезпечаване на процесите в живата лаборатория. 

 

Заключение 

В теоретичен план проведеното изследване позволява извода, че подходът „жива 

лаборатория“ предполага утвърждаване на структури и процеси на знанието, насърчаващи 

създаването на иновации с участието на потребителя и използването на потенциала на 

информационните технологии за оптимизация и препроектиране на иновационния процес и 

за разработване на дигитални иновации в различни области, значими за градското и 

регионалното развитие. В практико- приложен аспект като препоръчителен се очертава 

ангажимента в посоките: (а) анализ на специфичните предизвикателства пред местното 

развитие и определяне на тематични области за разработване на иновации чрез живи 

лаборатории; (б) насърчаване на проекти за създаване на иновации с помощта на живи 

лаборатории; (в) разработване на индикатори за оценка на въздействието и механизъм на 

мониторинг, свързани с подхода жива лаборатория. 
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Possibilities for Application of Certification Systems in Bulgarian Restaurants 
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Abstract 

The aim of the following paper is to highlight some of the most important European certification systems for 

the restaurant product as a good example of application in the Bulgarian restaurant industry. The role and importance 

of certification systems for the restaurants is the cause of the existence and application of numerous international, 

national, regional and local systems of diverse nature, objectives, strategies and scope. From a theoretical point of 

view, the components of the certification system are explained; the types of systems are examined according to different 

criteria. A feature of specific for restaurant business European certification systems has been made. Particular 

attention has been paid to France as a country with deep traditions in the culinary and restaurant industry, which are a 

recognized symbol of quality and image. The examples examined could also be applied in the Bulgarian restaurant 

industry as the most important prerequisite is their public recognition both among professionals and among potential 

consumers. 

 

Keywords: restaurants, standards, certification system, certification procedures and subjects. 

 

JEL Code: Z390 

 

Въведение 

Ресторантьорството се определя като една от трите основни дейности в туризма, 

наред с хотелиерството и транспорта. В България тя се развива изключително динамично, в 

системата непрекъснато се включват нови обекти и отпадат вече съществуващи. По данни на 

Euromonitor International общият брой на заведенията за хранене в България през 2017 г. 

възлиза на 39622, което е с близо 1% повече от предходната година (39282 за 2016 г.), а за 

последните пет години, през периода 2012 г. - 2017 г. броят на заведенията за хранене в 

България е нараснал с 0.8%
1
. Те са разположени както в туристическите територии, така и в 

останалите населените места, в институции, в търговски и транспортни центрове и други. 

Българската ресторантьорска дейност е силно фрагментирана, като малките независими 

обекти са 97% от общия брой и само 3% са част от българска или международна 

ресторантьорска верига. На независимите обекти се падат почти 90% от продажбите - 

съотношение, което не се е променило от 10 години
2
. Наред с динамично развитие и 

фрагментирантост, българското ресторантьорство се отличава и с разнообразна видова и 

категорийна структура. В официалната класификация на Закона за туризма заведенията за 

хранене са обособени в 37 вида и подвида, разпределени в пет ценови категории
3
. Всичко 

това определя  комплексния характер на ресторантьорската дейност, с многобройни и 

разнообразни заведения за хранене и развлечения с различни категории, капацитет, 

разположение, експлоатационен период, специфика и тематичност, обзавеждане и 

оборудване. За да функционира успешно едно заведение за хранене, в условията на силно 

конкурентна среда, е необходимо неговият ресторантьорски продукт да се идентифицира и 

позиционира на пазара. В тази връзка от съществено значение е създаването на доверие у 

потребителите и осигуряването на доказателства за качеството на ресторантьорския продукт. 

                                                 
1
 Consumer Foodservice In Bulgaria. 2018. Euromonitor International, April. http://www.portal.euromonitor.com 

(25.09.2018). 
2
 Пак там. 

3
 Закон за туризма. 2013. ДВ, м. март. 

http://www.portal.euromonitor.com/
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До голяма степен такава възможност представлява получаването на сертификат от признати 

и утвърдени сертификационни системи. В съвременния етап съществуват множество 

международни, национални, регионални, институционални, браншови, частни 

сертификационни системи, само за ресторантьорския продукт или в комбинация с 

хотелиерския. Целта на тези системи е да носят ползи на присъединените членове, 

респективно да стимулират развитието на ресторантьорския бизнес на съответното равнище, 

което изисква те да се познават, анализират и оценяват
4
. В тази връзка, цел на настоящата 

разработка е да открои някои от най-значимите европейски системи за сертифициране на 

ресторантьорския продукт като добър пример за приложение в българското 

ресторантьорство. 

 

1. Теоретични аспекти на системите за сертифициране  в ресторантьорството 

 Ролята и значението на системите за сертифициране на ресторантьорския продукт са 

причина за наличието и прилагането на многобройни международни, национални, 

регионални и локални системи с разнообразен характер, цели, стратегии и обхват на 

действие. Всяка от тях разполага със собствена структура от критерии, показатели, 

стандарти, процедури, методики, участващи субекти. Според Дъбева системите за 

сертифициране включват няколко основни елемента като стандарти (критерии и показатели), 

процедури (по създаване, поддържане, развитие, присъединяване, контрол на системата) и 

участващите субекти
5
.  

 Стандартите са съвкупност от показатели. Те се базират на предварително избрани 

критерии и могат да се отнасят до различни елементи на продукта или на дейността. 

Изследователите в областта на мениджмънта и маркетинга на хотелиерската и 

ресторантьорската дейност се обединяват около мнението, че следва да се формират две 

групи стандарти – по отношение на материалните елементи и по отношение на операциите и 

процесите
6
. Етимологията на думата е от франкски език и означава „непоклатим”, в 

съвременно звучене означава еталон, тип
7
. Критериите, на които се базират стандартите се 

определят предварително и отразяват преобладаващите условия в дадено качествено 

равнище или включват такива изисквания, които са достъпни за масовите производители
8
. 

Разнородният характер на ресторантьорството и неговия продукт, както и характеристиките 

на разнообразните видове заведения за хранене и съответните сертифициращи системи  

затрудняват избора на унифицирани и еднакво приложими критерии. Ако обобщим, в 

отделните системи за сертифициране в ресторантьорството се използват основно следните 

стандарти и критерии: 

- за произход на използваните суровини и продукти - напр. от местни производители; 

традиционни за района; характерни за сезона; от животни и растения, отглеждани по 

определен начин и пр.; 

- за метода на приготвяне на ястията - приготвени на място или фабрично приготвени;  

- санитарно-хигиенни изисквания; 

- квалификация на персонала; 

- био изисквания – начини на отглеждане на растенията (без ГМО, пестициди и 

синтетични), хуманно отношение към животните, контрол по цялата верига от 

производителя до крайния потребител и пр. 

                                                 
4
 Дъбева, Т., Г. Луканова. 2017. Иновации в системата за категоризиране на българското ресторантьорство. // 

Туризъм. Иновации. Стратегии. Бургас: Флат, с. 64. 
5
 Дъбева, Т. и кол. 2013. Сертифициране на качеството в семейното хотелиерство (по примера на община 

Варна). Варна: Наука и икономика, с. 13. 
6
 Олсън, Гронрос, Пауърс, Дюмулен и други. 

7
 Дъбева, Т. 2000. Характеристика и дизайн на технологията на обслужване в туризма. // Годишник. Варна: 

Икономически университет – Варна, том 72, с.189. 
8
 Tinard, Ives. 1992. Le tourisme. McGrowhill, p. 138. 
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- еко изисквания – за устойчивост, използване на енергоспестяващи уреди, пестене на 

вода, намаляване на отпадъците, корпоративна-социална отговорност и пр.; 

- отношение към клиента и атмосфера. 

 Процедурите включват всички процеси, свързани с кандидатстването на даден 

субект, одита за изпълнение и съответствие на стандартите, получаването на съответния 

сертификат (символ, етикет, марка, лого и др.), присъединяването към системата и 

последващия контрол. 

 Субектите, които участват в системата за сертифициране са от една страна 

първичните производители (ресторантьори и готвачи), а от друга - разнообразни институции 

както държавни и официални, така и частни, регионални, национални или международни.  

- Държавните институции са от ранга на министерства, комитети, агенции, 

префектури и други, които управляват търговията,  туризма и ресторантьорството на 

национално и регионално равнище. В повечето случаи те сертифицират ресторантьорския 

продукт чрез системите за категоризация на заведенията за хранене. Пример за такава 

система за категоризация е българската, чиито постановки и регламент са дефинирани в 

Закона за туризма. Българската система за категоризация на заведенията за хранене е една от 

малкото системи в Европа със задължителен характер, т.е. тя е задължително условие за 

осъществяване на ресторантьорския бизнес в България. В повечето туристически развити 

държави се категоризират само заведенията за хранене, които са част от хотелски комплекс 

(Испания, Италия, Гърция, Русия, Полша, Чехия, Румъния и др.). В някои държави, като 

Франция например, се прилагат държавни, официални, доброволни системи за 

категоризиране в ресторантьорството, които не са задължителни за първичните 

производители. 

- Браншови организации в областта на ресторантьорството. Така например, 

DEHOGA - Немската асоциация на хотелите и ресторантите, развива сертификационна 

система, при която към нормите и нормативите за хотелите са включени и такива за 

ресторанти, барове, зали за закуска. Методът за оценяване е балов и точкува доста на брой 

елементи. Също така HoReCa – Холандската асоциация на хотелиерите, ресторантьорите и 

собствениците на кафенета, регламентира дейността на видовете „хотел, ресторант, кафе” в 

Нидерландия.  

- В Европа и света съществуват множество частни организации, които създават 

собствени системи за сертификация в ресторантьорството. Една от най-престижните в света 

е Michelin (Мишелин), която се счита за най-стара в изследваната област
9
. Системата 

Michelin категоризира ресторантите от 1 до 3 звезди. Друга престижна френска система, 

подобна на Michelin е  Gault&Millau, която присъжда готварски шапки (до 20). Много от 

заведенията със звезди от Мишелин имат и “шапки” от Gault&Millau, което още повече 

издига реномето им. Подобна на тях е Автомобилната асоциация във Великобритания (АА), 

която присъжда на заведенията за хранене розети (от 1 до 5 розети). Особено популярна във 

Великобритания е системата Good Food, създадена през 1951 г. В публикувания от нея 

едноименен справочник се включват заведения  на средно равнище, които предлагат „добра 

храна”. Оценяването се извършва на базата на мнения на потребителите и инспектори от т. 

нар. „Good food club”. В САЩ една от най-популярните е системата ААА на Американската 

автомобилна асоциация, която категоризира хотели и ресторанти с диаманти (от 1 до 5 

диаманта)
10

. За разлика от френските системи Michelin и Gault&Millau, които са с 

международен характер и включват заведения от цял свят, британската и 

североамериканската включват само обекти на национално равнище. В Италия най-

популярни са кулинарните справочници L’Espresso, Il Cambero Rosso,Veronelli. 
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- Специфични субекти в системите за сертификация са ресторантьорските вериги, 

особено веригите от заведения за бързо обслужване. Принадлежността на един обект към 

определена ресторантьорска верига, правото му да носи нейното наименование и търговска 

марка, сами по себе си са индикатор за определено равнище на ресторантьорския продукт. 

- Освен класическите системи за сертифициране в ресторантьорството през 

последните години все по-голяма популярност придобиват уеб базираните системи, като Trip 

Advisor, Zavedenia, Rezzo и др., за оценка на ресторантьорското предлагане. За оценяването 

на всеки един обект се прилага рейтингова система, базирана на удовлетвореността на 

клиентите, чрез публикувани мнения за съответния обект. Недостатък на тези платформи е 

вероятността за изкривяване на оценката, поради субективния характер на потребителските 

коментари. 

- Като своеобразен сертификат за имидж и качество може да се възприемат и 

класациите на популярни медии. Такава е например ежегодната класация "50-те най-добри 

ресторанта в света", поддържана от William Reed Business Media
11

. Класацията е 

международна, обхваща Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Класирането на 

кандидатите е след гласуване от 1000 ресторантьори, главни готвачи, журналисти и 

гастрономи. Участниците във вота са разпределени в 26 отделни региона на света. Подобна е 

класацията на Forbes Travel Guide, която обхваща обекти от цял свят.  

От краткото изследване се налага изводът, че в международен план съществуват 

множество системи за сертифициране, които намират приложение в областта на 

ресторантьорството. Те са изключително разнообразни, често се припокриват по отношение 

на териториален обхват, субекти, елементи на сертифициране, изисквания, рейтинги, 

категории и пр. На базата на разгледаните особености многообразието от системи и 

сертификати условно може да се сведе до следните основни видове: 

А. Според териториалния обхват:  

- международни; 

- национални; 

- регионални; 

- локални. 

Б. Според начина на участие на обектите: 

- задължителни; 

- доброволни. 

В. Според сертифициращата институция: 

- държавни; 

- браншови; 

- частни; 

- онлайн. 

Г. Според сферата на приложение: 

- общи – насочени към различни области на дейност; 

- специфични – само за сферата на ресторантьорството 

Д. Според ориентацията: 

- за качество; 

- за произход; 

- за начин на производство; 

- еко и био; 

- комплексни. 

Често пъти, в зависимост от целите, които преследва, един обект притежава няколко 

сертификата. Важно е да се отбележи, че независимо от вида на сертификационната система, 

от значение за нейната положителна роля в дейността на ресторантьорския обект е тя да бъде 
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призната от бранша и да бъде разпознаваема от потенциалните потребители. 

  

2. Международни системи за сертифициране в ресторантьорството 

В световен план съществуват различни системи за сертифициране, с различен обхват, 

субекти и различно предназначение. Тяхното многообразие и численост показват, че 

позитивната им роля за успешна ресторантьорска дейност е осъзната от професионалистите в 

бранша. Поради ограничените рамки на обема на настоящото изследване и поради 

абсолютната невъзможност да се обхванат всички действащи сертификационни програми, 

ще представим по-подробно няколко по-значими примера от Франция и Европа на 

специфични за ресторантьорството сертификационни системи. Франция е страна с дълбоки 

традиции в областта на кулинарията и ресторантьорството, които са всепризнат символ на 

качество и имидж. През 2010 г. френската кулинарна традиция е включена в списъка на 

ЮНЕСКО на нематериалното наследство на човечеството като това е първият случай, когато 

национална кулинарна традиция попада в този списък. Това ни дава основание да 

представим най-значимите френски системи за сертифициране на ресторантьорския продукт, 

които биха могли да бъдат чудесен пример за българското ресторантьорство. 

Безспорно според изследователите
12

, най-престижната и уважавана система за 

сертифициране в ресторантьорството е Michelin. Според изведените по-горе критерии 

системата е специфична, международна, доброволна, частна, комплексна. Първият 

пътеводител е издаден през 1900 г. от братята Андре и Едуард Мишлен по случай 

Световното изложение в Париж, в тираж от 35 000 броя
13

. Първоначалният му вариант 

съдържа полезна информация (списъци на монтьори, лекари, пътна карта, забележителности 

и пр.) за френските автомобилисти, които по това време са наброявали 2400 и се подарява на 

закупилите автомобилни гуми от фирмата Michelin. В началото справочникът е син на цвят, 

но от 1931 г. и до днес се издава с червени корици, поради което го наричат „Червеният гид“. 

Постепенно информацията в него се обогатява и обхватът ѝ се разширява. През 1920 г. 

пътеводителят започва да се продава. В него се включва и списък с ресторанти, които, 

според клиенти на Michelin и анонимни инспектори, си струва да бъдат посетени. През 1931 

г. ресторантите започват да се оценяват със звезди – от една до три, което се запазва и до 

днес
14

. Броят на звездите показва: 1 *- „добра кухня в околността“, 2 * - „отлична кухня, 

която си заслужава отклонението от пътя“, 3 * - „един от най-добрите ресторанти, за който 

си заслужава специално пътуване“. Доста по-късно – през 1998 г. се появява нова категория в 

системата, т.нар. Bib Gourmand, която включва заведения с умерени цени. Към момента 

гидът включва ресторанти и хотели, като само 10% от включените ресторанти имат 

присъдени звезди. В териториален план покрива Европа, САЩ, Япония и Китай. 

Присъждането на една, две или три звезди се осъществява според пет критерия, по 

които анонимни инспектори оценяват ресторантьорския продукт. Прави впечатление, че 

липсват подробни количествени и качествени стандарти,  критериите са от общ характер, 

дори звучат клиширано и се свеждат до: 

- качество на продуктите; 

- майсторство в приготвянето и вкусовете; 

- личен почерк в приготвяните ястия; 

- съотношение цена/качество; 
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- устойчиво качество на представянето. 

Кои обекти ще влязат в системата зависи от висококвалифициран екип от експерти, 

които посещават анонимно заведенията и оценяват продукта като разходите по оценяването 

се заплащат от институцията, а не от ресторантьорите, за да няма съмнения за корупция. 

Експертите само констатират качеството на продукта, те не дават консултации или 

предписания за подобряване както при останалите системи. 

Системата има изключителен имидж и присъединяването към нея веднага провокира 

ефекта на известната марка като постиженията се дължат както на мениджмънта, така и на 

майсторството и иновативните решения на главните готвачи. Известността на Michelin я 

поставя във фокуса на общественото внимание и тя често е критикувана заради липсата на 

прозрачност и консерватизма си, което се преекспонира от медиите. Независимо от 

критиките, престижът остава висок, защото подборът на заведенията е действително много 

прецизен, по данни за 2018 г. страната с най-много тризвездни ресторанти е Япония – 34, във 

Франция и Монако има 27 ресторанта 3*, в САЩ – 14, в Германия - 11, в Испания - 10, в 

Италия - 9, в Китай и Хонг Конг – 9, във Великобритания – 5, в Швейцария – 3, в 

Нидерландия – 3, в Белгия – 2, в Южна Корея – 2, в Швеция – 1, в Норвегия – 1,  Дания – 1, в 

Тайван - 1
15

. Включването в Michelin е скъпа инвестиция за ресторантьорите, защото въпреки 

че преимуществено се оценява кулинарния продукт, всички останали елементи - материална 

среда, обслужване, атмосфера - трябва да са не само качествени, но и да са в синхрон
16

. 

Също така, след като се получи категорията, тя трябва да се удържи, което е още по-трудно и 

понякога драматично, въпреки, че за последните десет години само 10 ресторанта се разделят 

с една от звездите си
17

. Двегодишно проучване на университета в Корнуол на 36 ресторанта 

от 1 до 3 звезди Michelin във Франция, Белгия и Швейцария показва, че категоризираните 

заведения са с персонал от 5 до 130 души, инвестициите са средно 2,4 мил. евро, но варират в 

доста широки граници от 50 000 до 20 милиона евро
18

, обаче възвращаемостта е над 30% и 

анкетираните заявяват, че оборотът им се е увеличил с около 30% след присъждането на 

звездите. 

Значително по-нова е системата Maître-restaurateur (Майстор-ресторантьор), която е 

единствената държавна, доброволна система във Франция. Разработена и въведена е през 

2007 г. от държавата, съвместно с френските професионални организации, чрез Закона за 

потреблението. Титлата „Maître-restaurateur“ се присъжда за четири години от префекта на 

департамента, на чиято територия се намира заведението за хранене. За нея може да 

кандидатства всеки професионален готвач, който популяризира ястията, приготвени на 

място, употребата на пресни продукти от местни производители и традиционната кухня. 

Освен кулинарните аспекти на дейността, за получаване на тази титла значение имат 

равнището на обслужване, обзавеждането и оборудването на ресторанта. Всеки 

професионален готвач, който е собственик или работи в заведение за хранене във Франция 

или в страна-член на Европейския съюз може да получи титлата „Maître-restaurateur“. Одитът 

се извършва от независима сертифицираща организация  според 30 критерия в четири 

аспекта: 

 ястия, които се приготвят на място и в които се използват пресни продукти от 
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местни производители; 

 равнище на обслужването на клиентите; 

 обзавеждане и оборудване; 

 хигиена, сигурност и безопасност. 

Според френското министерство на търговията и потреблението титулярите на 

„Maître-restaurateur“ са повече от 3000 от въвеждането на титлата до сега
19

. Към титлата 

„Maître-restaurateur“ може допълнително да се получи сертификат „Fait maison“ (домашно 

приготвено). Терминът „домашно приготвено“ е въведен чрез влязлото в сила през 2014 г. 

във Франция постановление към Закона за потреблението. „Домашно приготвено“ се отнася 

за всички ястия, приготвени на място в ресторанта от пресни суровини и сурови продукти. 

Притежанието на сертификата „Fait maison“ гарантира, че майсторът готвач не само е 

затоплил продуктите, а ги трансформира и сглобява, за да създаде ястие. Това позволява на 

потребителите да разграничат истинската кухня от индустриалната (полуготови или напълно 

готови кулинарни продукти, които само се затоплят на място). Според Закона за 

потреблението, професионалистите, които предлагат домашно приготвени ястия могат да  

поставят обозначение с официалния символ срещу всяко от тези ястия в лист-менюто, а 

обектите, които предлагат изцяло домашно приготвена кухня, могат да поставят табела „Fait 

maison“ на видно за потребителите място. Сертификатът може да се придобие от всяко 

заведение за хранене, независимо от вида му (ресторант, заведение за бързо обслужване, 

кафене и пр.)  или от начина на управление (независим обект или част от ресторантьорска 

верига). Контролът се осъществява от Държавната агенция за конкуренцията, потреблението 

и контрол на измамите. 

Титлата  „Maître-restaurateur“ и сертификатът „Fait maison“ са мощен маркетингов 

инструмент, тъй като за 95% от французите притежанието им е критерий за избор на 

ресторант. Това показват резултатите от проучване, публикувани в официалния интернет 

портал на Министерството на икономиката и Министерството на финансите във Франция
20

. 

 За потребителите сертификатът е гаранция, че в заведението се предлага вкусна, 

автентична и домашна кухня. Ползите за титулярите на „Maître-restaurateur“, обединени във 

Френска Асоциация на Майсторите-ресторантьори и техните заведения са значителни: 

 титлата „Maître-restaurateur“ е единственият официален, държавно утвърден 

сертификат, който е доказателство за професионалните качества на готвача и високото 

реноме на ресторанта; 

 знакът „Maître-restaurateur“ ги отличава сред конкурентите, идентифицира ги на 

пазара и ги прави по-видими и разпознаваеми; 

 обектите, отлични с „Maître-restaurateur“ са представени и геолокализирани на 

официалния сайт на асоциацията www.maitresrestaurateurs.com  и чрез отличителен знак на 

входа на заведението, на сайта на обекта, на мобилното приложение; 

 обектите, отлични с „Maître-restaurateur“ са включени в гидовете Michelin, Gault & 

Millau, Bottin Gourmand, Lebey. 

През 2013 г. се създава сертификатът „Restaurant de qualité“ (Качествен ресторант),  

издаван от Френския кулинарен колеж. Това е асоциация, основана през 2011 г. от 

петнадесет ресторантьори и майстори-готвачи, председателствана от световно известните 

шеф Ален Дюкас и шеф Жоел Робюшон. Целта на асоциацията е да представи, да 
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популяризира и да предаде на бъдещите поколения идентичността на френската национална 

кулинарна традиция. Сертификатът се присъжда на ресторанти, в които се цени както 

домашната кухня, така и гостоприемството. Кандидатът попълва подробен онлайн 

въпросник, който се разглежда от комисия, съставена от майстор-готвачите, основатели на 

Френския кулинарен колеж. При обсъждането комисията се базира на професионални 

мнения на готвачи и производители, събрани също онлайн. За да бъде одобрен един 

кандидат, всички членове на комисията трябва да дадат анонимно положително становище. 

Освен това кандидатът трябва да получи минимум 75% удовлетворение от клиентите, които 

могат да гласуват в Интернет
21

. Няма точни количествени и качествени стандарти, 

критериите имат по-скоро декларативен характер
22

:  

 Страст към качествените продукти: 

- да познава човешката история на производителя зад продукта; 

- да се информира за методите на развъждане и отглеждане на животните и 

растенията, както на производство на продуктите; 

- да търси автентичния вкус на всеки сезон и на хранителните качества на продуктите 

(добро за здравето на човека и на планетата); 

 Прозрачност: 

- по отношение на произхода на продуктите; 

- по отношение на методите на производство на продуктите; 

- по отношение на методите на приготвяне на ястията. 

 Доброжелателство: 

- удоволствие да споделя; 

- желание да предаде страстта и опита на своята професия. 

От създаването на сертификата през 2013 г. до сега  с него са отличени повече от 1250 

обекта. 

През 2017 г. френската организация Framheim създава сертификата „Restaurant 

Engagé Anti-Gaspi”. Това е частна, доброволна система, ориентирана към всички заведения 

за хранене, които искат да демонстрират социална ангажираност в борбата срещу 

хранителните отпадъци. Сертификатът е предназначен за всички видове заведения за 

хранене без значение на форма на управление, организация на дейността, форма на 

обслужване, специализация и пр. За да получи сертификат един обект е необходимо да 

отговаря на 10 критерия
23

: 

- възможност за избор на размера на порцията; 

- предлагане на вегетариански ястия; 

- предлагане на дневно или седмично меню; 

- употреба на органични и/или местни продукти; 

- партньорство с организации и сдружения, които се ангажират да продават 

малотрайни продукти; 

- меню със съкратена структура; 

- предлагане на филтрирана вода; 

- възможност клиентите да отнасят у дома, това което е останало от консумацията им; 
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- сортиране, събиране и оползотворяване на биологични отпадъци; 

- информиране на обществеността относно предприеманите инициативи за борба 

срещу хранителните отпадъци. 

След валидация на изброените стандарти и в зависимост от събраните точки, на кандидата се 

присъжда едно от трите нива на сертификата „Restaurant Engagé Anti-Gaspi” – бронз, сребро 

или злато. 

Една голяма група от френските сертификационни системи са ориентирани към 

обекти, които предлагат традиционна селска кухня, с използването на селскостопански 

продукти от местни фермери и производители. Такива са Accueil Paysan – Table d’Accueil, 

Bienvenue à la Ferme - Ferme Auberge, Tables et Auberges de France, Cuisineries Gourmandes,  

Logis, Restaurateurs de France, Tables et Auberges de France. 

Във Франция съществуват и много други сертификационни програми, предлагани от 

различни асоциации, организации и сдружения. При част от тях стандартите и критериите се 

препокриват и комбинират с тези на разгледаните по-горе. При други няма конкретни 

стандарти, а единственото условие за притежаването на сертификат е членство в съответната 

организация.  

Подобна е ситуацията в повечето европейски страни, сертификационните системи са 

многобройни и разнообразни, но най-често стандартите се отнасят до предлагането на ястия, 

приготвени на място, от сезонни продукти от местни производители. Такъв е белгийският 

сертификат „Good Food Resto“, въведен от 2017 г. от регионална дирекция Bruxelle 

Environnement, която администрира околната среда и енергията в региона на Брюксел. 

Символът е готварска шапка, присъждат се от 1 до 3 шапки. Критериите и механизмът на 

оценяване са изключително ясни и прозрачни. Оценяването е чрез точкуване по 15 критерия. 

Три от тях са задължителни и не носят точки: спазване на законодателството, приложимо в 

ресторантьорския сектор; устойчив подход (продукти - местни, сезонни, био, вегетариански 

и пр.); забрана за използване на селскостопански продукти, които са варени под вакуум, 

пастьоризирани или стерилизирани, готови за употреба или консервирани чрез 

замразяване
24

. Останалите 12 критерия са опционални, всеки от тях носи различен брой 

точки и се отнасят до: 

- възможност клиентите да отнасят у дома, това което е останало от консумацията им; 

- предлагане на вегетариански ястия; 

- снабдяване от белгийски производители; 

- употреба на продукти, които са сертифицирани BIO; 

- използване на пресни продукти; 

- предлагане на поне един десерт, приготвен със сезонни плодове; 

- производство на собствени продукти (подправки, зеленчуци и др.); 

- неизползване на домати и краставици извън сезона; 

- възможност за избор на клиента между два или повече грамажа на месото в ястията. 

 Една шапка се присъжда при постигане на 30% от общия брой точки, две шапки – при 50% 

от точките и три шапки – при постигане на 75%. Повечето от критериите са свързани с 

доказателство, което ресторантьорът трябва да предостави, а изпълнението на някои 

критерии може да бъде удостоверено само чрез проверка на място. 

SPE или Sanitas Per Escam (от лат. – здраве чрез храна) е друг белгийски сертификат с 

международно приложение в ресторантьорството. Сертификационната програма е създадена 
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през 2011 г. от ресторантьора Emmanuel Verstraeten, собственик на заведение в Брюксел. 

Основните принципи на програмата за сертифициране SPE включват увеличаване на 

консумацията на плодове, зеленчуци и пълнозърнени храни, както и намаляване на 

наситените мазнини, добавените захари и сол
25

. Могат да бъдат сертифицирани отделни 

операции в ресторантьорството или отделни ястия. Символът, с който се обозначават 

сертифицираните обекти е червена звезда (от 1 до 3). Въпреки че е с европейски произход 

сертификатът е повече разпространен в Северна Америка. 

През последните няколко години се създават сертификационни системи, които 

кореспондират с глобалните тенденции за социална и екологична отговорност. Такива са 

например швейцарските „FreeGluten“ (без глутен) и „ChicKids“ (приятелски ориентиран към 

децата). „FreeGluten“ се присъжда от 2016 г. на ресторантьорски обекти, които предлагат 

ястия, подходящи за хора с непоносимост към глутен или хора, които следват определена 

диета. За да го получат, ресторантьорите трябва да преминат през специално обучение. 

Освен това в обектите се извършват перманентни проверки. Системата за сертифициране е 

доброволна, частна и си поставя за цел през следващите три години да обхване 3600 

ресторанта в Европа. 

„ChicKids“ е доброволна частна швейцарска система, ориентирана към 

ресторантьорски обекти, които гарантират посрещане и обслужване, адаптирани към 

семейства с деца. Целта на „ChicKids“ е да се превърне в символ на здравословно кулинарно 

възпитание на децата и на удоволствието от семейната разходка. Критериите, по които се 

оценява едно заведение, за да получи сертификата са: приветливо посрещане на децата; 

здравословно, балансирано детско меню; обзавеждане и оборудване, подходящи за деца; 

забавления за деца. Организацията ChicKids гарантира, че всички критерии са „независимо 

определени и валидирани“
26

. 

 

Заключение 

В международен план са създадени и функционират много и разнообразни системи за 

сертифициране. Голяма част от тях са насочени към различни дейности, друга част са 

специфични и са ориентирани само към сферата на ресторантьорството и заведенията за 

хранене. Независимо от вида, субектите и обхвата си, системите за сертифициране в 

ресторантьорството придобиват все по-значима роля за усъвършенстване на дейността като 

съдействат за: повишаване на качеството на ресторантьорския продукт, повишаване 

потребителската удовлетвореност, повишаване на информираността на потребителите, 

повишаване на разпознавателната стойност на конкретния ресторантьорски продукт, 

подобряване имиджа и идентичността на ресторантьорския обект. Считаме, че примерът на 

разгледаните в изследването сертификационни системи би могъл да намери приложение и в 

българското ресторантьорство като най-важното необходимо условие, според нас, е тяхното 

обществено признание както сред професионалистите, така и сред потенциалните 

потребители. 
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Abstract 

The present study explores the process of negative attitudes toward organizational changes in tourism 

companies. The aim of this paper is to reveal the opportunities for changing employee attitudes from negative to 

positive ones in order to improve the success of the change management in tourism companies. We presume that 

through positive leadership and soft skills negative job attitudes can be transformed into positive ones and help the 

changing processes. On this ground, the need of organizational changes is revealed. Outshaped are the main 

characteristics and the psychological aspects of organizational changes in tourism companies and why their neglecting 

appears to be the main reason for changes failure. Positive leadership and soft skills are suggested as successful 

approach to negative job attitudes transformation into positive ones aiming to guarantee the success of organizational 

changes in tourism companies.  
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Въведение 
Поради динамиката във външната организационна среда, породена от непрекъснати 

промени в обществените, социални, икономически и политически процеси, възниква 

необходимост организациите да проявяват силна адаптивност и стремеж за развитие, за да 

оцелеят и просперират в тази сложна среда. Всяка промяна във външната среда води след 

себи си необходимостта от вътрешни организационни промени. Все повече съвременните 

организации изпитват натиск от външната среда, в резултат на което са принудени да 

намаляват разходите си, да усъвършенстват качеството на продуктите и услугите си, да 

увеличават продуктивността си, да усещат и използват новите възможности за развитие. 

Котър (Hughes, 2016) е един от първите, които обръщат сериозно внимание на връзката 

между лидерството и организационните промени в целия този процес. В периода 1988 - 1996 

г., в четири свои публикации, той изследва и дискутира ключовата роля на лидерството по 

отношение на организационното поведение, управлението на човешки ресурси и 

извършването на промени. В книгата си „Да ръководиш промяната“ (Kotter, 2012) Котър 

изтъква един красноречив факт: едва 30% от извършваните организационни промени успяват 

да завършат успешно така, както са планирани. Причината, според него, е в неефективното 

лидерство и пренебрегването на ролята на човешкия фактор за успеха или провала на 

промените. В тази връзка, предлага осем степенен ролеви модел за лидерство при 

извършването на промени. Въпреки това, през 2008 от резултатите на световното изследване 

на Маккинзи (MacKinsy) става ясно, че съотношението 3:1 в полза на неуспешните 

организационни промени си остава все същото - едва една промяна на всеки три е успешна. 

Поради силно конкурентната среда и необходимостта от повишаване на 

ефективността на промените, през последните три десетилетия по отношение на 

организационните промени се приемат като ключови тоталното управление на качеството, 

реинженеринга, промените в организационната култура, промените в посоките на развитие. 

Отново обаче се оказва, че пренебрегването на човешкия фактор си остава критично и 

изисква нови управленски умения, защото повечето практици и научни изследователи се 

обединяват около идеята, че негативните нагласи на служителите са в състояние да провалят 
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и най-перфектно обмислените в технически аспект организационни промени.  

Предвид изложения проблем, настоящата разработка разглежда някои основни 

проблеми при извършването на промени в туристическите организации, породени от 

съпротивата на хората, а фокусът е насочен към негативните нагласи в поведението на 

служителите и управленските подходи за тяхната промяна. Целта, която си поставя това 

изследване е да разкрие възможностите на позитивното лидерство и меките умения при 

трансформирането на негативните нагласи на служителите в положителни, за да се подкрепи 

успешното извършване на организационни промени в туристическите организации. 

За целите на изследването са използвани данни от интервюта и анкети, проведени в 

световен мащаб и систематизирани от световната консултантска фирма за управление 

Маккинзи. Приложената информация е анализирана, с цел да се изведат възможностите за 

извършване на промени в туристическите фирми чрез трансформиране на негативните 

нагласи на служителите в позитивни. Използваните данни имат ролята на общ модел, в 

рамките на който туристическите организации да могат да позиционират по-прецизно 

лидерството и меките умения на своите мениджъри. 

Условията, върху които се изгражда настоящата разработка, са: 

Първо, приемаме, че при упражняването на негативен вид лидерство се създават 

негативни нагласи у служителите спрямо работата им, мениджърите и промените в 

организацията, като цяло; 

Второ, приемаме, че липсата на меки умения у мениджърите е причина прилаганото 

лидерство да е с негативен знак, както и от там да се залага неефективност на извършваните 

промени в туристическите организации; 

Трето, изтъкваме, че чрез изграждане и прилагане на меки умения лидерството се 

превръща в позитивно и притежава способността да трансформира негативните нагласи на 

служителите в позитивни.  

Настоящата разработка може да послужи като ориентир при прилагането на 

организационни промени в туристическите организации, при изграждане и извършване на 

промени в организационната култура и лидерството, както и за основа при създаването на 

програми за обучение на мениджъри от туристическата практика.  

 

1. Необходимост от организационни промени в туристическите организации 

Необходимостта от промени в туристическите организации обикновено се определя 

от няколко причини, които могат да се обобщят така: 

 Кризи - както организационни, така и външни за организацията, но с достатъчно 

силно влияние, за да наложат необходимост от преструктуриране и адаптация към новите 

условия на средата; 

 Вътрешни проблеми (управленски проблеми, междуличностни и междугрупови 

конфликти,  финансови затруднения, съпротива срещу промените) - най-често, нуждата от 

промяна е предизвикана от невъзможността да се постигнат организационните цели или да 

се задоволят някакъв вид организационни нужди (Николайчук и Николайчук, 2013). Като 

показатели за тази невъзможност се приема текущото ниво на ниско качество на изпълнение 

и високото ниво на текучество; 

 Новите технологии - въвеждането на нови технологии за производство, работа или 

обслужване водят до необходимостта от реорганизация на работния процес, както и 

подготовка на служителите да работят с новите технологични системи (Antonova, K., 2014); 

 Идентифициране на нови възможности за развитие/усъвършенстване - свързани са с 

установяване на потенциал за: развиване на по-висока конкурентоспособност, навлизане на 

нови пазари, насочване към нова целева група с по-висок потенциал от вече 

съществуващите; 

 В отговор на външен или вътрешен натиск - една от най-често срещаните причини за 
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организационни промени. Външният натиск обикновено идва от страна на повишаващите се 

изисквания на клиентите, конкурентите, смяна на правната регулация, промяна в 

изискванията на собственици и акционери, промени на финансовите пазари; 

 Екологични норми и стандарти - в съвременните икономически условия 

корпоративната социална отговорност изисква от организациите да се съобразяват и следват 

въведените норми и стандарти за опазване на околната среда; 

 Сливане и/или смяна на собствеността - след такива процедури следват промени, 

често от негативен характер, засягащи служителите: съкращения, намаляване на щата, 

наемане на нови служители, с различен професионален профил и освобождаване на старите 

служители, като ненужни; 

 Промяна заради самата промяна - при назначаване на нов изпълнителен директор, 

дори и да не е необходима дадена промяна, тя се предприема с цел новият директор да 

изпълни очакванията на собственици и акционери за по-голяма ефективност на 

организацията; 

 Сляпо копиране на конкурентите - ако конкурентите извършват някакви промени, то 

същата промяна (напр. структурна, технологична, логистична, управленска или свързана с 

персонала) се стартира, без да е преценена необходимостта от нея, с единствената цел - да не 

се изостава от конкурентите;  

 Планиран отказ от производството на продукт/услуга или съзнателно напускане на 

пазари и бивши (вече) целеви сегменти - по тези причини се налага въвеждането на 

иновации, преструктуриране на производството, обновяване на продуктовата гама и др. 

Осъзнаването на необходимостта от промени зависи изцяло от висшите мениджъри на 

туристическата организация, тъй като в обхвата им на дейности влиза постоянното събиране 

и анализиране на информация за външната и вътрешна среда, т.е. те първи трябва да усетят 

потенциалните опасности за организацията и своевременно да започнат с планирането и 

реализирането на промените. Най-голямата грешка при извършването на организационни 

трансформации е именно пропускането на възможността навреме да се осъзнае нуждата от 

промяна, а когато тя започне, вече е твърде късно и кризата не само се е появила, но и бързо 

се разраства. Възможно е, ако в момента не се случват никакви конфликти, проблеми или 

кризи и в същото време фирмените резултати са добри, мениджърите измамно да се 

заблуждават, че промяна на този етап от развитието на организацията не е необходима. Това 

решение по-късно води не само до внезапни и неочаквани кризи, но ако те не се овладеят, 

могат да прераснат в застрашаващи оцеляването на цялата организация. Не всички фактори 

от  външната и вътрешна среда могат да бъдат явни или еднакво добре изявени, за да бъдат 

забелязани. По тази причина, ако не се извършва редовно многофакторен анализ на средата и 

не се отчитат и най-малките промени, е възможно да се пропусне възможността за 

извършване на проактивна организационна трансформация и да се стигне до реактивна 

такава, носеща след себе си всички елементи на кризата. 

 

2. Същност и особености на организационните промени  

Организационните промени, в това число и в туристическите организации, имат 

интердисциплинарен характер,  като обединяват в себе си познания от няколко различни 

дисциплини: социология, психология, организационно поведение, управление на човешките 

ресурси, индустриален инженеринг, тотално управление на качеството, корпоративна 

социална отговорност и др. Същността на организационните промени се състои в преход от 

реактивен към проактивен подход при координиране на управлението на организацията, с 

цел да се осигури постигането на организационните цели (Jalagat, 2016).  

Някои от основните характеристики на организационните промени са:  

Проактивен характер - изисква се предварително осъзнаване и измерване на 

необходимостта от промяна, планиране на дейностите по нея, както и определяне на 
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измерители за оценка и контрол на резултатите. Според използваните и анализирани данни,  

един от най-често срещаните проблеми при извършване на организационни промени е 

техният реактивен характер, т.е. те следват случила се вече криза и са насочени към 

преодоляването й, а не към предотвратяването й. В повечето случаи това предопределя 

нейния неуспех; 

Постоянни и обективно необходими - съществува постоянен натиск от външната 

среда, който изисква съответен организационен отговор за всяка промяна, като осигуряват 

постоянно организационно развитие. Данните сочат, че организациите, които постоянно 

сканират и анализират дори и най-малките промени във външната среда, са гъвкави и бързо 

адаптивни, а в случаи на непредвидени кризи успяват сравнително бързо и с минимални 

загуби да ги преодолеят; 

Изискват наличието на определени управленски знания и компетенции -  както за 

установяването на нуждата от промяна, така и за нейното планиране и извършване са 

необходими специфични теоретични и практически знания и компетенции, за да се 

гарантира нейния успех. Според анализа на данните, преобладаващата част от мениджърите 

нямат задълбочени (а при някои липсват дори и минимални) познания за управление на 

промени, както и за управление на кризи. Това създава условия за реактивни, а не 

проактивни управленски действия;  

Изискват осигуряване на участие на хората в организацията от всички нива - 

координирането на действията по извършването на промяната на всички нива в 

организацията стимулира  изграждането на мотивираност и съпричастност, спомага за 

правилното идентифициране на ролите на всеки участник, както и разкрива обхватът на 

отговорности, осигуряващи ефективното им изпълнение. Използваните данни сочат, че е 

налице масова тенденция за неглижиране или изключване от активно участие в 

организационните промени на цели нива персонал. От тук възникват допълнителни 

проблеми за организацията, свързани с ниска съпричастност и мотивация за работа на 

служителите, неудовлетвореност, негативни нагласи, съпротива спрямо промените и дори - 

явен или скрит саботаж.  

Важна характеристика на организационните промени е, че при липсваща или 

недостатъчна подготовка за тях при извършването им се получава напрежение от смяната на 

неработещите системи с нови: напрежението е както функционално (изпитвано от 

организацията), така и емоционално (изпитвано от служителите). Пренебрегването на 

човешкия фактор при промените може да доведе до увеличаване на емоционалното 

напрежение и преминаването му в негативни нагласи, липса на съпричастност и мотивация 

за работа, междуличностни конфликти, които впоследствие да играят ролята на блокер на 

промените. 

 

3. Управленски аспекти на организационното поведение при извършването на  

промени 

Епигенетиката е наука, която изучава влиянието на средата върху гените, като е 

установено, че те, макар и наследени, не са статични, както се е смятало дълго време. Докато 

за извършването на генетични промени са необходими няколко поколения, то на 

епигенетиката са й нужни само няколко години, за да се усетят промените. Оказва се, че 

човешката еволюция е много по-сложна от възприеманите постулати досега, защото се 

открива, че едни или други гени могат да се включват или изключват, да се забавят или 

забързват, в зависимост от условията на живот, от средата или от човешките емоции. Така 

например, Адкинс, Расмусен и Дохърти (Adkins, Rasmussen and Docherty, 2018) изследват 

социалната значимост на епигенетиката, като проучват как неприятни преживявания от 

социалната среда могат да се „закотвят“ в клетките на човешкия организъм и след време, 

когато вече стресът отдавна е преодолян и забравен, могат да отключат тежки заболявания. 
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Тъй като епигенетиката разкрива интересни връзки в междуличностните и социалните 

взаимоотношения, през последните 10-тина години се заговори за епигенетика и на 

организациите, както и за  ДНК на организационните промени. Това е така, защото се 

приема, че организациите, така както хората, са създадени от своята ДНК и от средата си. 

Организационната епигенетика е свързана с организационните промени и си прилича с 

човешката по това, че гените силно се повлияват от средата и в тях настъпват различни 

промени. Организационната ДНК представлява метафорична концепция (Overholt, Granell 

and Vicere, 2015
1
), която помага на висшите мениджъри да направляват по-ефективно 

резките организационни промени. В тази връзка организационната ДНК се състои от четири 

компонента със съответното значение:  

 Организационна структура: каква е йерархията в организацията, от колко нива се 

състои, какви са връзките между позициите, колко управленски позиции има всяко ниво; 

 Система за вземане на решения: кой решава какво, колко души са ангажирани в 

процеса на вземане на решения, какъв е периметърът на отговорност по тези решения на 

всяка позиция; 

 Мотиватори: какви цели, стимули и алтернативи за кариерно развитие имат хората,с 

какви награди се награждават хората (монетарни, немонетарни), към какво се стремят 

хората, за какво са стимулирани от организацията да ги е грижа и доколко това е ясно 

формулирано от нея; 

 Информация относно: с какви мерки се измерва изпълнението, как се координират 

дейностите, как се предава знанието, как организацията съобщава какви са очакванията й и 

постигнатия прогрес, кой има достъп до каква информация, кой знае какво, кой трябва да 

знае какво, как се предава информацията от хората, които я притежават, на хората, на които 

им трябва. 

Организационната ДНК може да се приеме като рамка, за диагностика на проблемите 

и установяване на необходимостта от промени в четирите компонента. От своя страна 

организационната ДНК въздейства върху четири управленски области:  

- Стратегически нужди; 

- Подход към външната среда; 

- Стратегическо изпълнение; 

- Развитие на хората. 

Миксът от тези четири управленски области определя организационната способност 

да съществува и да се развива, както и определя възможностите на организацията да 

извършва промени. 

Организационната ДНК влияе на хората в организацията, като формира начина им на 

мислене, направлява поведението им и установява процесите, изграждащи ежедневните им 

работни операции. От тук и цикълът на организационна промяна, основан на епигенетиката, 

е  пряко свързан с управлението на поведението на хората. Цикълът се състои от седем 

стъпки, като извършването на всяка една от тях определя ефективността на следващата 

такава (вж. фиг.1).  

От Фигура 1 става ясно, че четири от общо седемте стъпки са пряко свързани с 

човешкото поведение: управленската перцепция отразява как висшите мениджъри 

възприемат и оценяват външната среда, като решават да създадат съответната вътрешна 

среда по начин, който смятат за ефективен. И тъй като вътрешната среда създава 

организационната култура и организационните норми на поведение, те от своя страна 

формират поведението на хората в организацията.  Управлението на поведението на 

служителите променя организационната ДНК, като създава променени условия на работа. 

Съответно, това води до промяна на работното поведение на хората, но сега вече се променя 

                                                 
1
 http://drmilesoverholt.com/services/epigenetics/   
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тяхната работна ДНК, в резултат на което се получава крайната промяна в организационното 

поведение. Управлението на този цикъл на организационната промяна, основан на 

епигенетиката, е в ръцете на мениджърите. И тук идват няколко въпроса, чиито отговори 

следва да осветлят процеса на създаване на негативни нагласи - процес, който е в основата на 

настоящата разработка: Какво представлява мениджмънтът на хора и какво - лидерството? 

Как тези две действия влияят върху формирането на положителни или негативни нагласи у 

служителите? 

 

 
 

Фигура 1: Цикълът на организационна промяна, основан на епигенетиката. 

 

4. Психологически аспекти на поведението при организационни промени 

В редица изследвания (Kotter, 2001; Bohoris, Vorria, 2008; Perrin, 2014; AlShamisi et al, 

2017) се извеждат разликите между мениджър и лидер, като в обобщен вид  вариациите 

могат да се представят така (вж. таблица 1): 

 

Таблица 1: Разлики между мениджъри и лидери. 

Мениджърите: 

 

Лидерите: 

Имат подчинени Имат последователи 

Назначени са и управлението им е възложено Хората избират да вървят след тях 

Постигат организационните цели чрез  

изпълнението на управленски функции: 

планиране, бюджетиране, организиране, 

назначаване на персонал, разрешаване на 

проблеми, контрол 

Определят посоката 

Мотивират 

Вдъхновяват 

Притежават ум, рационалност и упоритост Притежават душа, страст и 

креативност 

Те са: авторитетни, аналитични, консултират, 

съветват, обмислят, обсъждат, стабилизират 

Те са: гъвкави, иновативни, смели, 

независими 

Избягват да изразява емоции;  Показват стремеж и  емоционалност; 

Ограничават избора на служителите Увеличава възможностите за избор 

1. Външна 
организационна 

среда 

2. Управленска 
перцепция 

3. Вътрешна 
организационна 

среда 

4. Поведение на 
хората в 

организацията 

5. Промяна на 
организационната 

ДНК 

6. Промяна на ДНК 
на работното 
поведение на 

хората 

7. Промяна на  
организационното 

поведение 
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Изведените разлики в Таблица 1 сочат, че мениджърите управляват хората чрез 

дадената им власт за администриране: планиране, организиране, систематизиране, 

изпълнение и контролиране, докато лидерите използват определени психологически качества 

на личността, за да увлекат след себе си, да вдъхновят, да мотивират, да вдъхнат вяра и 

кураж на хората около себе си. Според Хоган (Hoggan, 2005) на една организация й трябват 

няколко страхотни лидери и много първокласни мениджъри. Ясно е, че лидерът е позитивен 

човек, който има харизматичност, бива харесван и владее силата да въздейства емоционално 

на другите така, че те да го следват с желание, защото се чувстват щастливи и удовлетворени 

от това, което той ги увлича да правят. При извършването на организационни промени 

именно лидерите са тези, които успяват да убедят хората да участват в промените и да 

постигнат поставените цели. Въпреки това, за съжаление личностните деформации не 

подминават и лидерите. Т.нар. тъмно лидерство изследва именно този феномен: кога един 

лидер се превръща в демон и въздейства негативно, не само на хората около себе си, но и на 

цялата организация. Тъмната Триада на личността: нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия 

лежи в основата на тъмното лидерство и създава също толкова проблеми за организацията, 

както и ако изобщо й липсват лидери (Kraus, Berchtold, Palmer and Filser, 2018). Въпреки че, 

стандартно, лидерството се възприема с положителен знак, редица автори (Mellahi et al., 

2002; Shilling, 2009; Hogan and Kaiser, 2005; Higgs, 2009) изследват ситуации, в които то се 

превръща в тъмно и вреди на организацията. Авторите приемат, че някои ситуационни 

фактори, заедно с/или личностни характеристики са в състояние да повлияят на лидера да се 

промени от положителен в негативен: силен стрес, високо ниво на конкуренция, 

организационни кризи, егоизъм и използване на дадената власт за лични цели, психическа и 

емоционална нестабилност, социопатия (пълна липса на емпатия, неспособност да се 

адаптира към другите, конфликтен, неспособен на уважение и толерантност, неспазване на 

социалните норми на поведение, не изпитва вина, разкаяние, тревога, егоистично се стремят 

да задоволят всяка своя духовна, емоционална или физическа потребност, без да се 

съобразяват с другите
2
). Типично за проявите на тъмното лидерство е тоталната липса на 

каквито и да било меки умения за работа с хора, тъй като личностните характеристики и 

социопатията напълно изключват тяхната употреба. Не е редно обаче, да се твърди, че 

тъмният лидер е емоционално неинтелигентен, напротив: той може да е с много висока 

такава интелигентност, но да я употребява в негативен аспект - за манипулиране, оказване на 

натиск и принуда и управление чрез заплахи и всяване на страх. Чести са случаите и на 

цинично нарушаване на т.нар. психологически договор: сключване на договор за доверие, 

при който и двете страни обещават да предоставят определени неща и си оказват доверие. 

Примери за такова нарушаване са случаи, при които на интервюто за работа на кандидата се 

обещават условия на труд (Иванова, П., 2018), които впоследствие коренно се различават от 

обещаните, обещава се възнаграждение, което в последствие не се дава в обещания размер, 

човекът не се зачита като такъв и не се уважава достойнството му и др.  

Ефектът на тъмното лидерство има пагубно влияние върху ефективността на 

организацията, особено при извършването на промени, защото за хората в организацията се 

изразява във: текучество, повишени нива на стрес сред служителите, психологически тормоз, 

създаване на несигурна работна среда, разочарование, депресивни състояния, демотивация, 

липса на съпричастност към организацията, пасивност, блокиране на творческото мислене и 

креативността, а в резултат на всичко това - служителите изграждат негативни нагласи 

                                                 
2
 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82  
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спрямо организацията, мениджърите, колегите и клиентите.  

В случаи на възникнали негативни нагласи е почти невъзможно служителите да бъдат 

въвлечени доброволно да участват в процеса на промени в организацията, напротив: те са 

първите и най-яростни противници на промяната, защото се чувстват несигурни и заплашени 

от смяната на реда, към който вече са успяли някак да се нагодят. Причината е, че нагласите 

са психологическо състояние на предразположеност към определена дейност в определена 

ситуация и при смяна на ситуацията се губи чувството за сигурност. Социалните нагласи, 

формирани в  работната среда, имат три компонента: когнитивен, емоционален и 

поведенски. Нагласите се създават чрез опит, в процеса на дейност, в процеса на подражание 

по време на детството, както и чрез наблюдение на съответните поведенчески модели. 

Нагласите имат различни функции, които помагат на индивида да регулира поведението си и 

да се защити от евентуални опасности, да се адаптира към променящата се ситуация, с оглед 

да постигне някаква цел. Именно последната функция - адаптивната, е необходима в работна 

среда, когато се извършват организационни промени. Тя обаче, може да се прояви само, ако 

има налице положителна стимулация чрез позитивно лидерство и положителна работна 

атмосфера, изградени на основата на висок морал и ценности на организационната култура. 

При създаване на благоприятна среда за възникване на тъмно лидерство, поради изброените 

по-горе причини, негативните нагласи превръщат служителите в блокери на промените и 

предопределят техния провал. 

 

5. Възможности за формиране на позитивни нагласи у служителите спрямо 

организационните промени в туристическите фирми  

Особеностите на работата в туристическите фирми са добре известни: динамика във 

външната среда, високи нива на стрес, постоянни промени, породени от повишаващите се 

изисквания на клиентите, текучество, ниски възнаграждения. Поради преобладаващия 

сезонен характер на туризма в България изграждането на стимулираща развитието 

организационна култура е от съществено значение за адаптивността и стабилността на 

туристическите организации. Организационното ДНК може да бъде повлияно в положителен 

аспект, дори и при силно стресова външна среда, при положение че организацията е създала 

своите добри лидери. Тази разработка приема, че ограничаването на тъмното лидерство в 

туристическите организации може да стане чрез развиване на меки умения на мениджърите 

от всички нива, не само висшите такива. „Меки умения“ е социологически термин, свързван 

с емоционалната интелигентност и с индивидуалните способности за социално общуване, 

като: комуникация, езикови познания, индивидуални навици и привички, приятелско 

отношение и оптимизъм – всички умения, които характеризират интеракциите с другите 

хора. Меките умения допълват т.нар. твърди умения (всички технически професионални 

знания и умения, необходими за изпълнение на задачите на длъжността). Те са личностни 

характеристики, които подпомагат и увеличават качеството на работното изпълнение,  

положителните интеракции с другите хора и перспективите за развитие на кариерата.  

Предлага се изграждането на позитивно лидерство в туристическите организации да 

се постигне чрез: 

 Изграждане на положителна организационна среда, в която да се „отглеждат“ 

положителни лидери; 

 Организационната ДНК да се приеме като рамка, за диагностика на проблемите и 

установяване на необходимостта от промени в четирите компонента: структура, решения, 

мотиватори, информация; 
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 Спазване на психологическия договор между организация и служител, с цел 

предотвратяване възникването на негативни емоции като: разочарование, фрустрация, 

неудовлетвореност. Ако туристическата организация не може да предостави на кандидатите 

за работа това, което те искат, нека това да им се съобщи, както и с какво друго може да се 

компенсира. В този случай кандидатите ще оценят честността и е вероятно да пожелаят да 

работят за фирмата заради коректното и честно отношение; 

 Изграждане на обвързаност между системите за обучение и развитие и системите за 

управление на мотивацията;  

 Изграждане у мениджърите на всички управленски нива меки умения за работа с 

хора, за да се стимулира установяването на висши морални ценности в поведението на 

лидерите, развиване на емоционална интелигентност и разбиране поведението на другите, 

както и за да се предотвратят деформациите на личността, водещи до тъмно лидерство, 

злоупотреба с власт за лична изгода и в ущърб на интересите на туристическата организация. 

Смятаме, че именно чрез меките умения негативните нагласи на служителите могат да бъдат 

безболезнено трансформирани в позитивни, а от там - хората да бъдат привлечени с желание 

да участват в извършването на организационните промени в туристическите организации. 

 

Заключение  

В настоящата разработка беше разгледана необходимостта от промени в 

туристическите организации, както и същността и особеностите на тези промени. Откроени 

бяха управленските аспекти на организационното поведение при извършването на промени, 

като се акцентира върху организационната епигенетика и организационната ДНК като рамка 

за диагностика на проблемите и установяване на нуждата от промени. Посочени бяха 

психологическите аспекти на поведението при организационни промени, като се изясниха 

характеристиките на тъмното лидерство, причините за проявленията му, ефектите върху 

формирането на негативни нагласи у служителите. В заключение бяха дадени някои 

предложения за формиране на позитивни нагласи у служителите към организационните 

промени в туристическите фирми.  
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When it comes to macroprudential policy, we are inevitably talking about financial stability and systemic risk. 

It is undeniable that financial stability is an important prerequisite for achieving sustainable economic growth. 
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into financial science and imposed the need to manage risks taking into account the "full picture". 
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Въведение  

Глобалната финансова криза от 2008 година се превръща в основен фактор за 

преосмисляне разбиранията за финансовата стабилност. Тя разкрива слабите места във 

финансовите системи по света. Въпреки, че подобни шокове не са непознати, за пръв път в 

икономическата история се наблюдава финансова криза от такъв мащаб, която да засегне с 

такава скорост толкова много икономики. Темата за системния риск придобива голяма 

актуалност, а на преден план излиза необходимостта от незабавна промяна на 

съществуващата регулаторна и надзорна рамка. 

Става ясно, че регулирането и надзорът на отделните институции и присъщите за тях 

рискове са неефективни и недостатъчни за избягване и смекчаване на системния риск, чиято 

материализация води до значителни неблагоприятни ефекти върху реалните икономики. Все 

повече се осъзнава необходимостта от прилагане на системен, холистичен подход към 

финансовото регулиране, който да обхваща възможно най-широк кръг от пазари, продукти и 

пазарни участници. 

Първата точка на настоящата статия търси отговор на въпроса "Защо е необходим 

макропруденциален надзор"? Отговорът на този въпрос неминуемо е свързан с факторите 

довели до световната финансова криза. Глобалната финансовата криза е едновременно криза 

на моралния риск, на високия ливъридж, на регулаторния провал, на финансовия 

инженеринг и дерегулацията. Способността на финансовите институции сами да управляват 

рисковете си е сериозно надценена, а провалите на надзорните механизми се проявяват, 

както на национално, така и на трансгранично ниво. Отговорът на въпроса продължава с 

дефиниране на понятието „системен риск“, описание на неговите измерения и онагледяване 

на неговите три най-чести проявления, доколкото идентифицирането му е от съществено 

значение за прилагане на противодействащи механизми, каквито са макропруденциалните. 

След това се аргументира защо микро подходът, прилаган в наздора, се оказва недостатъчен 

за избягване на кризата. Възприятието за постигане на финансова устойчивост на база сумата 

от отделни здрави финансови институции, отстъпва място на един нов подход, който 

включва микрорегулирането допълнено с поглед върху „цялата картина“. Това е важна 

стъпка напред, като се има предвид че шоковете за финансовата стабилност могат да 

произтичат от колективното поведение на участниците на финансовите пазари, сложната 
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взаимовръзка между тях и от натрупаните макроикономически дисбаланси. 

 

1. Поуките от финансовата криза  

През последните десетилетия в глобалната финансова система протичат процеси на 

финансова либерализация, интеграция и ускоряване на технологичното развитие. 

Финансовата либерализация се превръща в един от основните източници на системен риск, 

финансовата интеграция разширява обхвата на кризисните епизоди, а финансовият 

инженеринг води до бърз синтез на много нови, все по-сложни финансови продукти, към 

които регулациите се адаптират със значително закъснение. Негативните ефекти от всички 

тези фактори намират своята кулминация в избухването на световната финансова криза през 

2008 г. и обясняват увеличената честота на кризисните периоди през последните 

десетилетия. 

Проучване, проведено върху извадка от 21 държави изброява 19 кризисни епизода 

през последните 30 години, на фона на проявлението на  само една банкова криза в периода 

1945 до 1970 г.
1
 По-широко проучване на Световната банка за периода от 1970 до 2002 г. 

откроява 117 системни кризи, настъпили в 93 страни.
2
  

Проявлението на световната финансова криза изведе на преден план актуалността на 

проблема със системния риск и необходимотта от промени в регулаторния и надзорен 

механизъм, прилаган спрямо финансовата сфера. 

До същите изводи стига и групата "Дьо Ларозиер", на която през октомври 2008 г. 

Европейската комисия възлага да представи предложения за укрепване на европейските 

механизми за надзор, обхващащи всички финансови сектори, с цел създаване на по-

ефективна интегрирана и устойчива европейска система за надзор. 

На 25 февруари 2009 г. групата "Дьо Ларозиер" публикува своя доклад,
3
 в който 

откроява факторите и пропуските в надзорните механизми, довели до глобалната финансова 

криза. 

Докладът твърди, че са налице фундаментални провали в оценката на риска, както от 

страна на финансовите институции, така и от тези, които ги регулират и контролират. 

Допуска се сериозно надценяване на способността на финансовите фирми като цяло да 

управляват рисковете си и съответно да оценяват капитала, който трябва да притежават. 

Докладът подчертава значението на изключителната сложност на структурираните 

финансови продукти, която прави правилната оценка на риска предизвикателна дори за най-

опитните участници на пазара. Освен това оценката на риска, базирана на модел, подценява 

експозицията към общи сътресения и по този начин цялостна експозиция към риска. Групата 

твърди, че стрес тестовете също често са се основавали на леки или дори грешни 

предположения.  

Стига се до извода за липса на достатъчно познания за размера или местоположението 

на кредитните рискове, в т.ч. липса на прозрачност във важни сектори на финансовите 

пазари (вкл. в рамките на финансовите институции) и изграждането на система от "сенчесто" 

банкиране. Докато предназначението на секюритизираните инструменти е по-равномерно 

разпределяне на рисковете във финансовата система, естеството на системата прави 

невъзможно да се провери дали всъщност рискът се разпространява или просто отново се 

концентрира в по-малко видими части от системата. 

В допълнение моделът „originate-to-distribute“ създава погрешни стимули. Не само 

размива връзката между кредитополучателя и заемодателя, но също така отклонява 

вниманието от кредитоспособността на кредитополучателя - често без ресурс – срещу 

                                                 
1
 Вж. Dumičić M., A Brief Introduction to the World of Macroprudential Policy, Journal of Central Banking Theory 

and Practice, 2017, p. 95. 
2
 Вж. подр. Caprio,G., Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises, The World Bank, 2003. 

3
 Report of the high-level group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière, 2009.  
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обезпечение. Ипотечен заемодател, който предварително е знаел, че ще прехвърли (продаде) 

цялата си рискова експозиция не е имал стимул да осигурява високи стандарти за отпускане 

на заеми. 

Кредитните деривати оказват важна роля, за задействане на кризата. Пазарите на 

деривати бързо се разрастват (особено пазарите на кредитни деривати), а на 

извънбалансовите дружества (от типа на Special Purpose Vehicles – SPV) е предоставена 

свобода да се размножават. Надзорните органи на Европейския съюз не успяват да отчетат 

степента, в която редица финансови институции са акумулирали изключително висока 

експозиция към силно комплицирани, по-късно превърнали се в неликвидни финансови 

активи. 

Ситуацията е значително усложнена от финансовите институции и надзорните органи 

подценяващи ликвидния риск. Много финансови институции не управляват матуритетния 

процес с достатъчна грижа. Това, което прилича на атрактивен бизнес модел в контекста на 

ликвидните парични пазари и положително наклонени криви на доходност (заемане на къси 

позиции и даване на заем на дълги позиции), се оказва опасен капан, щом ликвидността на 

кредитните пазари пресъхва и кривата на доходност се изравнява. 

Според доклада не е обърнато достатъчно внимание на ликвидността на пазарите. 

Освен това твърде голямо внимание се обръща на всяка отделна институция и твърде малко 

на въздействието на общото развитие върху секторите или пазарите, като цяло. След като 

проблемите се превръщат в специфични кризи, се открояват реални проблеми на обмена на 

информация и колективното вземане на решения от страна на централни банки, надзорни 

органи и министерства на финансите. 

Регулаторите и надзорните органи са съсредоточени върху микропруденциалния 

надзор на финансовите институции и недостатъчно върху макросистемните рискове от 

зараза. Силната международна конкуренция между финансовите центрове също допринася за 

това, националните регулаторни органи и надзорни органи да са несклонни да предприемат 

едностранни действия. 

Групата открива сериозни ограничения в съществуващата надзорна рамка в световен 

мащаб, както в национален, така и в трансграничен контекст. Финансовите надзорници често 

не са имали и в някои случаи не са настоявали да получат, или са получили твърде късно, 

цялата информация, свързана с твърде големия размер на ливъриджа; те не са разбирали 

напълно или не са оценили размера на рисковете. 

Докато възникването на дисбаланси и рискове е било широко признато и 

коментирано, е бил налице малък консенсус сред политиците или регулаторите на най-

високо равнище за сериозността на проблема или мерките, които трябва да се предприемат. 

Имало е малко влияние за ранно предупреждение по отношение на действието, а според 

групата най-ранните предупреждения са били все пак слаби. 

Докладът твърди, че международното наблюдение не функционира ефективно, тъй 

като не води до навременно коригиране на макроикономическите дисбаланси. Нито пък 

опасенията за стабилността на международната финансова система води до съществени 

координирани действия, например чрез Международния валутен фонд, Форума за финансова 

стабилност, G8 или другаде. 

В резултат на своя анализ групата „Дьо Ларозиер“
4
 извежда следните по-важни 

фактори и провали, довели до реализирането на кризата и дава своите препоръки за реформи 

в регулаторната и надзорна рамка на финансовия сектор в ЕС: 

 липса на адекватен макропруденциален надзор; 

 неефективни механизми за ранно предупреждение; 

                                                 
4
 Вж. подр.: Report of the high-level group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière, 2009, 

pр. 39-42. 



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 243 

 проблеми в компетенциите; 

 несъвместимост на надзорните практики на трансгранична основа; 

 липса на откритост и сътрудничество между надзорните органи; 

 липса на последователни надзорни правомощия в държавите - членки. 

Към момента на изготвяне на доклада надзорната практика в Европейския съюз 

отдава твърде голямо значение на надзора на отделните фирми и твърде малко на 

макропруденциалната страна. Групата счита, че ефективният пруденциален надзор на 

макроравнище трябва да обхваща всички сектори на финансите и да не се ограничават само 

до банките. Този надзор също трябва да отчита глобалните проблеми. Пруденциален надзор 

на макроравнище изисква, в допълнение към решенията, взети от отделни държави-членки, 

да има наднационален орган натоварен с тази задача. 

Въпреки че се идентифицират пруденциални рискове на макроравнище, няма 

механизъм, който да гарантира, че оценката на риска води до предприемане на действие. 

Затова Групата предлага да бъде предоставена отговорност на Европейската централна 

банка, която да бъде „въоръжена“ с ефективен механизъм за проверка дали рисковете, 

идентифицирани от макропруденциалния анализ са довели до предприемане на конкретни 

действия от страна на новите европейски органи и националните надзорни органи.  

Практиките за оспорване на решенията на националните надзорници се доказва като 

неадекватен. Това е особено важно, когато една финансова институция разпространява 

своите дейности в страни, различни от държавата-майка, чрез субсидиари. 

С разрастването на кризата в твърде много случаи надзорните органи в държавите - 

членки не обсъждат с уместност и на ранен етап уязвимостта на финансовите институции, 

които контролират. Информационният поток сред надзорните органи е далеч от оптималния, 

особено във фазата на натрупване на факторите, довели до кризата. Това води до ерозия на 

взаимното доверие сред надзорните органи. Въпреки че Групата признава въпросите на 

търговската поверителност и правните ограничения, свързани с искреността на дискусиите, 

счита, че е необходим много по-честен обмен на информация. 

Съществуват съществени различия в правомощията, предоставени на националните 

надзорни органи на различни държави - членки, както по отношение на това, което могат да 

направят чрез надзора и по отношение на действията за принудително изпълнение 

(включително санкции), които са им достъпни, когато дадена институция е в нарушение на 

задълженията си. Групата препоръчва спешно преразглеждане на тези различия в 

правомощията и последващи действия за привеждане на всички надзорници до минимум 

високо ниво на стандарт.
5
 

 

2. Системен риск - дефиниране, измерения и проява 

Проявлението на системния риск се свързва с възникването на събитие със системно 

значение, което може да бъде стимулирано от възникването на външен шок или шок в 

рамките на самата финансова система и неговото разпространение.
6
 

Системният риск се оказва много повече от сумата на отделните видове риск 

(кредитния риск, ликвиден риск, операционен риск и т.н.), които могат да бъдат директно 

адресирани към дадена институция. Преди финансовата криза тези видове риск обикновено 

се разглеждат поотделно. Взаимодействието между тях обаче води до нежелани и 

неочаквани последствия, когато се агрегират в системен риск. Системният риск еволюира 

заедно с развитието на финансовите пазари, регулациите и колективното поведение на 

участниците на пазара, и той може да бъде породен от регулаторен арбитраж. Даден 

                                                 
5
 Вж. подр. Report of the high-level group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière, 2009, 

pр. 39-42. 
6
 Вж. Vlahović, A., Challenges to the Implementation of a New Framework for Safeguarding Financial Stability, 

Journal of Central Banking Theory and Practice, 2014, р. 30. 
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финансов инструмент, институция, пазар, пазарна инфраструктура или сегмент от 

финансовата система може да бъде източник на системен риск, преносител на системен риск, 

както и да бъде засегнат от този риск. Не е лесно да се определи дали мащабът на дадено 

събитие е - или ще стане - системно, тъй като в турбулентни периоди, степента в която засяга 

други части от системата може да бъде подложена на динамични промени и оценката може 

да е подценена.  

Системният риск може да бъде както ендогенен, т.е. резултат от колективно 

поведение на финансовите институции (или една от тях – системно значима институция), 

или екзогенен, когато източникът е извън финансовата система, напр. дисбаланси в реалната 

икономика.
7
 Според Zigrand

8
 „системният риск включва риска за правилното функциониране 

на системата както и риска, създаден от системата“. Разбира се, тези два риска могат да се 

припокриват. Поради многобройните връзки между реалната икономика и финансовата 

система е трудно да се разграничат източниците на системен риск.
9
 

В Доклада на Групата на десетте системният финансов риск се определя като „риск, 

че едно събитие ще доведе до загуба на икономическа стойност или доверие и ще допринесе 

за увеличаване на несигурността в значителна част от финансовата система, която е 

достатъчно сериозна, за да доведе до значителни неблагоприятни ефекти върху реалната 

икономика“.
10

 Международният валутен фонд, Съветът за финансова стабилност и Банката 

за международни разплащания в своя доклад за Г-20 дефинира системния риск, като „риск от 

разстройство на финансовите услуги, причинено от влошаване на цялата финансова система 

или на части от нея имащо потенциал да причини сериозни отрицателни последици за 

реалната икономика.“
11

 Европейската централна банка определя системния риск, като „риск, 

че финансовата нестабилност ще придобие такива широки размери, че ще наруши 

функционирането на финансовата система до степен, в която икономически растеж и 

благоденствие ще пострадат съществено“.
12

 

Eijffinger
13

 изтъква, че системният риск, независимо от формата, в която се 

материализира, води до загуба на доверие и увеличена несигурност относно 

функционирането на финансовата система и нейните части. Концепцията за системния риск 

лежи върху ефекта на заразата и отрицателното въздействие върху реалната икономика. 

Въз основа на сравнението между определенията за системен риск в литературата 

могат да се направят следните изводи: 

Често се подчертава, че системният риск засяга голяма част от финансовата система 

или значителен брой финансови институции и се счита, че нарушава изпълнението на 

функции на финансовата система, като например финансовото посредничество.  От друга 

страна, само малка част от изследователите вземат предвид загубата на доверието като 

последица от проявлението на системния риск; 

Ключов елемент на системния риск е предаването на смущения (шокове) между 

взаимосвързани елементи на системата, което в крайна сметка може да има отрицателно 
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въздействие върху реалната икономика; 

Преди кризата определенията поставят по-голям акцент върху ефекта на заразата и 

големия мащаб на този феномен. След избухването на кризата, в допълнение към 

значителния мащаб на този феномен, повече внимание се отделя на смущенията във 

функциите на финансовата система. Това води до неизпълнение на задълженията/фалити и 

има отрицателно въздействие върху реалната икономика, която на свой ред рядко се 

подчертава преди кризата;  

Централните банки рядко предлагат дефиниции за системен риск. Проучването на 

Oosterloo и de Haan
14

 показва, че централните банки често се съсредоточават върху 

предоставянето на определения за финансова (не)стабилност, а не за финансова криза и 

системен риск, който обикновено се възприема като заплаха за цялата финансова система 

или е свързан с нарушено функциониране на платежната система. 

Еволюиращият характер на системния риск означава, че излагането на финансовите 

институции на системният риск не зависи само от тяхната дейност, но и от външни фактори 

и от цикличността, т.е. излагането на системен риск може по принцип да се увеличи по време 

на рецесия. Следователно е трудно постоянно да се различават системните от несистемните 

събития и да се предскаже до каква степен системният риск ще се материализира. Оттук и 

потенциалните източници на системен риск следва периодично да бъдат преглеждани от 

макропруденциалните регулаторни органи. 

Политиката на макроравнище следва да обхваща всички потенциални източници на 

системни рискове и цялата финансова система, както и взаимосвързаността между нейните 

части и между финансовата система и реалната икономика. 

Според De Nicolò
15

 негативните външни ефекти, причинени от системен риск, 

включват следните ефекти:  

Първо. Външни ефекти, произтичащи от сходствата в бизнес стратегиите - 

едновременно увеличаване на експозицията към кредитен и ликвиден риск при експанзия, в 

резултат на понижаването на кредитните стандарти. Прекомерното поемане на риск и 

засилване на корелацията между експозициите на отделните институции може да се дължи 

на: асиметрична информация, конкурентен натиск, характер на стимулите на банковите 

мениджъри, очакванията за правителствено спасяване, в случай на финансово бедствие и др.  

Второ. Рязък спад в цените на активите, произтичащ от „продажбата на пожар“, 

особено по време на спад, когато финансови институции опериращи със свръх ливъридж са 

принудени да ликвидират активи.  

Трето. Отрицателен външен ефект, дължащ се на високата степен на 

взаимосвързаност между институциите, което представлява канал за трансмисия на шокове, 

особено между системно значимите институции. 

Приносът към системния риск на дадена институция, т.е. нейната "системна" 

значимост, може да варира значително според текущите пазарни условия. Институции с 

малко системно значение по време на бум, могат да бъдат силно "системни" по време на 

рецесия. Следователно, анализът на приноса към системния риск на една институция не 

трябва да почива единствено на нейния размер, но и на други критерии, като например 

степента на взаимосвързаност, която по време на криза може да служи, като канал за 

заразяване.
16

  

Смята се, че системният риск има две измерения: структурно и времево. 
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Структурното измерение възниква от нестабилност на определени институции, от 

концентрация (еднообразие) в техните рискови експозиции или в източниците им на 

финансиране, от размера, структурата и концентрацията на финансовата система и от 

връзките (преки и косвени) между финансовите институции.
17

 Колкото структурата на 

финансовата система става по-сложна, вероятността от материализирането на системен риск 

потенциално се увеличава. А висока степен на взаимосвързаност на финансовите институции 

означава голям брой на взаимни финансови транзакции, които носят риск от неизпълнение и 

заразяване. 

Фалитът на една системно важна финансова институция и невъзможността за 

изпълнение на задълженията й към други финансови институции е ендогенен шок, генериран 

във финансовата система, прехвърлен чрез нея към други участници и водещ до проявата на 

системен риск. В допълнение, поради високата експозиция на финансовите институции към 

конкретен пазар (например: недвижими имоти или капиталов пазар), екзогенният шок от 

избухването на ценови балон може също да генерира системен риск. Ето защо, структурният 

системен риск носи риск от неизпълнение и заразяване, което може да има системен 

характер с всички негативни последици за реалната икономика и общото ниво на 

просперитет.
18

  

Времевото измерение, разбирано като натрупване (агрегиране) на системен риск във 

времето, включва рискове, които не произтичат пряко от дейности на една институция, а от 

колективното поведение, което води до засилване на нестабилността във финансовия сектор 

и реалната икономика, ефекти на обратната връзка, прекомерно натоварване с дълг, 

ливъридж, подценяване риска по време на бум и неговото надценяване по време на 

рецесиите.
19

 Именно етапа на подем на реалната икономика насърчава развитието и възхода 

на финансовия сектор, увеличава стойността на активите и стимулира създаването на нови 

продукти, които допринасят за повишаването на цените на активите. Рисковете се 

подценяват и вероятността за тяхното материализиране се увеличава с течение на времето. 

Времевото измерение на системния риск насърчава цикличността, срещу което банките 

трябва да имат защитни механизми под формата на адекватно ниво на капитал.  

Естествено, тези две измерения на системния риск са взаимосвързани, подсилват се 

едно друго и не могат да бъдат разглеждани изолирано. Например увеличение на нивото на 

концентрация на финансовата система (структурно измерение), могат да подтикнат системно 

значимите институции да поемат прекомерен риск във времето (времеви измерения) в 

резултат на повишен морален риск и очаквания за спасяване. В допълнение, прекомерното 

кредитиране по време на бум увеличава поемането на риска (времево измерение), което 

може да доведе до натрупването на банковите рискови експозиции и тяхната концентрация в 

определени сегменти на пазара (структурно измерение) на микро ниво (например пазара на 

недвижими имоти). На макро ниво цикличността може да доведе до възникване на нови, по-

сложни взаимовръзки във финансовата система и между финансовата система и реалната 

икономика. Тези взаимовръзки могат да бъдат погледнати и от друга гледна точка. Например 

по време на бум печалбата и капиталът на банките се увеличава укрепвайки съпротивлението 

им срещу сътресения (т.е. системният риск намалява в структурно отношение), докато 

същевременно се натрупват дисбалансите от прекомерно кредитиране и увеличение на цени 

на активите (т.е. системният риск се увеличава в неговото времево измерение). 

Докладът за финансовата стабилност на Европейската централна банка гласи, че 
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системният риск може да се прояви в три основни форми: риск от заразяване, риск от макро 

шокове и риск от генериране на дисбаланси, които нарастват с течение на времето.
20

 

Подобно мнение споделя Trichet,
21

 според който заразата, нарастващата финансовата 

нестабилност във времето и съвкупните шокове са най-преобладаващите три форми на 

системна финансова нестабилност, както и част от присъщите характеристики на 

финансовите системи, които ги правят особено склонни към горните форми на системен 

риск. 

Стабилността на отделните финансови институции не е гаранция за финансова 

стабилност. Необходимо е да се разгледа мрежата от тяхната взаимосвързаност, която 

представлява перфектен канал за прехвърляне на риска. Haldane
22

 заключава, че ако 

институцията е част от финансовата мрежа, тя носи риска от мрежата, в случай че не може 

ефективно да се защити сама. Все пак, дали отрицателните шокове ще се разпространяват 

или ще бъдат усвоени в рамките на финансовата мрежа зависи от фазата на финансовия 

цикъл. 

Тъй като съвременните финансови системи могат да бъдат разглеждани през призмата 

на мрежовия анализ, като определен набор от възли - финансови конгломерати и пазари, и 

като директни и индиректни взаимоотношения между тях, Frait и Komarkova
23

 заключават, 

че след световната финансова криза, в допълнение към парадигмата "твърде големи, за да 

фалират", се роди нова парадигма, "твърде свързани, за да фалират". Мрежовата теорията 

дава възможност за анализ на устойчивостта на системата към заразяване и идентификация 

на основните заразни задействащи механизми и канали.
24

 

Втората форма на системен риск се отнася до широко разпространения 

макроикономически шок, който също оказва неблагоприятно въздействие върху 

финансовите посредници и/или пазарите. Типичен пример на такъв шок е цикличният 

икономически спад, който води до материализиране на кредитния риск в балансите на 

банките, изразяващо се в отписването на заеми, продажба на необслужвани портфейли от 

заеми и други подобни. Възможно е, макроикономическият шок да се отрази и на позицията 

на пасивите, т.е. депозитите на банките. Макроикономическите шокове и заразяването също 

могат да взаимодействат, защото отслабените от съвкупните шокове банки са по-уязвими 

към зараза. 

Третата форма на системен риск се отнася до натрупването във времето на дисбаланси 

във финансовите системи, в това число в период на кредитна експанзия. В литературата най-

често се посочва, че нарастването на дисбалансите е резултат от:  

 стадно поведение, което води до сходна или почти идентична структура на рисковите 

експозици на участниците на финансовите пазари;  

 ниските лихвени проценти, които насърчават прекомерното кредитиране и поемането 

на риск;  

 увеличаване сумата на застрахованите депозити, което допълнително насърчава 

морала риск и прекомерното поемане на риск от банките; 

 капиталови инжекции и кредитиране от последна инстанция.
 25
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3. Аргументация на макропруденциалния надзор 

Финансовата стабилност е важна предпоставка за постигане на целите на 

макроикономическата политика. Правителствата отдавна се стремят да регулират 

финансовите институции, за да гарантират тяхната устойчивост и способност да изпълняват 

своите задължения. Поддържането на финансовата стабилност се считаше за приоритетна 

цел на т. нар. микропруденциална политика. Микропруденциалната политика се основава на 

допускането, че стабилността и сигурността на цялостната финансова система могат да бъдат 

постигнати посредством осъществяване на индивидуална надзорна дейност спрямо 

отделните финансови институции. Липсата на осъзнат системен подход в регулаторните 

концепции става видима през последните две десетилетия и най-вече след избухването на 

глобалната финансова криза през 2008 г. Взаимната обвързаност и мрежовата структура на 

съвременната финансова система често провокират ситуации, при които проявлението на 

отделни външни негативни ефекти, засягащи финансовите институции поотделно, могат да 

доведат до негативно въздействие, простиращо се върху цели сегменти или дори върху 

цялата финансова система. 

Променената външна среда предполага нов поглед върху същността на отделните 

финансови институции. Възприетата практика на тях да се гледа като на индивидуални 

звена, участващи в комплексния пазарен механизъм, в последно време търпи еволюция, като 

същите вече започват да се оценяват и от гледна точка на своето системно значение, т.е. от 

гледна точка на възможността си да оказват влияние върху целия сектор, както по време на 

своето нормално функциониране, така и по време на кризисна ситуация. 

Реалностите на съвременната финансова система предопределят необходимостта от: 

 Фокусиране на надзорните и регулаторни инстанции на системно равнище, а не 

толкова на ниво отделна финансова институция; 

 Формулиране на регулаторни стратегии на принципа на конкурентния неутралитет, 

т.е. всички участници в системата, които биха могли да породят нестабилност, следва 

да бъдат включени в обхвата на регулациите; 

 Отдаване значение на пазарната самодисциплина в рамките на цялостния регулаторен 

режим. 

Разгледаните по-горе предпоставки за нов подход към регулирането на финансовия 

сектор водят до обособяване на две отделни нива на надзор върху дейността на финансовите 

институции, а именно-регулиране на микро- и макроравнище.
26

 Властите в много страни 

започнаха да изследват възможността за прилагане на холистичен (макро) подход към 

финансовото регулиране, намиращ израз в понятието „макропруденциална политика“. 

Терминът „макропруденциален“ не е нов и се свързва с „превенция“. 

Макропруденциалният подход не заменя, а допълва микропруденциалната политика, 

отчитайки, че за да бъде постигната устойчивост в рамките на финансовата система, фокусът 

върху отделните институции трябва да бъде допълнен от перспектива върху цялата система. 

По-специално, макропруденциалният надзор е насочен към смекчаване на системните 

рискове, произтичащи от концентрацията и взаимосвързаността във финансовата система.  

Макро и микропруденциалната политика се различават в своите цели, фокус, подход, 

отношение към рисковете и в набора от използваните инструменти. 

Регулирането на микроравнище е насочено към отделната финансова институция и 

всички свързани с това надзорни дейности - лицензиране, контрол, клиентска защита. То се 

фокусира върху рисковете и мениджмънта на отделните финансови институции и върху 

защита на инвеститорите и вложителите. Фокусът върху отделните институции често не 

позволява откриването на рискове на системно ниво, идентифициране на корелациите между 

финансовите институции или тяхното потенциално системно значение. Ето защо, това често 
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води до пренебрегване на неблагоприятните последици, които определени институции или 

части от финансовата система могат да окажат върху други части от тази система и до липса 

на адекватни регулаторни превантивни политики, в случай на системни заплахи спрямо 

целия финансов сектор. 

От своя страна, макрорегулирането засяга непокриваните доскоро от регулаторите 

сфери на системния риск, сложната система от обвързаност между отделните финансови 

институции и пазари, цялостната рискова изложеност на даден финансов сектор или група от 

системно значими посредници. Именно поради тази своя насоченост регулирането на 

макроравнище се нарича също така и макропруденциално регулиране. Като основна цел на 

макропруденциалното регулиране може да се посочи стремежът за комплексно ограничаване 

на риска от финансови сътресения, криещи заплахи за значителни загуби както във 

финансовия, така и в рамките на реалния сектор.
27

 

Коренно различно е и разбирането за произхода на риска във всеки от разглежданите 

подходи. За микропруденциалния надзор рискът е екзогенен (независещ от поведението на 

отделните участници), без да отчита, че финансовите институции могат да окажат 

колективно влияние върху икономическите операции и общият риск във финансовата 

система може да бъде по-голям от сумата на рисковете, на които са изложени отделните 

институции. При системния макро подход рискът вече се възприема, както като външен, така 

и като вътрешен, в рамките на финансовия сектор. Допускането, че самата финансова 

система е генератор на риск, може да бъде онагледено със следната ситуация, в която на 

дадена финасова институция е наложено да ограничи отпускането на нови заеми в резултат 

от влошено качество на кредитния портфейл. Ако това се случва обаче в условията на една 

системна несигурност (например финансова криза) и ограничаването на кредитната 

активност на разглежданата банка се приложи и от останалите участници на пазара, ще се 

стигне до свиване на кредитната активност в целия сектор и допълнително влошаване на 

икономическата активност, а от там и последващо влошаване на съвкупния кредитен 

портфейл. По този начин, вместо да бъде лимитиран кредитният риск, той ще бъде 

допълнително увеличен чрез решението на всички банки от системата да свият своята 

кредитна дейност.
28

 

При микропруденциалния подход инструментариумът се изгражда отдолу – нагоре, от 

гледна точка на рисковете, на които се излага отделната финансова институция. При 

макропруденциалният подход инструментариумът се калибрира с перспектива отгоре-

надолу, отчитайки структурните и времеви измерения на агрегирания системен риск.
29

 

Водещ мотив при изграждане на макроконцепцията за регулиране на финансовата 

система следва да бъде постигането на системна стабилност, а като следващ етап - нейното 

гарантиране в рамките на отделните елементи на сектора. Практическата реализация на тази 

концепция става възможна чрез прилагането на подход отгоре-надолу, който се постига чрез 

анализиране на цялостната среда, в която функционира финансовата система и оценяване на 

значимостта на съставящите я елементи. По този начин се търси системно и интегрирано 

въздейстие върху целия спектър от финансови институции. За разлика от него, при 

микроподхода се постига ефект на синхронизация отдолу-нагоре, при който надзорните 

политики се разработват и прилагат спрямо всеки отделен тип финансова институция.  

Като основен похват за оказване на антициклично въздействие макропруденциалното 

регулиране налага инструментариум за редуциране на системния риск. Така например по 
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време на икономически ръст сред основните негови задачи следва да бъде обособяването на 

адекватни антициклични капиталови и ликвидни буфери, целящи противодействие на 

системния риск и засилване устойчивостта на финансовата система. По време на 

икономически спад и криза макрорегулаторните механизми следва да освободят и въведат в 

действие вече създадените буфери, а през това време микрорегулаторите да подпомогнат 

запазването стабилността на финансовите институции. 

Въпреки посочените различия между двете равнища на регулаторна практика, между 

двата подхода могат да бъдат откроени и някои допирни моменти, които най-вече се свеждат 

до техните цели, рисков периметър и институционално позициониране. Това припокриване 

обаче е привидно. В рамките на един по-обстоен анализ се установява, че допирните точки 

представляват по-скоро допълване, а не дублиране на регулаторните практики. 

Доказателство за това представлява следният пример: капиталовите и ликвидните буфери в 

банковото регулиране са инструменти, използвани и при двата разглеждани подхода. При 

регулирането на микроравнище обаче буферите ще бъдат съобразени с рисковия профил на 

съответната банкова институция, докато при макропруденциалния подход същите ще бъдат 

формирани съобразно етапите на финансовия цикъл и степента на системна рискова 

уязвимост.
30

 

 

Заключение 

Макропруденциалният надзор е сравнително нова област на икономическа политика, 

създадена до голяма степен в резултат на реализиралата се световна финансова криза, и 

затова нейната рамка все още не е усъвършенствана, дори в най-развитите страни.  

Оценяването и развитието на инструментите за управление на системен риск е 

продължителен процес. За да се изяснят всички аспекти на тяхното действие трябва да се 

натрупа още практически опит и да се обяснят влиянията на съпътстващи фактори при 

различни конкретни условия. Изследванията все още отчитат нееднозначни резултати при 

използването на макропруденциални средства за намаляване на системния риск. 

Макропруденциалните политики могат да се разглеждат като сектор  на политиката за 

финансова стабилност. В рамките на това обаче те се съсредоточават специално върху 

превенцията и основната им задача е преди всичко да се избегнат или смекчат системните 

рискове. Всяка държава следва да разработи модел за макропруденциален надзор, който да 

бъде съобразен с характеристиките на нейните национални финансови пазари, структурата 

на нейните национални институции за финансов надзор и всички други национални 

характеристики, които трябва да бъдат взети под внимание. Това се обяснява с 

обстоятелството, че определени рискове могат да бъдат пропуснати при обсъждането им на 

глобално равнище и с факта, че местните специфики на всяка една икономика изключват 

възможността за прилагане на един универсален модел. Това не изключва обаче 

необходимостта от засилване на координацията на международно ниво, което е 

задължително предвид силната финансова интеграция на съвременните икономики. 
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The problem of providing the security of cloud services is becoming more popular as the use and availability 

of cloud services increases. Besides small and medium-sized businesses, and  governments use cloud technology to 

reduce information costs and increase the availability and scope of offering services. Cloud technologies are expected 

to meet the increased security requirements. Enhanced requirements makes difficult development of cloud computing 

sevices and infrastructure. One way to overcome these difficulties is to use design patterns that aid applying of useful 
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Въведение 

Облачните технологии имат възможността да намалят разходите и сложността на 

обезпечаване на ресурси за реализация на нуждите на потребителите в областта на 

информационните технологии. Чрез тях информационните системи могат да се реализират 

без предварителни инвестиции в инфраструктура, софтуерни лицензи и др. Затова 

тенденцията е за нарастване използването и предлагането на облачни услуги, представени 

чрез широк спектър от приложения, вариращи от високо изчислително интензивни 

приложения до такива нуждаещи се от съвсем малко ресурси. Освен малки и средни 

предприятия и правителствата използват възможностите на облачната технология за 

намаляване на разходите за информационно осигуряване и увеличаване на достъпността и 

обхвата на предлаганите от тях услуги. От облачните технологии се очаква да отговорят на 

завишените изисквания към сигурността на предлаганите услуги.  

Облачната технология се реализира посредством множество участници с различни 

роли, като доставчици на инфраструктура за потребителите в облака, доставчици на услуги 

или приложения за крайни потребители и потребители на услугите, хоствани на 

инфраструктурата на облака. Всеки от тях има свои възможности за управление на 

сигурността и собствени изисквания към нея, като същевременно разчита и на определено 

ниво на сигурност, предоставено от другите участници. Именно обвързаността на различните 

участници налага познаване и спазване на множество изисквания и стандарти при 

реализацията на механизмите за сигурност. Това затруднява разработчиците на облачните 

приложения и инфраструктура. Начин да се преодолеят трудностите е използването на 

шаблоните за проектиране, които капсулират полезни практики в областта на сигурността. За 

да се използват обаче е необходимо да се познава многообразието от шаблони, предлагани от 

различните организации и учени. Цел на изследването е да се открият често срещани 

проблеми на осигуряването на сигурността и шаблони, които подпомагат решаването им. 

 

1. Проблеми със сигурността на облачните услуги 

Има много проблеми, свързани със сигурността, които следва да са обект на внимание 

на облачните системи. Те произтичат от предлаганите в Интернет широка гама облачни 
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услуги в областта на хардуера и софтуера. Все пак като основен проблем при предлагането 

на облачни услуги може да се определи осигуряване на поверителността и сигурността на 

данните на клиентите. Често в медийното пространство нашумяват скандали, свързани с 

нарушаване на поверителността на данните на клиентите, при това на големи корпорации, 

като Гугъл, Бритиш еъруейз и др. Понякога подобно нарушение на поверителността е 

преднамерено, например в случая, разпространен от Блумбърг, с компанията Мастеркард, 

която е продала данни за клиентите си в Америка на компанията Гугъл с цел по-ефективна 

реклама. Но в повечето случаи подобно извличане на клиентски данни е резултат от умели 

хакерски атаки. Причината за допускането на пропуски в сигурността е бързината на 

разработката на облачната система, подпомагаща навлизането на големите компании на 

новите дигитални пазари. Водещо при разработването на софтуера са нуждите на 

компаниите, а изискванията и нуждите на клиентите им се пренебрегват. Резултатът е, че 

компаниите започват да предлагат широк кръг от услуги в Интернет пространството, преди 

да са разрешени проблемите за поверителността и сигурността на данните на клиентите. 

Затова някои клиенти, които са чувствителни по отношение на сигурността на данните си, се 

въздържат да използват възможностите на облачните системи. 

Тъй като в облаците се съхранява големи информационни масиви с разнообразно 

предназначение, те са непрекъсната цел на атаката на хакерите. Затова сериозен проблем е 

осигуряване сигурността на данни, съхранявани в облаците. За решаването му възникват 

различни асоциации и организации с не стопанска цел, които да насърчат използването на 

полезни практики, за осигуряване на сигурност на облачните услуги. Такива е Cloud Security 

Alliance (CSA), която подпомага създаването на стратегията за сигурност на облаците на 

американското правителство. А също и европейската European Union Agency for Network and 

Information Security (ENISA), която определя рисковите ситуации, свързани със защитата на 

данните в облаците. Тя има за цел да предотврати, открие и реагира на потенциалните 

проблеми с мрежовата и информационна сигурност. 

Доставчиците на облачни услуги, обикновено оставят отговорността за осигуряване 

на сигурността и надеждността на данните на клиентите. Така всеки отговаря сам за 

осигуряване на безопасността на данните си в облачното пространство. За да се предпазят от 

пробив в сигурността на информацията, на клиентите (особено, ако са организации с 

критични данни) се препоръчва да използват многостранно потвърждение и криптиране. 

Използването на криптиране от страна на клиента, обаче изисква от доставчиците наличие на 

инфраструктура, която да позволи цялостно управление на криптографските ключове. 

Проблем може да възникне и при прехвърляне на базите с данни на фирмата в 

облачното пространство, тъй като се изисква да се обновят и засилят и процедурите, 

осигуряващи сигурността на данните. 

Друг проблем е осигуряване на сигурността на данните в мрежата, тъй като данните 

се пренасят през нея от организацията до облачните услуги, които ги обработват или 

съхраняват. За да се избегне изтичането на поверителна информация, преминаването на 

данните през глобалната мрежа, трябва да е защитено чрез надеждно криптиране на 

мрежовия трафик. 

Осигуряването на сигурна автентикация на потребителите също е проблем. 

Препоръчително е да се намали излагането на частни данни по време на процедурите по 

автентикация в облака. 

Проблем в облачното пространство е и гарантиране, че няма пробив в процедурите по 

обработка и съхранение на данните, осигурявани от облачните доставчици. 

Част от проблемите по сигурността на облачните системи са общи за всички системи. 

Те са наследени от използвани технологии като виртуализация и SOA
1
. Приложенията 

                                                 
1
 Service-Oriented Architecture 
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базирани на архитектурата на микро услуги довеждат до натрупване на голямо количество от 

едновременно работещи микро услуги, което засилва трудностите при мониторинга и 

управлението на сигурността им. Използването на архитектурата на микро услугите, влияе и 

на комуникационния модел на компонентите на софтуера, като го променя от модел "едно 

към едно" в модел "много към много" и добавя още проблеми по отношение на гарантиране 

на поверителността и надеждността на данните. 

Разгледаните проблеми поставят няколко цели пред сигурността. Основната е 

обезпечаване на поверителност на данните, като се намали риска за изтичане на информация. 

Друга цел е удостоверяване на почтеността на доставчиците на услуги, т.е. да се гарантира, 

че няма неразрешено изменение или унищожаване на информация. Цел е осигуряване на 

наличност на облачната услуга винаги, когато е необходима. И не на последно място като 

цел е определено и гарантирането на законността и правилността на процедурите за 

обработка. 
 

2. Шаблони за сигурност в облачните системи 

Полезен опит в решаване на проблемите на сигурността в облачното пространство 

предлагат шаблоните за проектиране. Те подпомагат въвеждането на принципните 

постановки на сигурността при разработването на облачната инфраструктура и приложения. 

Шаблоните за проектиране могат да се разглеждат, като концепция, която предоставя 

стандартни решения за архитектурни и концептуални софтуерни проблеми. Те описват 

решения, които са доказали своята полезност в практиката. Те не са, както завършено 

софтуерно приложение, което директно да се приложи, така и проектно решение, което може 

веднага да се трансформира в код. Те са по-скоро правила, указания, които формират 

определена съставна част от структура на проекто-програмното решение. Използват се за 

разработката на приложения, продукти и софтуерни решения. Въпреки, че често съдържат 

програмен код, който да скицира заложената в тях идея, той не се прилага директно. 

Алгоритмите също не се приемат за шаблони за проектиране, защото решават по-скоро 

проблеми на реализацията на дадено решение, а не проблеми, свързани с проектирането на 

проекто-програмен проблем. Според основоположникът на шаблоните Ерик Гама (Gamma, 

1993, с. 406-431) шаблонът предизвиква разработчиците да мислят по проблема, после да 

решат и действат ясно и преднамерено. Шаблоните описват популярно решение на даден 

софтуерен проблем в обобщен вид, за да има по-голямо приложение. Разработчикът 

адаптира и прилага шаблона според спецификите на решавания проблем. 

В литературата е представен широк набор шаблони, включително и такива, 

осигуряващи сигурността на софтуерните системи. Тези шаблоните обединяват познанията 

за сигурността и системната структура, като дават възможност за развитие и 

усъвършенстване на софтуера. Позволяват да се интегрира политиката на сигурност с 

проектирането и разработването на софтуера. 

Шаблоните за сигурност имат за цел да предотвратят случайното вмъкване на 

уязвимости в кода и да смекчат последствията от тези уязвимости. За разлика от 

класическите шаблони за проектиране на GoF
2
 (Гама, 2004), шаблоните за сигурност 

разглеждат проблемите на сигурността от разнообразните нива. Нивата варират от 

архитектурни шаблони, включващи проектиране на ниво цялостна система, до шаблони на 

ниво на изпълнение, отнасящи се до реализацията на отделни функции или методи в 

системата. 

Йодер и Баркалоу (Yoder & Barcalow, 1998) за първи път описват шаблоните за 

сигурност, представящи различни аспекти на сигурността. Преди тях Фернандес (Fernandez, 

1993) и колегите му представят обектно-ориентирани модели на системи за сигурност без да 

ги определят, като шаблони, а по-късно описват шаблони за криптография и за контрол на 

                                                 
2
 Gang of Four, голямата четворка – Гама, Хелм, Джонсън и Влисидес, които са основоположници на шаблоните 
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достъпа (Fernandez, 2005). Екипът на Дохърти (Dougherty, 2009) предлага шаблони за 

сигурност, като специализира и комбинира вече описани шаблони така, че те да решават 

проблеми в областта на сигурността. 

В съвременните условия вече има представени цели колекции от шаблони за 

сигурност и на облачните системи. През март 2013 г. Хафиз (Hafiz, 2013) създаде каталог на 

публикуваните шаблони за сигурност. Шумахер (Schumacher, 2006) предлага шаблони за 

сигурност, за уеб приложенията, които са приложими и в облачна среда. Голяма част от 

шаблоните за сигурност могат да се използват и в областта на облачните изчисления. Дара 

(Dara, 2014) описва два шаблона за симетрично и асиметрично кодиране на достъпа до 

доставчика на облачните услуги. Шаблоните на Романовски (Romanovsky, 2001) пък са 

насочени към проблемите на на сигурността от високо ниво, като например как да се 

подобри сигурността при комуникацията с ненадеждни системи на трети страни и важността 

на многопластовата защита. Фернандес (Fernandez, Yoshioka 2014) представя два шаблона за 

изграждане на защитна стена с цел контрол на мрежовия достъп до облачните ресурси. Те 

подобряват и разширяват съществуващите до този момент шаблони за сигурност 

(Schumacher, 2006). Шаблоните за сигурност на Хамнер (Hanmer, 2014) подобряват 

шаблоните му (Hanmer, 2007) за устойчивия на сривове софтуер. 

Някои от шаблоните, създадени за да реализират функционалността в облаците, са 

предназначени за осигуряване на сигурността на приложенията, работещи в облачна среда. 

Такива шаблони са предложени във всички големи екипи от учени, създаващи шаблони от 

областта на облачните изчисления. Такива са разработените от PLoP
3
, AWS, Microsoft Azure, 

Google Cloud, групата, предлагаща шаблони на cloudpatterns.org, архитектурните шаблони на 

Уайлър, шаблоните на Филинг и др. 

Група от учени от PLoP разработва редица успешно приложими шаблони за 

реализация на мрежовите ресурси и сигурност. Към тях принадлежат шаблоните за базирана 

на съобщения интеграция на приложения (Hohpe, 2004), устойчиви на сривове системи 

(Hanmer, 2007; Hanmer, 2013), или системи с разпределен контрол (Eloranta, 2014). 
 

3. Популярни шаблони за сигурност, използвани в облачните системи 

За илюстрация на възможностите на облачните шаблони да решават представените 

разгледаните проблеми в областта на сигурността е необходимо да се разгледат техни 

популярни представители и концепциите, заложени в тях. За целта са подбрани шаблони, 

получени в резултат на сътрудничеството на изявени учени от областта. 

Примери за шаблони, които решават и посочените в т. 1 проблеми са представени от 

общността cloudpatterns.org (Cloudpatterns.org; Erl, 2015), която обединява множество 

специалисти от областта на облачните технологии. Техните шаблони не са обвързани с 

определен доставчик на облачни услуги или технология, затова и описанието им не съдържа 

конкретно приложение за специфична технология. Криптирането е основополагащо за 

сигурността на облака, но управлението на криптиращите ключове е едно от най-трудните 

предизвикателства за реализация в облаците. Неадекватното управление на ключове за 

криптиране води до редица административни проблеми и проблеми с поверителността на 

данните, които се съхраняват в облака или сигурността на данните при преноса им. Шаблон, 

които решава тези проблеми е шаблонът Управление на ключовете в облак (Cloud Key 

Management). Той предполага използване на система за управление на ключовете в облак, 

която се реализира чрез физическо или виртуално устройство, свързано към мрежа. Този 

модел може да се комбинира с други шаблони, като Система за управление на 

криптографски ключове (Cryptographic Key Management System), шаблони за модули за 

хардуерна защита (Hardware Security Module patterns), за да се повиши нивото на защита. 

Представен е на фиг. 1. 

                                                 
3
 Pattern Languages of Programs 
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Фигура 1. Шаблон Система за управление на криптографски ключове. 

 

Друг шаблон е Криптиране на данните на Rest
4
 (Encryption of Data at Rest). Той 

позволява реализация на защита на данните, съхранявани в облачната среда чрез защита на 

достъпа до физическите устройства, съхраняващи данни в облака. Той предлага използване 

на механизъм за криптиране, поддържан от устройствата за данни, който автоматично да 

кодира данни при съхранението им на дисковете, и да ги декодира при извличането им. Това 

е начин да се предпазят данните от неправомерен достъп (фиг. 2). 

 

 

Фигура 2. Шаблон Криптиране на данните на Rest. 

 

Компонентите на облачната система, които осигуряват различни услуги, използват 

ключове, за да гарантират сигурността на достъпа до услугите. Проблемът е управлението на 

ключовете в съответствие с регулаторните политики. Шаблонът Управление на ключовете за 

кодиране(Cryptographic Key Management) предполага въвеждане на системата за управление 

на криптографските ключове, състояща се от правила, процедури, компоненти и устройства 

                                                 
4 Representational State Transfer 
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за защита, управление и предоставяне на ключове за кодиране във вид на метаданни. 

Системата се състои от всички устройства или подсистеми, които имат достъп до 

некриптиран ключ или метаданни. Криптираните ключове и техните криптографски 

защитени метаданни могат да се обработват от компютри, да се предават чрез 

комуникационни системи и да се съхраняват и предават през Интернет и устройства, които 

не са част системата за управление (фиг. 3). 

 

 

Фигура 3. Шаблон Криптиране на данните на Rest. 

 

Приложно-програмните интерфейси (API) трябва да предоставят гъвкави интерфейси 

за сигурност. Шаблон Защита на облачните и API интерфейси (Secure Cloud Interfaces and 

APIs) се базира на създаване на система за идентификация и управление на достъпа до 

облака. Целта е да се разграничават легитимните потребители от нарушителите. Предполага 

се достъп до системата само през точки за идентифициране на достъпа (authentication 

gateway service AGS), в които следва да се вложат механизми за разпознаване на 

потребителите. Те също могат да се реализират на база концепциите на други шаблони. 

Предоставянето на малко и защитени точки за проникване увеличава надеждността на 

процедурите по автентикация на потребителите (фиг. 4). 

Незащитените данни са уязвими на голямо разнообразие от нарушения, които могат 

да имат значителни последствия за сигурността на облачната архитектура или дейността на 

клиента на облачната услуга. Решение на проблема е създаване на система, която осигурява 

кодиране на важните данни, така че дори и данните да станат достояние на лица без право на 

достъп, те да не могат да ги разкодират без цялостната система и така данните да не са 

разбираеми. Шаблонът Защита на данните в облака (Cloud Data Breach Protection) дава такава 

възможност, като обединява криптирането, управлението и политиките за сигурност (фиг. 5). 

Още шаблони за сигурност са предложени от Microsoft (microsoft.com) за разработка 

на системи, поддържани от Windows Azure или друга облачна платформа (Homer, 2014). Те 

са предназначени за разпределените системи, облачните системи и по-специално за 

облачната платформа Microsoft Azure. Въпреки, че шаблоните се фокусират върху Azure, 

авторите твърдят, че представените концепции са общо приложими. Основната цел на 

шаблоните обаче, е да се подпомогнат разработчиците, създаващи облачна система в 

съответствие с облачните технологии на Microsoft. 
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Фигура 4. Шаблон Защита на облачните и приложно-програмните интерфейси. 

 

 

 

Фигура 5. Шаблон Защита на данните в облака. 

 

Такъв е шаблонът Ключ за сейф (Vault key), решава проблем за сигурността при 

качване и изтегляне на данни, които клиентът съхранява в облака. Решението,описвано от 

шаблона се състои в предоставяне на клиента на временен ключ, генериран по време на 

изпълнение, а клиентът да има достъп до хранилището на данните си с помощта на тези 

ключове (tokens) (фиг. 6). Всеки потребител получава достъп само до тези данни от 

хранилището, защитени от специфичния ключ. Така се поддръжка сигурността при 
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едновременното използване на една услуга от много клиенти, при която всеки потребител 

може да вижда само своите данни и конфигурации. 

 

Фигура 6. Шаблон Ключ за сейф. 

 

Шаблонът Федеративна идентичност (Federated Identity) разчита на делегиране на на 

права на външен доставчик за удостоверяване на самоличността на потребителите. По този 

начин шаблонът постига сигурност на идентифицирането на потребителите, като 

същевременно опростява разработката. Свежда до минимум необходимостта от 

администрирането им и същевременно подобрява практическата работа на приложението. 

Шаблонът Федеративна идентичност предлага решение, при което идентифицирането 

на потребителя, вече не е задача на приложението. Разчита се на делегиране на 

отговорността по автентикацията на потребителите на специализиран, сигурен доставчик на 

услугата по идентифициране. Той следва принципа за интегриране и координация с други 

контроли за сигурност на различни слоеве на облака така, че да се постигне цялостна защита 

на данните. 

Използването на шаблона Федеративна идентичност е подходящо решение за 

клиентското приложение, което предлага достъп до услуга, изискваща идентифициране на 

ползвателите. Автентикацията се извършва от доставчик на услугата по идентифициране, 

който разпознава цифрови сертификати, издадени от нарочен сертификационен орган 

(Certificate Authority (CA)), като част от инфраструктура с публичен ключ. Цифровите 

сертификати предоставят информация за идентифициране на потребителя. Те съдържат 

информация за самоличността на потребителя, но могат да съдържат друга информация, като 

роля му, оторизациите и права за достъп. Използването на шаблона и издадените цифрови 

сертификати непрекъснато нараства и може да се наложи, като стандартен начин за 

удостоверяване на самоличност в Интернет. 

Шаблонът Портиер (Gatekeeper Pattern) осигурява допълнително ниво на сигурност за 

използваните услуги или приложения в облака (фиг. 8), като така решава част от проблемите 

на архитектурата на микроуслугите. Той се явява посредник между клиента и услугата, 

валидира заявките, като предава само валидните заявки и данни. Предложеният от шаблона 

посредник има ограничена функционалност и не съхранява важна информация, като данни за 

достъп. Целта е да се минимизира риска клиентите да получат достъп до защитена 

информация или услуга, чрез разделяне на точките за достъп на потребителя от програмните 

компоненти, които изпълняват заявките и имат права за достъп до хранилищата на данните. 

Постига се с използването на шаблон Фасада или друг програмен модул, която 

взаимодейства с клиентите и след това препраща заявката например чрез отделен интерфейс 
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- към хостовете или задачите, които ще я обработват. 

 

 

Фигура 7. Шаблон Федеративна идентичност. 

 

 

 

Фигура 8. Шаблон Портиер. 

 

Заключение 

Изграждането на качествена и сигурна облачна система е предизвикателство пред 

разработчиците, което изисква познаването на проблемите и спазването на принципите на 

компютърната сигурност. В шаблоните са застъпени основните принципи на сигурността, 

затова те улесняват разработката, гарантират качеството на софтуера, позволяват бъдещето 

му развитие. Шаблоните подпомагат, както специалистите, създаващи облачната среда, 

разработчиците на криптографски протоколи и примитиви, а така също и софтуерните 

специалисти, които създават приложения, работещи в тази среда и предлагащи различни 

облачни услуги. Те сравнително лесно могат да се приложат, така че да се създаде система, 

отговаряща на изискванията за сигурност. Чрез шаблоните могат да се намалят както 

разходите, така и рисковете за сигурността. 
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Abstract 

Identified as a “game changer”, the blockchain technology draws the attention of both IT pros and business 

analysts, and promises to revolutionize many industries and business processes. Human resources management (HRM), 

being wide open for IT innovations, appears to be a possible area of blockchain application. In this context, the purpose 

of this paper is to reveal the possibilities of using the blockchain technology in the field of HRM, highlighting its 

benefits and potential problems for the HRM business processes. In the first place, the author defines the scope of the 

HRM business processes. Then the basic concepts and mechanisms of the blockchain technology - such as hashing, 

DLT, and smart contracts, are discussed. Unveiling some problems in the HRM business processes, the paper examines 

blockchain-based solutions. More particularly, the attention is drawn to job applicants’ information verification, job 

search, keeping employees’ records, and overseas payroll payments. 
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Въведение 

В съвременните условия, в които се случват постоянни промени в бизнес средата, 

бизнес моделите и технологиите, най-ценният актив на организациите са хората, които 

работят в тях – човешките ресурси. Не сградите, данните, технологиите или дори 

интелектуалната собственост, а именно хората – служителите, които произвеждат 

продуктите и обслужват клиентите, изпълняват бизнес процесите, правят иновациите и 

решават всекидневно разнообразни проблеми. В днешната икономика на знанието 

служителите на фирмата, със своите знания и умения, са най-важният фактор, който я 

отличава от конкурентите, и могат да бъдат нейното най-ценно предимство. Както отбелязва 

Mary Kay Ash – бизнесдама, визионер и иноватор – една компания е точно толкова добра, 

колкото добри са хората, които работят в нея (Marykaytribute.com, n.d.).  

Стратегиите и плановете за развитие на бизнеса трябва да са тясно обвързани и да 

започват именно от човешките ресурси. Промененият фокус поставя нови изисквания както 

към HR специалистите, така и към използвания от тях софтуер. Търсят се нови технологични 

решения за по-ефективното реализиране на бизнес процесите в областта на управлението на 

човешките ресурси. Естествен е преходът към използването на системи за управление на 

бизнес процеси, облачни технологии и мобилни приложения, на BI технологии и изкуствен 

интелект.  

Същевременно, през последните години нараства вниманието и към блокчейн 

технологията. Доскоро свързвана основно с криптовалутите, днес на нея се възлагат надежди 

за усъвършенстването на дейностите в различни сектори, в т.ч. финансовите услуги, 

здравеопазването, логистиката и държавното управление. Отчитайки предимствата на 

блокчейн, ЕС полага целенасочени усилия за развитието на технологията: през февруари, 

2018 г. стартира т.нар. „Обсерватория и форум за блокчейн“, а Мария Габриел – комисарят 

по Цифрова икономика и цифрово общество, я определя като ключова технология – „game 

changer“, която може да промени много сектори и да донесе много ползи на гражданите на 

Съюза (Europa.eu, 2018). Китайският президент Xi Jinping в своя реч пред академичната 

общност също обръща специално внимание на блокчейн, като посочва, че технологията е 

ключова за конкурентността на китайската икономика (Coindesk.com, 2018). Блокчейн е в 

http://www.marykaytribute.com/
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полезрението и на технологичните гиганти от САЩ, в т. ч. IBM и Microsoft, които вече 

предлагат конкретни решения и средства за изграждане на блокчейн-базирани приложения. 

В този контекст е определена и целта на настоящата статия: да се изследват 

възможностите за използване на блокчейн технологията в бизнес процесите в областта на 

управлението на човешките ресурси, като се определят някои предимства и потенциални 

проблеми при прилагането ѝ.  

За изпълнението на целта първо е необходимо да се направи анализ на бизнес 

процесите в областта на управлението на човешките ресурси и на механизмите на блокчейн.  
  
1. Обхват и задачи на управлението на човешките ресурси 

Нека да уточним, че в теорията и практиката се използват няколко близки по 

съдържание понятия: управление на персонала (Personnel Management); управление на 

човешките ресурси (Human Resource Management – HRM); управление на човешкия капитал 

(Human Capital Management – HCM); управление на таланта (Talent Management). През 

годините едно или друго от тях излиза на преден план и привлича вниманието както на 

мениджмънта на фирмите, така и на ИТ специалистите, които автоматизират съответните 

процеси. Без да навлиза в детайли в дискусията за различията между тях и за предимствата 

на един или друг термин, авторът се спира на понятието „управление на човешките ресурси“, 

което към момента у нас се използва най-широко и има най-широк обхват. То акцентира на 

хората, които работят или ще работят в организацията като неин най-ценен актив и в своята 

еволюция включва аспекти и на управлението на човешкия капитал, което е насочено към 

стратегиите за управлението на работната сила, нейното оптимизиране и бизнес ползите от 

нея (Bershin, 2015), и на управлението на таланта, което обръща внимание на привличането, 

развиването, мотивирането и задържането на подходящи служители (Medved, 2015). 

Съществуват различни виждания по отношение на броя, наименованието и 

съдържанието на бизнес процесите в областта на управлението на човешките ресурси. 

Според автора, като изходна точка за тяхното идентифициране може да се използва общата 

схема за класификация на бизнес процесите, на чиято база която те може да се разделят на 

управленски, главни и поддържащи (Филипова и Филипов, 2009) (фиг. 1). 

По-конкретно, към управленските процеси може да се отнесат тези за създаване на 

стратегии и планове за управлението на човешките ресурси, оказването на контрол върху 

дейността и извеждането на разнообразни отчети, проектиране на организационната 

структура и длъжностите.  

Главните процеси са „сърцевината“ на управлението на човешките ресурси. 

Развитието на управленската концепция и технологиите за управление на човешките ресурси 

рефлектират пряко върху усъвършенстването на главните процеси в тази област и пораждат 

нови. Главните процеси са насочени към служителите на организацията и им предоставят 

някакъв конкретен резултат или услуга. Примери за главни бизнес процеси в управлението 

на човешките ресурси са: подбор на персонал; назначаване на служител и въвеждането му в 

работата; вътрешнофирмено обучение; развитие и управление на таланта; развитие на 

лидери; управление на производителността; измерване на извършената работа; атестация на 

служителите; управление на заявките за ползване на отпуск; пенсиониране и др. 

Поддържащите процеси осигуряват инфраструктура за реализирането на 

управленските и главните. Примери за подобни процеси в областта на управлението на 

човешките ресурси са: квалификацията и обучението на служителите от отдела за 

управление на човешките ресурси – HR специалистите; изграждането и развитието на 

информационна система за управление на човешките ресурси; управление на риска в 

работата; изчисляване и изплащане на възнаграждението на служителите; организиране на 

обучения и събития; обзавеждане на офисите и оборудване на работните места и т.н.  

Какво става ясно от краткия преглед на бизнес процесите в областта на управлението 

на човешките ресурси, през последните години отговорностите на HR специалистите 
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нарастват и неслучайно те са сред най-търсените на пазара на труда. Те са изправени пред 

редица предизвикателства, свързани основно с намирането на подходящи специалисти: 

недостигът на квалифицирани специалисти в редица сфери се оценява като висок бизнес 

риск. Множество трудности в работата на HR специалистите произтичат и от голямата 

мобилност и глобализацията на работната сила, засилената необходимост за адекватно 

обучение и преквалификация на персонала, грижата за здравето и сигурността на 

работещите, организирането на разнообразни събития за развиване на „меки“ умения и 

осигуряване на качествени преживявания на служителите, и т.н.  Същевременно те трябва да 

съблюдават законовите рамки, да поддържат огромна документация, и да въвеждат 

иновативни практики в своята работа – например HR маркетинг и комуникация чрез 

социалните мрежи.  
 

 
Фиг. 1. Класификация на бизнес процесите за управление на човешките ресурси 

 

2. Основни концепции и предимства на блокчейн технологията   

Блокчейн (blockchain – верига от блокове) технологията е една от най-широко 

дискутираните през последните години, но по мнението на редица специалисти (Halaburda, 

2018; Tapscott and Tapscott, 2017) нейната същност все още не се разбира достатъчно добре, 

което възпрепятства пълното използване на потенциала ѝ. Затова тук ще систематизираме 

някои основни концепции и механизми на блокчейн.  

Най-често блокчейн се свързва с криптовалутите като Bitcoin, Ethereum, Ripple, 

OmiseGo и мн. др., и именно на тях дължи своята популярност. Важно е обаче да се прави 

разграничение между тях: блокчейн само осигурява инфраструктурата за създаването 

Управленски процеси 

 

o HR стратегии и планове 

o Проектиране на организационната структура 

o Проектиране на длъжностите 

o Контрол и отчети за HR дейността 

o … 

Главни процеси 

 

o Подбор на персонал 

o Назначаване на служител и въвеждане в работа 

o Вътрешнофирмено обучение 

o Развитие и управление на таланта 

o Развитие на лидери 

o … 

Поддържащи процеси 

  

o Квалификация и обучение на HR специалистите 

o Изграждане и развитие на информационна система 

o Изплащане на възнаграждението на служителите 

o Оборудване на работните места 

o … 
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(копаенето) и използването на разнообразни криптовалути, и може да има множество други 

приложения. 

Технически, блокчейн е структура от данни: състои се от блокове с данни, които 

формират обратносвързан списък. Изграждането и поддръжката  на веригата от блокове се 

базират на хеширане, което е един от нейните ключови механизми. 

При хеширането чрез криптографска хеш функция входните данни, които са с 

произволна дължина, се преобразуват в изходни низове с еднаква дължина. Изходните 

низове се наричат хеш стойности или хешове. Основно изискване към криптографските хеш 

функции е да не може от хеша да се възстановят  оригиналните входни данни – т.е. да не 

може той да бъде декриптиран. Не е допустимо също така да има съвпадение в хеш 

стойностите на различни входни данни.  

Криптографските хеш функции може да използват различни алгоритми. Така 

например при Bitcoin се използва SHA-256, а при Etherium – KACCAK-256 (SHA3-256). И 

двата алгоритъма представят генерираните хешове като 64-цифрени шестнадесетични числа. 

На фиг. 2 са показани хеш стойностите на няколко различни варианта за изписване на 

„човешки ресурси“ съответно по SHA-256 и SHA3-256. Както се вижда от примера, 

генерираните стойности са с еднаква дължина – 64 символа, и всяка промяна във входните 

данни води до получаването на различна хеш стойност. 

 

Хеш стойности по SHA-256 

Човешки 

ресурси 
c901353cd10ff10e7977489e979667e7ab027ea53f1c22209d63cb6105e57008 

Човешки 

Ресурси 
f4f560022f0992444807c26714c734c024bb3851b7917054ac4fc76999cfe53f 

ЧР b8f06df8b292d8fe24262637fa25bd0d95a150dc85dbb52f1edb2ade9a108a7c 

Хеш стойности по SHA3-256 

Човешки 

ресурси 
9498427c7a0d344aee855182bd6b4c961814c601d993214c579ecd7d2df00404 

Човешки 

Ресурси 
75db94eef04f88c50b27aee8904c9eb9218775d6601e402575625fa52c1adf46 

ЧР 802b766b32dfbd34a0d41cc16b2cb38e69197f220acfb6882a69b5314389d123 

Фиг. 2. Примери за хеш стойности по SHA-256 и SHA3-256 

(генерирани от https://emn178.github.io/online-tools/) 

 

Блокът във веригата се състои от заглавна част (header) и тяло (body). Тялото съдържа 

записи, които може да са транзакции с криптовалути или други данни – например събития, 

документи, сделки и т.н. В зависимост от големината на блока и тази на записите с данни, 

броят на записите може да бъде различен. Така например блоковете в блокчейна на Bitcoin 

може да съдържат повече от 500 транзакции, а големината им е около 1 МВ 

(www.blockchaininfo, 2018).  

Записите с данни в блока се хешират рекурсивно по двойки, като в резултат се 

получава стойност, наречена хеш на корена на дървото на Merkle, която се записва в 

заглавната част на блока. Заглавната част може да съдържа също така времева марка 

(timestamp), показваща текущото време, както и някои други специфични за съответната 

верига атрибути. В нея се съхранява и хеш стойността на заглавната част на предходния във 

веригата блок, като по този начин блоковете се свързват помежду си чрез хеширана връзка в 

обратносвързан списък.  

Следователно, от една страна, хеш стойността на заглавната част на блока обобщава 

хешовете на всички записи в него (в хеша на корена на дървото на Merkle), а от друга страна  

използва хеша на предходния блок, за да се формира. Тя се използва като уникален 

http://www.blockchaininfo/
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идентификатор на блока. При подмяна или добавяне на запис в даден блок, трябва да се 

промени неговата хеш стойност и да се реконструира цялата верига след него, което в 

големите вериги е сложна задача. Това е предпоставка за постигането на т. нар. неизменност 

(immutability) на информацията.  

Представеният дотук модел на веригата от блокове е визуализиран на фиг. 3. 

 

 

Фиг. 3. Модел на блокчейн 

Вторият ключов механизъм на блокчейн е т. нар. разпределен регистър (Distributed 

Ledger Technology – DLT). През 2008 г. Satoshi Nakamoto (2008) базира блокчейна на Bitcoin 

на DLT, като така се постига по-висока сигурност на информацията.  

В своята същност DLT е разпределена и децентрализирана база от данни. Тя е 

споделена и синхронизирана между възлите на разпределена мрежа, като всеки възел 

съхранява идентично копие на регистъра и го актуализира независимо от останалите. 

Основава се на архитектурата peer-to-peer (P2P), в която участниците са равноправни и 

обменят информация помежду си без участието на сървър – т.е. липсва централизиран 

компонент за управление и то е децентрализирано. Участниците в базираната на DLT верига 

от блокове отговарят съвместно за поддръжката и управлението ѝ, за сигурността и 

надеждността на информацията. Преди да се променят данните във веригата, трябва да се 

постигне консенсус между участниците – т.е. те трябва да бъдат одобрени от всички или от 

мнозинството от тях. За целта се прилага алгоритъм (протокол) за консенсус, като 

„Доказателство за работа“ (Proof of Work – PoW), използван във веригите на Bitcoin, Litecoin, 

Monero и мн. др., или „Доказателство за собственост“ (Proof of Stake – PoS), към който 

премина Etherium. След постигането на консенсус във всички възли на мрежата се записва 

обновеното копие на веригата от блокове. По този начин, чрез използването на хеширане и 

DLT,  промяната на информацията в блокчейн става практически невъзможна задача.  

Макар, че днес блокчейн и DLT са взаимосвързани, е важно да се уточни, че между 

тях има различия. Може да се направи изводът, че DLT има по-широк обхват от блокчейн 

(Filipova, 2018, p. 80). DLT предоставя механизмите за съхранение и разпространяване на 
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информацията, и за управление на достъпа до нея. Блокчейн е една от възможните структури 

от данни, които може да се използват в разпределения регистър. Тя осигурява интегритет и 

поверителност на информацията. Има експерименти за използване и на други структури от 

данни в разпределения регистър: например решетка от блокове (block lattice), на която е 

базирана криптовалутата NANO (RaiBlocks), и ацикличен граф, който се използва при Iota и 

Hashgraph. При тях се постига по-висока скорост при обработката на записите с данни в 

сравнение с блокчейна. 

Еволюцията на блокчейн и DLT е свързана с появата и използването на 

разпределените приложения (dapp, dApp, DAPP или DApp), които се използват за 

автоматизиране на бизнес процесите в блокчейн-базираните системи. Те обработват записите 

с данни в блоковете и се изпълняват в P2P мрежа. Промените в тях, подобно на тези в 

данните, се одобряват чрез консенсус, което изисква да бъдат максимално изчистени от 

грешки преди публикуването им. Една от най-популярните форми на DApp e т. нар. 

интелигентen договор (smart contract), чийто код се изпълнява при настъпването на 

определено условие. Връзката на интелигентния договор с външната среда се опосредства 

програма-агент, наричана оракул. Той предава на интелигентния договор външна 

информация и го инициира при настъпването на предефинирана комбинация от външни 

условия.  

Очакванията са, че интелигентният договор може да поеме ролята на посредник в 

някои сделки (ако, разбира се съответните данни са организирани в блокчейн) – например за 

продажба на автомобил или имот, като по този начин се намаляват времето и разходите за 

реализирането на съответните процеси, и същевременно се повишава сигурността на 

сделките. Важно е да се уточни обаче, че все пак интелигентният договор няма юридическа 

сила – той е просто програмен код и прави това, което заложено в него. Възможно е да има 

законови пречки за реализирането на някои бизнес процеси в блокчейн. 

На база на анализа на основните механизми на блокчейн и DLT, може да се изведат 

следните основни характеристики на блокчейн технологията (Filipova, 2018, p. 85): 

 разпределена и децентрализирана архитектура на данните и приложенията, 

базирана на P2P; 

 необходимост от консенсус за промяна на данните и програмите, вкл. на 

интелигентните договори; 

 хеширане на транзакциите и на връзките между блоковете; 

 неизменност на информацията.  

Веригите от блокове може да бъдат два вида: публични и частни. Традиционните 

вериги, в т.ч. тези на криптовалутите, са публични. Всеки потребител може да се включи в 

публичен блокчейн, да свали кода му и да го изпълнява на свое устройство, като така то 

става възел във веригата. Потребителят може да участва в процеса на консенсус и във 

валидирането на записите с данни. Записите с данни са прозрачни – т.е. всеки може да ги 

види, но собственикът им може да остане анонимен или да ползва псевдоним, което е 

обичайната практика при транзакциите с криптовалути.  

Частните блокчейн, от своя страна, са собственост на отделна организация или на 

консорциум от организации. Те са „затворени“ и достъпът до тях се определя от собственика. 

Поради тази причина се наричат още „блокчейн с права за достъп“ (permissioned blockchain). 

Обикновено в процеса на консенсус участват само някои предварително определени възли в 

мрежата, като така се ускорява валидирането на транзакциите и се намалява стойността им.  

Като цяло, може да се отбележи, че частните блокчейн са по-гъвкави от публичните. 

Но, от друга страна, при тях принципът за децентрализирано управление се нарушава, 

понеже собственикът им може да променя правилата, да отменя и променя записите с данни. 

А това поставя под въпроси неизменността на информацията – една от базисните 

характеристики на блокчейн технологията. 



IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

268 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

3. Възможности за използване на блокчейн в бизнес процесите за управление на 

човешките ресурси 

През последните години в основните процеси по управлението на човешките ресурси 

се проявяват редица проблеми. Едно от основните предизвикателства за HR специалистите е 

намирането на подходящите специалисти, които със своите знания, квалификации и умения 

да могат да се впишат добре в компанията и да допринесат за нейния успех. Според едно 

изследване на CareerBuilder (2016) – консултантска компания в областта на управлението на 

човешките ресурси, проведено през 2016 г. в Чикаго и Атланта, 75% от работодателите 

признават, че за последната година са наели неподходящи служители, т.е. имали са „лошо 

наемане“. А средната цена на наемането на един неподходящ служител е $17000, като варира 

между $11000 за малките предприятия и $24000 за големите фирми. Ефектът от лошото 

наемане се изразява в: по-ниска продуктивност и по-ниско качество на извършената работа 

от съответния служител; загуба на време за търсене и обучение на нов служител; извънредна 

работа за останалите служители, оплаквания от клиентите; влошаване на климата на 

работното място и др. Подобни данни за 2017 г. (отново за САЩ) изнася и друга 

консултантска фирма – Robert Half. Според тяхното проучване 81% от работодателите 

признават за грешки при наемането на служители, а поправянето на подобна грешка им 

отнема средно 17 седмици (Half, 2017).  

Друг сериозен проблем, е че продължителността на процесите по подбора и 

наемането на служители значително се увеличава през последните години. Докато към 2010 

г. неговата средна продължителност е 13 дни (www.fastcompany.com, 2015), към 2017 г. тя 

става 23,7 дни (Chamberlain, 2017). Според изследване на DHI Group, която поддържа 

специализирани сайтове за търсене на работа, най-много време отнема наемането на 

висококвалифицирани специалисти като инженерен персонал (62 дни), бизнес и системни 

анализатори (57 дни), ИТ специалисти (56 дни), специалисти по маркетинг и реклама (54 

дни) (Bika, n.d.). 

Редица специалисти (Crichton, 2018; Thygesen, 2017) посочват като основен проблем в 

основните процеси по управлението на човешките ресурси липсата на доверие между 

работодателите, от една страна, и кандидатите за работа и служителите, от друга, което води 

до грешни управленски решения и корупция (в т.ч. във връзка с подбора и наемането на 

подходящи служители), затруднява комуникацията на работното място, демотивира 

служителите и ги прави по-безотговорни. Така например, важна роля при подбора на 

служителите имат сертификатите, дипломите и препоръките, предоставени от кандидатите. 

Тяхната проверка отнема много време. Не са изключение случаите, в които кандидатите за 

работа предоставят невярна информация за своите квалификации и практически опит. 

Според изследване на CareerBuilder (2014), проведено в САЩ (Чикаго) близо 60% от 

работодателите установяват лъжа в CV-тата на кандидатите – по отношение на заеманите 

длъжности, извършваните дейности, отговорностите и постигнатите резултати, академичната 

степен, посещаваният университет, получените отличия и т.н. Често се представят фалшиви 

дипломи и сертификати. Според проведеното изследване подобни измами са особено чести в 

сектори като здравеопазване (63%) и финансови услуги (73%), където наемането на 

неквалифициран персонал може да има сериозни последици.  

Проверката на достоверността на данните, предоставяни от кандидатите за работа, се 

усложнява от засилената мобилност и глобализацията на работната сила, както и от 

нарастващото многообразие на формите за обучение и квалификация. Изследване на U.S. 

Bureau of Labor Statistics (2016) сочи, че милениалите на възраст 25-34 години се задържат на 

едно работно място средно по 2,8 години, което е близо 3 пъти по-малко от хората на възраст 

55-64 години. Подобни явления се наблюдават и у нас. Тази ясна тенденция за по-често 

сменяне на работата (а може да се каже – и на мястото и държавата на пребиваване) изисква 

многократно повтарящи се проверки на документите за кандидатстване за работа, като 

http://www.fastcompany.com/
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нарастват и рисковете за предоставяне на неверни данни и измами.  

За преодоляването на подобни проблеми трябва да се мисли нетрадиционно, в т. ч. да 

се търсят решения в някои нововъзникващи информационни технологии, каквито са 

блокчейн и DLT. Те водят до редица предимства за бизнес процесите и данните (Hooper, 

2018; Voshmgir and Kalinov, 2017; Filipova, 2018), които се изразяват в:  

 Доверие, което се поддържа от всички участници, т.е. то е децентрализирано. Става 

въпрос за т.нар. „доверие без доверие“ (trustless trust): без да се доверява на никой от 

участниците в блокчейн, потребителят може да се довери на резултата от обработката на 

данните.   

 Прозрачност и проследяване, произтичащи от неизменността на информацията, 

съхраняването на множество копия и необходимостта за консенсус.  

 По-висока сигурност, която произтича от хеширането на данните и връзките между 

блоковете във веригата, както и от необходимостта за консенсус при добавяне на данни и 

промяна на приложения (в т.ч. на интелигентните договори).  

 Надеждност, която се дължи на DLT и поддържането на идентични копия на 

веригата във всички възли.  

 По-висока ефективност и по-ниска цена. Намалява се необходимостта от 

посредници (благодарение на което се ускоряват бизнес процесите), както и разходите за 

труд за архивирането и защитата на информацията. 

Тези предимства дават възможност за преодоляване на посочените по-горе проблеми 

в основните бизнес процеси по управлението на човешките ресурси.  За решаването им 

редица стартъпи правят опити за внедряване на блокчейн-базирани системи за 

верифициране на информацията за кандидатите за работа – вкл. дипломи, сертификати, 

професионален опит и други детайли. Така например платформата APPII (www.appii.io, n.d.) 

дава възможност на търсещите работа да изградят т.нар. „интелигентен профил“, в който 

описват детайли по своето обучение и професионални достижения. След верифициране от 

предишни работодатели и обучаващи институции, които са регистрирани в системата като 

партньори, данните се записват в блокчейн, като тяхното фалшифициране става невъзможно. 

За по-голяма сигурност се предвижда лицева идентификация на потребителите: те се 

заснемат чрез мобилно приложение и това изображение се сравнява със снимката от 

официален документ (например лична карта или паспорт). За своя принос към развитието на 

платформата потребителите получават токени, които могат да използват например за курсове 

и обучение.  

Същевременно някои университети, сред които е например Massachusetts Institute of 

Technology – MIT, развиват проекти за съхраняване на дипломите на студентите в блокчейн. 

Чрез мобилното приложение Blockcerts Wallet студентите получават верифицирано и 

защитено от фалшифициране копие на дипломата си, което могат да споделят с работодатели 

и други заинтересувани (Durant and Trachy, 2017).  

Вече има редици проекти за блокчейн-базирани системи за търсене на работа. Като 

пример за интересен бизнес модел може да се посочи проектът Aworker – платформа за 

търсене на работа, базирана на блокчейна na Etherium и използването на интелигентни 

договори (Cherkasov, 2018). Целта на създателите ѝ е да се разработи глобална платформа за 

оценка на професионалните умения на търсещите работа. За всеки кандидат се формира 

„репутация“, която нараства при верифицирането и добавянето на нови умения към профила 

му. Системата подрежда кандидатите по тяхната репутация, а тези които са сред най-добрите 

в дадена област получават допълнителни точки. Компаниите, от своя страна, получават 

достъп до надеждна информация за кандидатите за работа. А някои рутинни дейности по 

наемането на служители се автоматизират чрез интелигентни договори. Услугите на 

платформата се заплащат с „токени за работа“ (work tokens): колкото повече потребители 

има системата, толкова по-висока е тяхната стойност.  

http://www.appii.io/
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В България също се развива подобен проект: създателите на платформата Open Source 

University, базирана на блокчейна на Etherium, имат амбицията да развиват „прозрачни“ 

връзки между академиите, обучаемите и бизнеса, управлявани чрез интелигентни договори 

(www.os.university, 2018). Предвижда се използване на дигитални портфейли, в които 

потребителите да съхраняват документи като дипломи, сертификати и т.н., които са 

верифицирани и валидирани чрез механизмите на блокчейн технологията. Чрез алгоритми за 

съответствие търсещите работа могат бързо да намерят подходяща за тяхната квалификация 

позиция, а работодателите – подходящи кандидати. Услугите  на платформата се ползват 

срещу EDU токени.  

Така, чрез подобни решения, базирани на публичен или частен блокчейн, значително 

може да се съкрати процесът за подбор на персонала, като същевременно се решават и 

проблемите, свързани с доверието и намирането на кандидати с подходяща квалификация. 

Улеснява се  верификацията на идентичността на кандидатите, на техните квалификации и 

професионален опит. Дори отпада необходимостта от използваните сега широко препоръки 

или от постоянно преработване на CV-то във връзка с последните тенденции в дадена област 

– например информационните технологии. Верифицираните в блокчейн квалификации, 

умения, опит и достижения на кандидата са по-ценни за работодателите и от най-доброто 

CV, и от най-добрите препоръки. Същевременно се увеличават шансовете на кандидати с 

високи професионални умения и добра репутация да намерят по-бързо подходяща за тях 

работа.  

В блокчейн може да се съхранява разнообразна информация за служителите и след 

тяхното наемане – в т.ч. документи като трудови договори, сертификати, атестации и 

промяна на длъжността, длъжностни характеристики и т.н. В някои случаи за управлението 

на подобни документи може да се използват интелигентни договори – например след 

изпълнението на определени условия (като определен срок на работа и премината успешна 

атестация) служителят автоматично се повишава от младши в старши специалист, като се 

променят неговата длъжностна характеристика и респективно възнаграждението му. По този 

начин в блокчейн-базираните системи може да се увеличи степента на автоматизация на 

бизнес процесите.  

В блокчейн може да се съхраняват също така някои транзакционни данни като 

медицински удостоверения и прегледи, изплатени възнаграждения, платени данъци и 

осигуровки, командировки и отпуск, и т.н. Може да се запазва и верифицирана информация 

за извършената работа – например, завършени сделки, проведени телефонни обаждания и 

срещи с клиенти, и т.н., което дава възможност за по-прецизно отчитане на индивидуалния 

принос на служителите. Тази схема е особено подходяща за фирми, предлагащи гъвкави 

схеми на работа – като дистанционна, почасова и проектна работа, или ползващи множество 

външни сътрудници. 

Поддържането на информацията за служителите и съответните бизнес процеси 

изискват взаимодействието между различни роли и отдели – HR специалист, служител, 

счетоводител, мениджър, медицинско лице, и др. Координацията между тях се поддържа от 

блокчейн, механизми за консенсус и разпределени приложения. Веднъж съхранени и 

верифицирани, автентичността на съответните данни е гарантирана, и отпада 

необходимостта от повтарящи се проверки за тяхната валидност, улеснява се извеждането на 

справочна информация. Поради неизменността на информацията, се намалява рискът за 

фалшифицирането и неправомерната промяна на данните. За подобни цели, поради 

необходимостта за ограничаване и контрол на достъпа до информацията, е по-подходящо 

използването на частен блокчейн.  

Според редица HR специалисти (Brown and Smit, 2017; Zielinski, 2017; The HR 

Observer, 2018)
 

блокчейн е подходяща технология и при изплащането на 

възнагражденията на служителите – особено в мултинационалните компании, при работата 

http://www.os.university/
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с фрийлансъри и при международни плащания. Обикновено международните плащания са 

по-бавни, транзакциите са по-скъпи и са подложени на множество регулации - например във 

връзка с „прането“ на пари и изискването да е известен получателят (Know Your Customer – 

KYC). Блокчейн улеснява трансфера на средства, като обикновено се избира някоя от 

популярните криптовалути – Bitcoin, Etherium. При това се запазва неизменяема информация 

за транзакциите, което може да улесни последващи проверки от регулаторните органи. 

Транзакциите са не само по-бързи, но и по-надеждни и по-евтини.  

Като пример може да се посочи платежната система Bitwage (www.pymnts.com, 2016), 

която комбинира блокчейн, мобилните и облачните технологии. Плащанията се извършват в 

Bitcoin, като платформата поддържа преобразуване в местна валута. Австралийската 

компания ChronoBank също използва блокчейн технологията за плащания на служители, 

работещи на краткосрочни договори или почасово (Chronobank.io, 2018), което е характерно 

за т.нар. gig икономика – модел, намиращ все по-широко приложение, и предпочитан от 

младите хора.  

Въпреки че блокчейн технологията предлага разнообразни възможности за 

усъвършенстване на бизнес процесите в областта на човешките ресурси, трябва да се има 

предвид, че нейното внедряване не е лесна задача. При все нейните предимства, това е нова 

технология и липсват достатъчно опит и добре подготвени специалисти за изграждането и 

поддръжката на подобни системи. Възможно е дори да има все още неизвестни рискове при 

използването ѝ. За успеха на проекти в тази сфера е необходим внимателен анализ и 

реинженеринг на бизнес процесите по управлението на човешките ресурси, като се отчитат 

съществуващите бизнес и технически рискове (Filipova, 2018, p.89). При това е необходимо е 

да се съблюдават съществуващите законови норми – в т.ч. допустимостта на транзакции с 

криптовалути, изискванията на директивите за защита на личните данни като европейската 

General Data Protection Regulation (GDPR) и др. Много е важно и правилното интерпретиране 

на понятия като „интелигентен договор“ и „пълно доверие“, които често съпътстват 

блокчейн. Както бе отбелязано, интелигентният договор няма юридическа сила – това е 

софтуер, и прави това, което програмистът е заложил в нея. Доверието в блокчейн се 

основава на правилното функциониране на криптографските алгоритми и разпределените 

приложения. С други думи, блокчейн намалява влиянието на човешкия фактор, но за добро 

или не той не може да бъде напълно избегнат. 

 

Заключение 

Нарастването на отговорностите на HR специалистите и важността на бизнес 

процесите за управление на човешките ресурси поставят необходимостта за адекватното им 

автоматизиране. Неслучайно през последните години редица водещи ИТ доставчици се 

ориентират към изграждането на решения за автоматизиране на дейността по управлението 

на човешките ресурси. Оказва се, че в последно време това е една от най-отворените области 

за интензивни ИТ иновации. 

Интересът на HR специалистите и технологичните фирми към използването на 

блокчейн технологията в процесите по управлението на човешките ресурси вече е факт. На 

нея се възлагат надежди за ускоряване на бизнес процесите и за намаляване на тяхната 

стойност, като същевременно се очаква по-добър бизнес резултат, който може да има 

разнообразни проявления: вкл. намирането и наемането на „правилните“ специалисти и 

ефективното управление на информацията и взаимоотношенията с тях. Дали тези очаквания 

са реалистични и дали блокчейн ще промени из основи HR дейността ще покаже бъдещето. 

Все пак е нужно да се има предвид, че засега проектите в тази сфера са в началните етапи от 

своето развитие, и техният по-нататъшен успех зависи най-вече от това дали и доколко 

кандидатите за работа, служителите и работодателите ще им се доверят.    

http://www.pymnts.com/
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Abstract 

The management success is a result of persistence in continuous company’s perfecting, flexibility and 

adaptability, entrepreneurship initiative and knowledge. The outsourcing as a business conception is an example of 

developing principally of new future demands not only for any kind of an enterprise but for the entrepreneurship as a 

whole. The published results of the research are focused on the contemporary management conception application in 

answer to the outsourcing services world market development and contemporary needs. The owning of intellectual 

property and other advantages by the companies persuade the managers to integrate contemporary management 

conceptions such as total quality management (TQM), business process reengineering (BPR), lean management, lean 

production, human resources management, downsizing, decentralization, etc.   

 

Keywords: Outsourcing services, world market, contemporary management conceptions, analysis and 

development. 
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Въведение 

В настоящето изследване се акцентира върху прилагането на съвременните концепции 

на мениджмънта в отговор на развитието и нуждите на световния пазар на аутсорсинг 

услугите. 

С възникването на аутсорсинга като концепция за управляване дейността на бизнес 

организацията, се формира принципно нов поглед за бъдещето не само на отделните фирми, 

но и на предприемачеството като цяло. Успехът на мениджмънта се състои в постоянно 

усъвършенстване на компаниите, гъвкавост и адаптивност, предприемаческа инициатива и 

компетенции.  Конкуренцията на отворения пазар, където определяща роля играе не само 

съотношението „цени – качество“ на продукцията, а и възможностите за най-добро 

удовлетворяване потребностите на клиентите, спектър на предоставените съпътстващи 

услуги, съкращаване на времето на излизане на пазара на нови продукти. Притежаването на 

интелектуална собственост и други преимущества на компаниите, подтикват мениджърите 

да използват нови концепции на управлението, които обхващат такива понятия, като всеобщ 

мениджмънт на качеството (total quality managment, TQM), реинженеринг на бизнес 

процесите (business process reengineering, BPR), построяване на рационални „тънки“ 

структури на управление (lean managment), „стройно производство“ (lean production), 

управление на човешките ресурси (human resources management), съкращения (downsizing) и 

децентрализация (decentralization). 

Отделните компании в аутсортсинга могат да запазят определена степен на  свобода в 

избора на път за развитие и обезпечаване на стабилно функциониране, като  използване на 

съвременни технологии и ноу-хау, без да е необходимо да влага собствени средства при 

тяхното разработване и усвояване, прилагане на нови, по-високо ефективни методи за 

управление, използване на висококвалифицирани специалисти в отделните области, 

съкращение на спомагателните активи и всички разходи по поддръжката им, гъвкавост и 

мобилност в управлението на активите, повишаване на показателите, свързани с деловата 
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активност и финансите, съкращаване на собствен персонал, в това число и управленски,  

значителна мобилност в избора на кадрова политика, раширяване на спектъра на услугите, 

предоставяни на контрагента, съвременно обезпечаване с необходимата маркетингова и 

технологична информация, вземане на решения, свързани с опазване на околната среда, 

достъпност до суровини, електроенергия, разходи за квалифицирана работната сила и др., 

влагане на средства в развитието на ефективните направления в дейността, намаляване на 

риска и разпределение на отговорностите при внедряване на новите проекти и др. 

Предвид гореизложеното, съвременните измерения на бизнес услугите, трябва да се 

изследват на световно макро ниво, в контекста на концепцията за бизнес услугите и в 

политиките, които създават бизнес средата за развитие и проспериране на този динамичен 

сектор на икономиката, което е предмет на настоящето изследване. В тази статия се 

публикуват последните резултати от проведено проучване на състоянието и съвременното 

разпространение на производства от тип аутсорсинг и е поредената от публикуванта до 

момента трилогия.  

 

1. Систематизиране на факторите, стимулиращи развитието на пазара на 

аутсорсинг услуги. 

В последното десетилетие се наблюдават качествени изменения на пазара на 

аутсорсинговите услуги. Така, оценявайки съвременното състояние на пазара на аутсорсинг 

в Германия, специалистите аналитици са достигнали до мнението, че ръстът на обема на 

услугите е непосредствено свързан с ръста на тяхното качество и диверсификация. 

„Поглеждайки назад, в началото на 90те години може да се види съществено развитие на 

аутсорсинга и качествено изменение в управлението на предприятията, което се явява в 

следствие на глобализацията и либерализацията на пазара“. [12] Основни фактори, 

определящи тези качествени изменения, представляват: 

използване на глобалните ресурси (global sourcing); 

реализация на продукти/услуги на световния пазар (global selling); 

нови методи на планиране на ресурсите (resource planning). 

Тези фактори станаха принципни за икономиката на Германия, започвайки от 2006г. 

Те получиха развитие в следствие на политиката на намаляване на мащаба на държавното 

вмешателство в икономиката (Deregulierung) и приватизацията, в това число такива крупни 

компании като Deutsche Telekom, Deutsche Post и предприятия от енергийната 

промишленост. [17] 

Фигура 1 показва основните фактори, стимулиращи развитието на аутсорсинга в 

Германия. Икономическите процеси, засягащи условията на дейност на предприятията в 

Германия след обединението й много съвпадат с процесите на либерализация на руската 

икономика и могат да послужат като нагледен пример за високата ефективност на бизнес 

процесите, които са „преотдадени“ на принципа на аутсорсинг, особено по време на масово 

икономическо преобразуване на общодържавно ниво. 

Качествените изменения на процесите, протичащи на съвременния пазар на 

аутсорсинг услугите, се проявяват също в преместване на акцентите при оценката на 

потенциала на аутсорсинговите проекти. [11] През 2011 година, по отношение на контекста 

на настоящото изследване, като основни теми, обсъждани от аналитичните специалисти, 

бяха възможностите на аутсорсинга, посредством интегриране на съвременните концепции 

за високи технологии в мениджмънта, как се постига намаляване на разходите, а също и 

какви са перспективите при откриване и внедряване на нови открития в сферата на 

информационните технологии за усъвършенстване на управлението в бизнес процесите. В 

нашето съвремие се отделя голямо внимание на създаването на стратегически обединения на 

големи компании (клъстери) със средни и малки специализирани предприятия в рамките на 

глобалните аутсорсинг проекти. 
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Фигура 1. Фактори, стимулиращи развитието на пазара на аутсорсингови услуги в 

период на икономически преобразувания 

 

2. Съвременни тенденции, предпоставки и условия за развитието на пазара на 

аутсорсинг услуги. 

Стратегическите обединения на партньори в аутсорсинговите проекти са основани на 

2 принципни положения: 

партньорство в създаването на стойност; 

партньорство в управлението на риска. 

Създаването на стратегическите обединения дава възможност да се обединят ноу-хау 

и ресурсите на двете страни по такъв начин, че максимално ефективно да се използват 

техните общи пазарни шансове, откривайки пред партньорите нови пазари и източници на 

получаване на приходи. Специалистите са убедени, че именно стратегическите обединения 

на големи компании със средни и малки специализирани фирми, на основата на глобалния 

аутсорсинг, са точно тези структури, които ще доминират на пазара в близкото бъдеще.  

По такъв начин, развитието на световния пазар на аутсорсинг услуги може да се 

характеризира със следните основни тенденции: 

диференциация на аутсорсинг услугите, задълбочаване на специализацията, от една 

страна, а от друга - формиране на комплексни предложения на доставчиците на световно 

ниво и преход към аутсорсинг бизнес процеси; 

ръст на обема на аутсорсинг услугите при отделните сегменти на пазара, повишаване 

на приходите от сключените договори за аутсорсинг услуги, заедно с ръста в мащаба на 

съответния бизнес; 

създаване на стратегически клъстерни обединения на големи компании със средни и 

малки специализирани фирми в сферата и на принципа  на глобалния аутсорсинг. 

Развитието на пазара на аутсорсинговите услуги става в контекста на практическото 

използване на новите методи на ръководене на бизнеса и успешното широко приложение на 

съвременните концепции на мениджмънта. 

 

3. Анализ на разпространението и прилагането на аутсорсинга като алтернатива 

за високотехнологичен мениджмънт. 

Цялостния съвременен облик на концепцията за мениджмънт е насочен към 

повишаване ефективността и конкурентоспособността на организациите. Според С. 
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Демирова и С. Ахмедова конкурентоспособността на организациите може да бъде повишена 

чрез: засилване финансирането на научно-изследователската и развойна дейност; 

въвеждането на нови бизнес модели в управлението; подкрепа за бизнес инкубатори, 

ориентирани към резултатите от центровете за трансфер на технологии; развитие на връзката 

наука-бизнес. [10] 

В своите изследвания Дж. Б. Хейвуд обобщава, че ръководството на компаниите, за да 

повишат ефективността на изпълнението на дейностите по даден аутсорсинг-проект, 

използват предимно следните три елемента: 

 прилагане на съвременни методи на управление; 

 внедряване на информационни технологии; 

 привличане на консултанти по въпросите, касаещи прилагането на съответните форми 

и методи за управление. 

Съвременните методи на управление са основани на последователно използване на 

всички достъпни методи, които се предлагат от концепциите на TQM и BPR, при това TQM 

преследва цели за подобряване на съществуващите технологични процеси, BPR изисква от 

компаниите преразглеждане и такава реорганизация на функциите, която би довела до 

съответствие с потребностите на клиентите. Практиката показва, че използването на нови 

информационни технологии, включително и на системи на планиране на ресурсите и за 

управление на предприятието (enterprise resource planning ERP), осигуряват намаляване на 

разходите по издръжката относно обслужването на бизнес процесите. [1] 

Промените, на които се подлага компанията, процесът на внедряване на достъпни 

инструменти за повишаване ефективността и конкурентоспособността, се осъществяват в 

рамките на отделни проекти, за разработката и реализацията на които се наемат 

квалифицирани специалисти. Мнението на специалистите – консултанти е извънредно важно 

за компаниите и заради това, че професионалният „поглед отстрани“ позволява да се откроят 

реалните потребности на клиентите на компанията. 

Така например, числеността на работниците в транснационалните 

автомобилостроителни  компании е много голяма. Ще покажем няколко отделни примера: в 

компания Daimler AG работят 360,400 човека (2017), General Motors – 284 000 човека (2015), 

Ford Motor – 280 000 (2016), Volkswagen AG – 329 300 човека (2017). [15] 

Световната автомобилна индустрия претърпява процес на консолидация. На шестте 

най-крупни производители се падат до 72% от всички произведени автомобили (фигура 2). 

През 2017 г. общият обем на сделките в областите за продажба и сливания в световната 

автомобилна промишленост нарасна с 85% и представлява 35,1 млрд. долара срещу 19 млрд. 

долара през 2016 г. Повече от една трета – от 461 до 621 –  се е увеличило количеството на 

сделките и това е най-високото ниво на делова активност, някога отбелязвано в дадената 

сфера (по данни на PricewaterhouseCoopers, 2015-2017). [16] 

Заедно с разпространението на аутсорсинга като алтернатива за високо технологичен 

мениджмънт, обезпечаващ ефективност и конкурентоспособност на компаниите, в условията 

на информационна конкуренция, широко развитие получи нов сектор на световната 

икономика – пазар на аутсорсинг услуги. 

Основните принципи на аутсорсинга: „занимавай се с това, което можеш и умееш да 

правиш по-добре от другите“ и „поръчай на другите това, което те правят по-добре и по-

евтино“ хармонично се вписват във всичките съвременни концепции за управление. 

Реорганизацията на всички дейности на компаниите в съответствие с изискванията на 

международните стандарти по качество, внедряване принципите на процесното управление, 

постоянното усъвършенстване (continuous improvement) на бизнес системите трябва да 

прилагат аутсорсинг на отделните функции или бизнес процеси като една стратегическа 

алтернатива. Част от проблемите, например тези, свързани с качеството могат да бъдат 

решени чрез успешното прилагане на международни стандарти, но друга част – трудно биха 
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могли да бъдат прогнозирани и обхванати в предварителните анализи „за и против” 

преминаването към такъв тип производство. [4] Възможностите за преотдаване и наемане на 

ресурси на външни организации разкрива пред компаниите доста по-големи перспективи, 

отколкото възможностите за постоянно инвестиране на собствени средства в разнообразни 

„патентовани новости“ (патенти и нововъведения). Също така, този процес е съпроводен и с 

поемане на различна степен на риск по отношение на невъзможно компенсиране на 

разходите с бъдещите приходи от използването на разработените и внедрени собствени 

патенти. [2] 

 
Фигура 2. Глобални алианси в световната автомобилна промишленост. 

 

4. Предпоставки, условия и тенденции в еволюцията на дейностите на 

съвременните бизнес организации в условия на новите концепции за мениджмънт. 

Компания със собствен пълен цикъл на производство или холдинг, създадена с 

използване на традиционните концепции и модели на мениджмънта, се възприема като 

компания, ориентирана към „пазар на производителя“. На свой ред, VBO - компанията е 

ориентирана към „пазар на потребителя“ и като цяло се специализира в управление на 

продажбите, разработване на нови продукти, управление на ноу-хау и иновации, развитие на 

интелектуалния капитал. Така производството е създадено на основата на външни поръчки 

към външни организации, тоест на основата на производствения аутсорсинг (фигура 3.). 

В резултат на структурните преобразувания в управлението на съвременните бизнес 

организации, които съпровождат процеса на интегриране на новите концепции за 

мениджмънт, в практиката се налагат конкретни тенденции, а именно: 

 създаване на маркетингова система и продажба, ориентирани към максимално пълно 

удовлетворение на потребителите; развитие на понятието марка; създаване на мрежи 

за продажби; 

 разделяне на иновационния мениджмънт в отделни направления, построяване на 

система за управление на знанията и интелектуалния потенциал на организациите; 

 стандартизация и унификация на бизнес процесите, внедряване на всеобща система за 

качество „TQM“; 

 преход от функционално принципно управление към процесното управление, 

внедряване на реинженеринг на бизнес процесите в практиката на дейността на 

организациите; 
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 повишаване на изискванията към ефективността и качеството на бизнес процесите в 

условията на ограничени възможности за инвестиране; 

 преход от йерархична система на управление на персонала към ефективна система на 

управление на човешките ресурси; 

 активно въвеждане на информационните технологии в управлението, ERP – система; 

 нарастване ролята на системата за планиране и отчет, основани на критериите за 

ефективност на дейността на организациите като цяло, развитие на методите на 

функционално-стойностен анализ, ABC - анализ и други; 

 задълбочаване на специализациите, формиране на производствени мрежи и други. 

 
Фигура 3. Модел на еволюцията на съвременните бизнес организации, който е 

основополагащ за развитието на съвременните концепции на мениджмънта. 

 

Съвкупността на тези тенденции определя еволюцията на съвременната организация, 

наричана преход от модела OEM (original equipment manufacturing – производител на 

продукти от собствена марка) към модела VBO (vehicle brand owner – притежател на 

търговска марка или бранд). [3] 

В сферата на производство на високотехнологични продукти традиционно се 

реализира мрежа: ODM (original design manufacturer – разработчик на изделия и/или на 

дизайна) – OEM (original equipment manufacturer – производител на изделие, имащо 

търговска марка или бранд) – CEM (contract equipment manufacturer – контрактен 

производител на изделие под търговска марка на поръчителя OEM). 
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Формирането на VBO - моделите – това е заключителен етап от използването на 

пълния аутсорсинг на производствените бизнес процеси. В същото време аутсорсингът като 

стратегическа алтернатива, е достъпен на всеки етап от развитието на бизнес организацията. 

 

5. Прилагане на съвременните концепции на мениджмънта в отговор на 

потребностите на пазара – интегриране на аутсорсинг проект за преотдаване на услуги. 

Привличането на ресурсите на други организации, които вече са утвърдени на 

световния пазар с най-добри показатели, обезпечава необходимото качество на продукти и 

услуги. Изнасянето на отделни функции и бизнес процеси извън границите на компаниите 

предполага преотдаване на аутсорсера, също и отговорност за изпълнението им, което при 

разумна система на контрол значително съкращава съответните разходи. [5] По отношение 

на вътрешно-ведомствените структури на бизнес организациите съкращаването на 

количествата на подразделенията води до съкращаване на процесите по управление, а също и 

рационализация на структурата на управление. Използването на най-новите достижения в 

сферата на комуникации и обработка на информацията, а също и съвременните средства за 

управление на основата на компютърни технологии, които се притежават от аутсорсера, 

позволяват значително да се намалят разходите, в това число и разходите за персонал. 

Цялата бизнес система става по-ефективно управляема. Обаче, построяването на такава 

система е сложна комплексна задача. Компания, която на практика развива идеята за 

преотдаване на определени функции към аутсорсер или на специфични бизнес процеси, 

може да се сблъска с риска, че в резултат на това решение ще са необходими съществени 

изменения на цялата система на управление, които не могат да бъдат реализирани в една 

стъпка. 

Целите за използване на аутсорсинг се делят на стратегически и оперативни. Като 

стратегически цели са последователната концентрация на основната дейност на бизнес 

организацията, нейните основни умения, които я отличават от конкурентите. Цялата друга 

дейност, с която бизнес организацията не се отличава от конкурентите, а е възможно и да е 

губеща спрямо тях, може да бъде изнесена извън границите й. Така е формулирана 

стратегическата цел на аутсорсинга още през 1993 година и от тогава именно е стремежът да 

се съсредоточат всички вътрешни ресурси и възможности за развитие на ключови 

компетенции в дейността на бизнес организацията. [14] Засилването на нейните конкурентни 

позиции ориентира мениджмънта към търсене на партньори за аутсорсинг. Също трябва да 

се има в предвид необходимостта и възможността да се намалят загубите в резултат на 

използването на аутсорсинга. Като правило, общите загуби на аутсорсера при изпълнение на 

същата дейност, са съществено по-ниски, благодарение на неговата специализация в 

конкретната област и висока квалификация. Постига се и известна икономия, свързана с 

мащаба на производство (economies of scale). Намаляването на разходите по издръжката се 

явява основна оперативна цел и е основен мотив за избора да се приложи аутсорсинг. 

Формирането на новото „лице“ на компанията при използване на аутсорсинга, се 

осъществява в резултат на подготовка и реализация на аутсорсинг проект. Аутсорсинг – 

проект – това е целенасочено изменение на бизнес системата, на основата на методологиите 

на аутсорсинга, с установени изисквания към качество на резултата, при наличие на 

определени ограничения на ресурсите (материални, финансови, човешки и прочие) и е 

специфичен вътрешно организационен процес.  Съответно се формират нови връзки и 

отношения между отделните елементи на бизнес системата, материални, информационни, 

финансови и други потоци вътре в нея.  

Разработката и реализацията на аутсорсинг проекта – това е комплексен процес, 

включващ приети  и зададени за изпълнение цял ред стратегически важни за организацията 
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управленчески решения. Внедряване на аутсорсинг в практиката на дейността на компанията 

може да бъде самостоятелна цел и резулта от проект, ако вече е създадена необходимата 

предпоставка за „използване на практика“ на такова решение, например, ако има успешен 

опит от партньор – аутсорсер при реализацията на аналогични проекти. В други случаи 

използването на аутсорсинга представлява съставна част от обща програма за повишаване 

ефективността на предприемаческата дейност на организацията, например в рамките на 

реструктуриране на промишленото предприятие.  

„Едва ли ще се намерят много крупни организации, които за последните 15 години 

нито веднъж да не са подлагали някои от своите основни и второстепенни функции на 

въздействието на проекти, насочените към понижаване на разходите и повишаване на 

ефективността“. [6] Ако проектът е насочен към търсене на вътрешни резерви за намаляване 

на разходите, то е необходимо да се признае, че тези резерви имат своите естествени 

ограничения. Освен това намаляването на разходите при едно от подразделенията на 

компанията не означава повишаване на нейната ефективност като цяло. [7] Преимуществото 

на аутсорсинг – проекта се състои в това, че той последователно изтласква бизнес 

организацията към възможности за търсене на най-голямо съответствие с потребностите на 

пазара, за сметка на използването не на вътрешни резерви, а на външни ресурси. [9] 

Аутсорсинг – проектът е насочен към: 

1) търсене на път за намаляване разходите за сметка използване на ресурсите на 

аутсорсера. Вътрешните резерви вече са мобилизирани, а участието в аутсорсинг – 

проекта ще създаде на външните партньори нови допълнителни възможности за 

намаляване на разходите; 

2) повишаването на качеството на продуктите/услугите и най-добро съответствие с 

изискванията на клиентите (аутсорсера вече притежава необходимите конкурентни 

преимущества); 

3) освобождаването на собствени ресурси и възможности за тяхното целенасочено 

използване за развитие и усъвършенстване на собствените компетенции и 

придобиване на допълнителни конкурентни предимства и позиции. 

Понякога практиката показва, че аутсорсинг – проектът невинаги довежда компанията 

до желаното ниво на конкурентоспособност. Сред причините за довеждане до възможни 

неуспехи се открояват следните: 

1) бързината на изменяне на предпочитанията на потребители (свързана като правило с 

темповете на техническия прогрес, когато прогнозите за развитие на жизнения цикъл 

на отделен продукт не се оправдават, поради появяване и бурно развитие на 

заместващи технологии; като пример, може да се даде интензивните промени във 

форматите за запис на звук и изображение); 

2) недостатъчна задълбоченост в разработването на самия аутсорсинг – проект 

(отсъствие на обективна информация, недостатъчна икономическа обосновка и т.н.); 

3) неподходящ избор на партньор – аутсорсер; 

4) неоправдано изнасяне зад границите на организацията на основни функции или 

бизнес процеси. 

За да се избегнат сериозни грешки и отделни проблеми при подготовката и 

реализацията на аутсорсинг – проект, като част от комплексна програма за повишаване 

ефективността и конкурентоспособността на организацията, на основата на съвременните 

концепции за мениджмънт, е необходимо да се разбере какви реални преимущества може да 

получи всяка от страните – участнички в проекта и с какви рискове е свързано решението за 

използване на аутсорсинг за клиента. В практиката са утвърдени основни етапи при 

имплементацията на аутсорсинг – проекта. Голяма част от тях подробно са изследвани в 



IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

282 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

научно-практическата икономическа теория за внедряване на аутсорсинг – проект. 

Спазването им съществено „доближава“ компаниите до постигане на желания успех при 

реализацията на стратегическите си цели. [13] 

Всяка бизнес организация се стреми да минимизира разходите си, свързани с 

въвличането в цялостната дейност само на собствени сили, на отделни функции или бизнес-

процеси. Това се явява основния стимулиращ мотив за прилагането на проект за 

аутсорсингово производство. Необходимо е бизнес организацията да е максимално убедена, 

че е изчерпала всички похвати и възможности, за да оползотвори максимално ефективно 

вътрешните си резерви за намаляване на разходите по постоянната издръжка. Освен това, по 

време на споразумението за аутсорсинг (например, сключено за 5 години, което е обикновена 

практика), е възможно не само да остарее технологичната база, но и да настъпят политически 

или законодателни промени. Невъзможно е тези изменения да се предвидят в процеса на 

анализ на фактическото състояние на бизнес организацията и на пазарните условия на етап 

разработване на проект за аутсорсингово производство. Ето защо, в процеса на изпълнение 

на споразумението за преминаване към аутсорсингово производство, може да възникнат 

допълнителни разходи. [4] 

 

Заключение 

Изграждането на цялостна представа за съвременния мениджмънт се постига със 

задълбочено вникване в същността на процесите на аутсорцинга – постигане на 

икономическата и технологична ефективност. Особено внимание трябва да се обърне на 

факторите, които могат да намалят ефективността на дейността и да доведат до влошаване на 

конкурентната позиция на бизнес организацията, в резултат на погрешно взето решение за 

преминаване към аутсорсингово производство. Съвременните концепции за мениджмънт се 

налагат като високоефективни, именно защото успяват да насочат компанията към 

правилната посока за преотдоляване на жестоките условия на конкуренцията и да оцелее на 

пазара. [8] Управлението на компаниите трябва да запази традиционно установените си 

позиции на пазара и в същото време да прояви изключителна гъвкавост и адаптивност при 

разработването на нови продукти.  

В съвременния динамично променящ се свят в условия на пазарен механизъм, 

компаниите се стремят към коопериране и интеграция с цел създаване на високоефективни и 

конкурентоспособни бизнес организации. Сливането им в големи консорциуми се постига 

или чрез купуване на сродни компании, или чрез увеличаване на обема и капацитета на 

производствените мощности и съответно на обема произведена остойностена продукция. 

Тенденциите към развитие на комплексни предложения по аутсорсинг бизнес 

процеси, на основата на използване на информационни технологии, усъвършенстване на 

технологичните бази на аутсорсинг бизнес процесите, стандартизацията на бизнес 

процесите, стремежът към унифициране на изискванията на клиента към аутсорсинг 

услугите, ориентират аутсорсинг бизнес процесите към наложително осъвременяване и 

адаптиране на методологиите на аутсорсинга в теорията и практиката на управляване 

дейността на организациите. 

 

Използвана литература 

1. Аникин, Б. А., Аутсорсинг – высокие технологии менеджмента, Учеб. пособие, ИНФРА – 

М, Москва, 2016 

2. Белкина, Т., Проблемы внедрения аутсорсинга на промышленных предприятиях, 

Проблемы современной экономики, № 3, 75-79, 2011 



ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –  ВАРНА  

СЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ,   том 7   №1   2018 283 

3. Воронин, Э., Формирование и развитие механизма аутсорсинга промышленного 

предприятия, Саратов: СГСЭУ, 2011 

4. Петкова – Георгиева, Ст., Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на 

дейността на аутсорсингови производства, сборник от научна конференция „Науката в 

служба на обществото - 2017”, списание „Известия на Съюз на учените”,  стр. 122-130, 

Варна, 2017 

5. Форд, Г., Сегодня и завтра, Контроллинг, Москва, 2012 

6. Хейвуд, Дж. Б., Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ, Изд. Дом „Вильямс“, 

Москва, 2014.  

7. Baden-Fuller C., Targett D., Hunt B. Outsourcing to outmanoeuvre: outsourcing re-defines 

competitive strategy and structure, Eupean Management Journal. Vol. 18 (3). 2000 

8. Bryce D. J., Useem M. The impact of corporate outsourcing on company value, Eupean 

Management Journal, Vol. 16 (6), 2015 

9. Cross J., IT Outsourcing: British Petroleum’s competitive approach, Harvard business review. 

Vol. 73 (3). p.94-102, 2010 

10. Demirova, S., Ahmedova, S., Exploring the impact of innovative development on the 

competitiveness of smes in Bulgaria, ISSN 2545-4390, Volume 2, Issue 1, March, pp. 51-61 2018 

11. Inter-Agency Task Force on Statistics for International Trade in Services, progress Report, 

World Trade Organization, S/CSS/W/81, May 2011 

12. Koelner – Frost von W., Hrsg., Outsourcing: Eine strategische Allianz besonderen Typs, Berlin: 

Erich Schmidt, 2017 

13. Lucity M. C., Willcocks L.P., Feeny D. E., IT Outsourcing: maximize flexibility and control, 

Harvard business review. Vol. 73 (3). p.84-93, 2010 

14. Männel, W., Make-or-Buy-Etscheidungen, Vahlens, München, 2007 

15. Sparrow E., Successful IT Outsourcing: from Choosing a Provider to Managing the Project, 

2017 

16. The Rise of Cobol Business Process Outsourcing, http://www.outsourcing-international.com, 

March 13, 2017 

17. Yip, G., McKert, B., China's Next Strategic Advantage: From Imitation to Innovation. 

Massachusetts institute of technology, 2016 

 

 

За контакти 

доц. д-р Стоянка Петкова - Георгиева 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 

катедра „Индустриални технологии и мениджмънт” 

s.p.petkova@gmail.com 

 



IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

284 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

 

Проблеми при идентифициране, признаване и оценяване на 

разграничимите активи, поетите пасиви и неконтролиращо 

участие при бизнес комбинация 

 

Диян Ганчев 

 

Problems in Identifying, Recognizing and Measuring the Identifiable 

Assets Acquired, Liabilities Assumed, and any Non-controlling Interest 

in a Business Combination 

 

Diyan Ganchev 

 
Abstract 

This study focuses on issues related to the initial recognition and measurement of identifiable assets acquired, 

liabilities assumed and any non-controlling interest in a business combination. The object of consideration is the 

existing regulations in International Accounting Standards. Attention is paid to problems in identifying intangible 

assets as a sensitive area of financial reporting. 

 

Keywords: business combinations, fair value, intangible assets, identification of intangible assets 

 

JEL Code: M410 

 

Въведение 

Бизнес комбинация е сделка или друго събитие, при което придобиващият получава 

контрол върху един или повече бизнеси. Насоките за приложение към Международен 

стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации може да доведат до 

множество сделки, които се считат за бизнеси, включително много проекти в етап на начално 

развитие или в процес на лицензиране, които биха предоставили на придобиващия права за 

вложения и процеси. Това означава, че в практиката съществуват договорености, които 

макар на пръв поглед изглежда да предават само активи, включват и други елементи, които 

за счетоводни цели могат да означават, че отговарят на определението за бизнес. Такъв би 

могъл да бъде случаят с придобиване на интелектуална собственост или други активи. 

Бизнес комбинациите са израз на все по-засилващите се процеси на глобализация и в 

основата им са заложени най-различни бизнес цели като бърз достъп до нови пазари, 

минимизиране на производствените разходи, географска диверсификация и други.Такива 

транзакции носят значителни ползи за придобиващото дружество, но свързаното с тях 

счетоводно отчитане е сложно. 

Целта на настоящата статия е да се посочат основните проблеми при признаване и 

оценяване на придобитите разграничими активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в 

бизнес комбинация и да се предоставят насоки за постигане на вярното отчитане и 

представяне в консолидирания финансов отчет на придобиващия. 

 

1. Нормативно регламентиране в МСФО 

За да бъде установено дали дадено предприятие е придобило бизнес е полезно да се 

разгледа определението за бизнес, предоставено в ръководството за бизнес комбинации: 

„Бизнесът е интегриран набор от дейности и активи, които могат да се извършват и 

управляват с цел осигуряване на възвращаемост под формата на дивиденти, по-ниски 

разходи или други икономически ползи пряко за инвеститорите или други собственици, 

членове или участници… Стопанската дейност се състои от входящи материали и процеси, 

прилагани към тези входящи материали, които имат способността да създават продукция. 
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Макар че обикновено стопанските дейности имат продукция, продукцията не е 

задължителна, за да отговаря интегрираният набор на условията за стопанска дейност… 

Стопанската дейност обаче не е задължително да включва всички входящи материали или 

процеси, които продавачът е използвал за извършването на тази дейност, ако пазарните 

участници са в състояние да придобият стопанската дейност и да продължат да произвеждат 

продукция, например чрез интегриране на стопанската дейност със свои собствени входящи 

материали и процеси“
1
. 

Това определение е важно, защото помага да се подчертае защо често е трудно да се 

прецени дали придобиването на дадено предприятие, актив, група активи или лицензи за 

интелектуална собственост представлява бизнес. По-конкретно, бизнесът се нуждае само от 

входящи материали и процеси, а не от продукция. Основният проблем е да се определи дали 

придобиването на дадено предприятие, актив, група активи или права върху интелектуална 

собственост трябва да се отчете като придобиване на активи или като бизнес комбинация. 

Следва да се има предвид, че не е необходимо да бъдат придобити всички входящи 

материали или процеси, които контрагентът използва за опериране на конкретния бизнес, за 

да може все още придобиването да се счита за бизнес комбинация, доколкото липсващите 

елементи могат да бъдат заменени от участниците на пазара, например чрез интегриране на 

бизнеса със собствени входящи материали и процеси. Също така понякога би било полезно 

да се идентифицират всички елементи на бизнеса, които не са били придобити, за да се 

прецени дали тези елементи могат лесно да бъдат заменени или възпроизведени от 

участниците на пазара. В тази връзка колкото по-лесно е да се получат липсващите елементи 

в сравнително кратък период от време толкова по-вероятно е придобитите активи или група 

активи да представляват бизнес. 

В счетоводната теория се води продължителен дебат относно отчитането на бизнес 

комбинациите и определянето дали е по-информативно и съдържателно да се представят 

финансовите отчети на множество предприятия заедно като едно стопанско предприятие
2
. С 

цел правилното разграничаване, признаване и оценяване по справедлива стойност на 

придобитите активи и пасиви в бизнес комбинация е необходимо придобиващият да 

извърши задълбочен анализ. Взаимодействието на МСФО 3 с МСФО 10 Консолидирани 

финансови отчети и МСФО 13 Справедлива стойност прави природата на тези транзакции 

едновременно сложна и развиваща се област на финансовата отчетност през последните две 

десетилетия. В подкрепа на това твърдение, след продължителни дебати през 2004 г. Съвета 

по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува МСФО 3, който е резултат от 

първа фаза на съвместен проект със Съвета по финансово-счетоводни стандарти (СФСС) на 

САЩ, и напълно заменя Международен счетоводен стандарт (МСС) 22 Бизнес комбинации. 

За разлика от МСС 22, който регламентираше два вида бизнес комбинации в зависимост от 

това дали може да се идентифицира придобиващото предприятие или не: придобиване и 

обединяване на участия, за които се прилагат различни методи на отчитане – метод на 

покупката и метод сливане на дялове
3
,МСФО 3 регламентира налагане на един метод на 

отчитане за всички бизнес комбинации – метод на придобиване. Втората фаза на съвместния 

проект завърши през 2008 г. с публикуването на съществено преработен МСФО 3, с който се 

регламентира как да се прилага методът на придобиване.Основните промени в стандарта са 

представени в табличен вид, както следва: 

                                                 
1
 МСФО 3 Бизнес комбинации, Пар. Б7, Б8 

2
 Mackenzie, B. и др., Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност: Коментари и 

приложения, Прев. от английски Стоилова И. и др., Под общ. ред. на Н. Христева и др., София: 

Wiley&Данимекс, 2014, с. 323. 
3
Филипова, Ф., С. Стефанов и Р. Петрова, Хармонизация на счетоводството (МСС/МСФО), Варна: ИК 

„ГеаПринт“, 2014, с. 246-247. 
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Таблица 1. Основните промени в МСФО 3 в сила за годишни периоди, започващи 

на или след 01 юли 2009 г. 

Цена на придобиване Преките разходи по придобиването и ефектите от поетапни придобивания се 

отчитат в печалбата или загубата 

Условно възнаграждение Подлежи на първоначално признаване, а последващи корекции в 

задължението се отчитат в печалбата или загубата или в собствения капитал 

Частични придобивания Придобиващият следва да избира база за оценка на неконтролиращото 

участие за всяка бизнес комбинация 

Придобиване на етапи Предишните участия се преоценяват по справедлива стойност 

Сделки с неконтролиращо 

участие 

Признават се в собствения капитал – няма репутация или печалба/загуба 

Счетоводното отчитане на всички бизнес комбинации, с изключение на тези които 

остават извън обхвата на МСФО 3 (формиране на съвместно предприятие, придобиване на 

актив или група активи, които не конструират бизнес и комбинация на предприятия под общ 

контрол), изисква задълбочено познаване на метода на придобиването. 

 

 

Фигура 1. Четири-стъпков модел за счетоводно отчитане на бизнес комбинациите 

базиран на метода на придобиването
4
 

Без да се подценява сложността и предизвикателните моменти, които могат да бъдат 

срещнати на всяка стъпка от прилагането на метода на придобиването, в настоящата статия 

ще бъде обърнато внимание на Стъпка 3, при която към датата на придобиването 

придобиващият следва да идентифицира, класифицира и признае, отделно от репутацията, 

всички придобити разграничими активи, поети пасиви и неконтролиращото участие в 

придобиваното предприятие. Разграничимите активи и поетите пасиви трябва да бъдат 

оценени по техните справедливи стойности към датата на придобиването (освен ако не 

попадат в изключенията за оценяване по реда на МСФО 3) ако отговарят на следните 

условия за признаване
5
: 

 да удовлетворяват определенията за активи и пасиви в Общата (Концептуалната) 

рамка на МСФО; 

 да са част от това, което придобиващият и предишните собственици на придобития са 

разменили в сделката за бизнес комбинацията може да бъдат признати активи и 

пасиви, които преди не са били признати от придобивания. 

                                                 
4
 МСФО 3 Бизнес комбинации, Пар. 5 

5
 МСФО 3 Бизнес комбинации, Пар. 11 и 12 
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Общият принцип е, че придобитите разграничими активи и поети пасиви в бизнес 

комбинация трябва да отговарят на определенията за активите и пасивите в Концептуалната 

рамка за финансово отчитане на СМСС. Това означава, че разходите, които придобиващият 

очаква, но не е задължен да поеме в бъдеще, не могат и не трябва да бъдат взети предвид към 

датата на придобиване. Така например, плановете за реорганизация на дейността на 

придобивания не са пасиви към датата на придобиване. Тези разходи обичайно ще бъдат 

признати от придобиващия в неговите финансови отчети след придобиването в съответствие 

с изискванията на други МСФО. Задълженията за преструктуриране или за излизане от 

дейността могат да бъдат признати само ако отговарят на определението за пасив към датата 

на придобиване. Първото условие за признаване не се позовава на надеждността на 

измерването или вероятността за входящ или изходящ поток от икономически ползи. Това е 

така, защото СМСС ги счита за ненужни. Надеждността на измерването е част от общите 

критерии за признаване в Рамката, които включват понятието "вероятност" да се отнася до 

степента на несигурност, че бъдещите икономически ползи, свързани с актив или пасив, ще 

се влеят към или от предприятието. По този начин разграничимите активи и пасиви се 

признават независимо от степента на вероятност, че ще има входящ или изходящ поток от 

икономически ползи. Въпреки това, при признаването на условно задължение МСФО 3 

изисква справедливата стойност да бъде надеждно оценена. Второто условие изисква 

придобитите разграничими активи и поети пасиви да бъдат част от сделката за 

придобивания, а не резултат от отделни сделки. Придобиващият също така следва да вземе 

предвид всички договорни, икономически и други важни условия, за да определи 

предназначението на разграничимите активи и пасиви и да ги класифицира според 

изискванията на другите МСФО. Това означава, че към датата на придобиване могат да 

бъдат признати някои активи и пасиви, които преди това не са били признати във 

финансовите отчети. 

 

2. Проблеми при измерване на справедливата стойност 

Проблем представлява оценяването по справедлива стойност на разграничимите 

активи и пасиви, придобити в бизнес комбинация. До 2011 г.стандартите предоставяха само 

ограничени насоки за измерване на справедливата стойност и в някои случаи указанията бяха 

противоречиви, което на практика е довело до появата на различни техники за оценка. 

Значението на справедливата стойност също се е променило през годините и настоящото му 

използване в счетоводното стандарти е съвсем скорошно развитие. В теорията и практиката 

са известни няколко различни подходи към текущата стойност (стойността, по която 

страните по сделката са се договорили, амортизираната историческа цена
6
, стойността в 

употреба
7
 и други), но съвременната концепция за справедливата стойност се основава на 

това, което понякога се описва като хипотетична транзакция за „излизане“ – обмяната на 

актив или уреждането на пасив към определена дата. Справедливата стойност е сумата, която 

ще бъде платена или получена в тази хипотетична транзакция. От тук следва, че 

справедливата стойност е приблизителна оценка, а не абсолютна или окончателна сума. В 

много случаи обаче пазарните цени не са налични, което прави понятието "пазарна цена" по-

сложно, отколкото изглежда. С цел да бъдат отстранени тези противоречия през м. Май 2011 

г. СМСС издаде МСФО 13, който се прилага за годишни периоди, започващи на или след 1 

                                                 
6
Williamson, O., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press: 

New York, 1985. 
7
 Barth, M. and Landsman, W., Fundamental Issues Related to Using Fair Value Accounting for Financial Reporting, 

Accounting Horizons, vol 9, no 4 (December 1995), pp97-107. 
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януари 2013 г.Стандартът определя справедливата стойност, предоставя насоки, основаващи 

се на принципи за това как тя се измерва в съответствие с МСФО и изискванията за 

оповестяване на тези стойности. Следователно МСФО 13 не се опитва да премахне 

преценката, която е свързана с оценката на справедливата стойност, но предоставя рамка, 

която има за цел да намали несъответствията и да увеличи съпоставимостта в оценките по 

справедлива стойност, използвани при финансовото отчитане. Това поражда въпроса до 

каква степен следва да се използват пазарни цени - или прогнозни пазарни цени? За да бъде 

даден отговор следва да се разгледат други стандарти, тъй като МСФО 13 не разглежда кои 

активи или пасиви да се оценяват по справедлива стойност нито кога тези измервания трябва 

да бъдат извършени. Въпреки това, с някои ограничени изключения, стандартът се прилага 

за всички оценка по справедлива стойност и следва да се вземе предвид "йерархията на 

справедливата стойност"
8
, тъй като чрез нея счетоводните стандарти отразяват значимостта 

на различните видове входящи данни, използвани при измерването по справедлива стойност. 

От икономическа гледна точка стойността на дадено предприятие се определя като 

дисконтирана настояща стойност на очакваните бъдещи парични потоци
9
.В теорията и 

практиката са познати множество модели и техники за оценка, които могат да бъдат 

групирани в три подхода за измерване на справедливата стойност. Изборът на подходящ 

подход, техника или комбинация от техники зависи както от характера на въпросния обект 

на оценяване, така и от наличността и надеждността на информацията, необходима за 

прилагане на техниката. Трите широки подхода са обобщени по-долу:  

 
Пазарен подход  Приходен подход  Разходен подход 

Метод за сравняване на 

продажбите на сходни активи 
 Метод на спестените авторски и 

лицензионни възнаграждения 
 Метод на разходите за 

възпроизвеждане 

Метод на пазарните кратни 
 

Метод на сравнение на разликите в дохода 
 Метод на разходите за 

замяна 

 

 Метод на допълнителната печалба, 

отчитана в рамките на повече от един 

период 

 

 

  Метод на дисконтираните парични потоци   
 

Честота на използване 

      Ограничено Обширно Рядко 

Фигура 3. Подходи за оценяване по справедлива стойност 
 

МСФО 3 позволява някои активи и пасиви да се оценяват по стойност, различна от 

справедливата при първоначалното им признаване. В тези случаи придобиващият прилага 

изискванията за оценяване на други стандарти и не е необходимо да се разкрива информация 

за тези счетоводни оценки. Независимо от това, изискванията за оповестяване по МСФО 13 

ще се прилагат за всяко оценяване по справедлива стойност след първоначалното 

признаване, например оценката по справедлива стойност на задължението за условно 

възнаграждение, класифицирано като финансов пасив. В следващата таблица са обобщени 

изискванията за първоначалното оценяване на разграничимите активи и пасиви към датата 

на придобиването: 

                                                 
8
 Съществува йерархия на справедливата стойност в МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, 

еквивалентна на йерархията, установена съгласно МСФО 7 Финансово инструменти: Оповестяване. Най-висок 

приоритет се дава на входящите данни от ниво 1, а тези на ниво 3 получават най-нисък приоритет. 
9
 ICAEW Financial Reporting Faculty, Business models in accounting: The Theory of The Firm and Financial 

Reporting. Information for better Markets Initiative, London: ICAEW, 2010, p. 30. 
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Таблица 2. Първоначална оценка на разграничимите активи и пасиви към датата 

на придобиване 

Актив/Пасив Справедлива стойност към датата на придобиването 

Земи и сгради Пазарни цени или цени на пазарни аналози 

Машини и оборудване Амортизирана заместителна стойност, амортизирана възстановителна стойност 

или цени на пазарни аналози 

Нематериални активи Пазарни цени или, ако не могат да се определят такива, сумата, която, би била 

платена в справедлива сделка при наличната информация 

Суровини Текуща възстановителна (доставна) стойност 

Готова продукция Продажна цена, намалена с разходите за продажбата и очакван (инкорпориран) 

% за печалбата от придобиващия 

Незавършено 

производство 

Продажна цена, намалена с разходите за завършване, разходите за продажбата и 

очакван (инкорпориран) % за печалбата от придобиващия 

Вземания Сегашна стойност на вземанията, в която са отразени очакваните кредитни 

загуби 

Финансови инструменти Пазарни цени или цени на аналози, доходи за сравними инструменти, 

съотношение „цена/доход” 

Нетни активи/пасиви за 

доходи на наети лица 

Сегашна стойност на задължението по планове за дефинирани доходи, намалено 

със справедливата стойност на активите по плановете (МСС 19) 

Отсрочени данъчни 

активи и пасиви 

Определят се от гледна точка на комбинираното предприятие като се вземат под 

внимание корекциите по справедлива стойност (МСС 12) 

Дългосрочен дълг,  

задължения, начисления, 

обременителни договори 

Сегашна стойност на дължимите суми, дисконтирани с текущи лихвени 

проценти 

Условни задължения Сумите, които трета страна би начислила, за да поеме условните задължения. 

Тази сума следва да отразява всички очаквания относно възможните парични 

потоци, а не един най-вероятен или очакван минимален или максимален паричен 

поток 

 

Особено внимание трябва да се обърне на някои активи и пасиви – нематериални 

активи, условни задължения и неконтролиращо участие, които следва да бъдат признати в 

консолидирания отчет за финансовото състояние, без те да са били признати в отчета за 

финансовото състояние на придобитото дружество. 

 

3. Насоки при идентифициране и признаване 

Днешната икономика се ръководи главно от създаването на нематериални активи
10

, 

които представляват ключов фактор за развитието и успеха на организациите, които се 

конкурират в икономически и технологичен контекст
11

. От управленска гледна точка 

нематериалните активи представляват стратегически активи, които дават конкурентни 

предимства на предприятията
12

, а от икономическа гледна точка те са основният двигател 

при създаването на стойност и растеж
13

. Счетоводното отчитане на нематериалните активи е 

обект на критика поради различни причини и е сред най-спорните и обсъждани въпроси през 

последните три десетилетия. Малко вероятно е този дебат да бъде прекратен, тъй като 

практиките за счетоводна отчетност по справедливата стойност са подкрепени едновременно 

от СМСС и СФСС. Отчитането на нематериалните активи е особено проблемна област в 

счетоводната теория и практика, защото много от тях не са признати във финансовите отчети 

на придобиваното дружество в бизнес комбинация. Сложно е да се определи дали тези 

                                                 
10

 Lev, B., Intangibles: Management, Measurement, and Reporting, Washington: Brookings Institution, 2001.  
11

 Córcoles, Y., Towards The Convergence of Accounting Treatment for Intangible Assets, Intangible Capital, 6 (2), 

2010, p. 185-201. 
12

 Cohen, J., Intangible Assets Valuation and Economic Benefit, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005, p. 236. 
13

 Moore, L. and L. Craig, Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, New Jersey: John Wiley & 

Sons, 2008, p. 94. 
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активи се отличават от репутацията, а отговорът на този критичен въпрос стана още по-

важен вследствие на това, че репутацията не се амортизира. Това означава, че 

придобиващият следва да идентифицира и оцени отделно от репутацията нематериални 

активи като права, взаимоотношения с клиенти и други, които имат ограничен полезен 

живот и които исторически са били включени в репутацията. Определянето на справедлива 

стойност на тези активи обаче обикновено включва техника за оценяване, тъй като рядко се 

предлагат котирани цени. Когато не се признае нематериален ресурс като нематериален 

актив, той се включва в репутация. Поради това някои дружества може да имат мотив да 

признаят по-малко нематериални активи и по-висока репутация, защото повечето 

нематериални активи трябва да бъдат амортизирани, докато за последващата оценка на 

репутацията е възприет подход за обезценка. Освен това високата стойност на репутацията 

може да създаде впечатление, че придобиващият е надплатил за придобивания бизнес. 

Счетоводното отчитане на нематериалните активи в бизнес комбинация е чувствителна 

област на финансовото отчитане и се определя нуждата от разработване на насоки за 

идентифицирането и първоначалното им оценяване, които да са в полза на придобиващите 

предприятия за висококачествено и последователно прилагане на МСФО. 

Придобиващият трябва да прецени дали въпросният нематериален актив е “подлежащ 

на идентифициране”, защото само разграничимите активи следва да бъдат признати и 

отчетени отделно от репутацията. Установимостта следва да бъде самодоказана, тъй като 

придобиващият няма да стигне до етап оценяване, без да е идентифицирал нещо, което да 

бъде оценено. МСС 38 Нематериални активи посочва ясни критерии за установимост, според 

които нематериалният актив може да бъде разграничен, ако: 

 той е отделим, и може да се прехвърли самостоятелно (или заедно със свързан с него 

актив или пасив), т.е. да се продаде, отдаде като лиценз или наем, или 

 възниква от договорно или законово право, независимо дали тези права са 

прехвърляеми или отделими от предприятието или от други права или задължения. 

По този начин нематериалните активи, които произтичат от договорни или законови 

права са сравнително лесни за откриване, тъй като съществуват доказателства за 

съществуването им. Този критерий обаче няма да бъде спазен за договори или законови 

права, които са в етап на развитие и не се прилага към договори или законови права, които са 

в очакване или по друг начин зависят от датата на придобиване. Ако договорно-правният 

критерий не е спазен то нематериалният актив трябва да бъде отделим. В общи линии 

активът се счита за отделим, ако може да бъде продаден или по друг начин прехвърлен, без 

да се продаде предприятието в неговата цялост. Това обаче не означава придобиващият 

действително да възнамерява на прехвърли въпросния нематериален актив, въпреки че 

подобно намерение, разбира се, би доказало в по-голяма степен неговата отделимост. 

Следната фигура обобщава процеса на определяне дали даден актив отговаря на 

специфичните критерии за признаване като нематериален актив, с изключение на 

репутацията (Фиг. 4). 

Идентифицирането на нематериални активи може да бъде сложен и предизвикателен 

процес. Стратегиите за откриването им варират в зависимост от фактите и обстоятелствата 

на бизнес комбинацията и обикновено изискват пълен преглед на сделката. Важно е да се 

разбере в детайли дейността на придобивания, от какви нематериални ресурси зависи и как 

те могат да се превърнат в идентифицируеми нематериални активи. Трябва да е възможно да 

се обясни придобитият бизнес по отношение на ресурсите, които той използва за генериране 

на печалби и как те се отразяват в активите и пасивите на придобивания. Полезни източници 

на информация за откриване на нематериални активи в контекста на бизнес комбинация са 

например: 
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Идентифициране на нематериален актив 

Немонетарен и липсва 

физическа субстанция? 
и 

Очаква ли се да генерира 

бъдещи икономически 

изгоди? 

и 

Контролира ли се от 

предприятието към датата на 

придобиване? 

 

 
 

Да се определи дали нематериалният актив отговаря на изискванията за отделно признаване 

Дали нематериалния актив отговаря  

на договорно-правния критерий? 
или 

Дали нематериалния актив отговаря на 

критерия за отделимост? 

 

 
 

Признаване на отделен нематериален актив по справедлива стойност 

Фигура 4. Процес за определяне дали даден нематериален актив отговаря на 

специфичните изисквания за признаването му отделно от репутацията 

 

Таблица 3. Източници на информация и индикатори за идентифициране на 

разграничими нематериални активи, придобито при бизнес комбинация 

Източник на информация Възможни индикатори 

Финансови отчети и други 

вътрешни отчети на 

придобивания 

• някои нематериални активи ще бъдат признати в отчета за 

финансовото състояние на придобивания. Друга информация от 

финансовите отчети също може да е показателна за съществуването 

им, например: 

- значителните разходи за реклама могат да бъдат показател за 

относителното значение на търговските марки и свързаните с тях 

нематериални активи; 

- значителните разходи за научноизследователска и развойна 

дейност могат да бъдат показател за съществуването на основни 

нематериални активи, свързани с технологиите; 

- значителните разходи, свързани с грижата за клиентите, могат да 

сочат към нематериални активи, свързани с отношенията с 

клиентите. 

Договор за покупка и 

придружаващите го 

документи 

• може да включва препратки към определени търговски марки, 

патенти или други нематериални активи, които са установени по 

договорни или законни права; 

• може да включва споразумения за неконкуриране. 

Доклади за надлежна  

проверка 

• може да включва информация, която подпомага разбирането на 

придобития бизнес, ресурсите и начина на генериране на приходи. 

Материали от уебсайта, 

прессъобщения и връзки с 

инвеститорите 

• сайтът може да съдържа дискусии за уникалните характеристики 

на бизнеса, които могат да се превърнат в потенциален нематериален 

актив; 

• съобщенията в пресата и съобщенията от връзки с инвеститорите 

както на придобивания, така и на придобиващия могат да включват 

дискусии за потенциални нематериални активи. 

Индустриална практика • резултатите от подобни бизнес комбинации могат да осигурят 

индикатори за видовете нематериални активи, които обикновено се 

признават в такива ситуации. 

За да се осигури правилното прилагане на МСФО 3 следва да се направи пълен 

преглед на нематериалните ресурси на придобивания бизнес, но не е необходимо всеки 

Д

а 

Д
а 
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разграничим нематериален актив да бъде оценен и признат самостоятелно. Така например 

някои активи ще бъдат групирани с други въз основна на специфичните изисквания на 

МСФО 3 и МСС 38, подобни активи също могат да бъдат групирани с цел по-практично 

отчитане, а други идентифицируеми нематериални активи могат да се определят за 

несъществени. МСФО 3 дава примери за редица потенциални нематериални активи, които 

често отговарят на критериите за признаване при бизнес комбинация. Посоченият по-долу 

списък следва да се вземе предвид при анализа на нематериалните ресурси, но следва да се 

има предвид, че нематериалните активи, които трябва да бъдат идентифицирани, варират във 

всеки отделен случай и в голяма степен зависят от отрасъла на придобивания бизнес и 

обстоятелствата на бизнес комбинацията. 

Таблица 4. Примери за нематериални активи, придобити при бизнес комбинация
14

 

Нематериални активи, 

свързани с пазар и 

пазарна ниша 

 

• Търговски марки, търговски наименования, марки за услуги, 

колективни марки или марки за сертифициране; 

• Търговски облик (уникален цвят, форма или дизайн на опаковката); 

• Име и лого на вестници и списания; 

• Имена на интернет домейн сървъри; 

• Споразумения за неконкуриране. 

Нематериални активи, 

свързани с клиенти 

 

• Клиентски списъци; 

• Регистър с неприключени поръчки; 

• Договори с клиенти и свързаните с тях клиентски взаимоотношения; 

• Клиентски взаимоотношения без договор. 

Нематериални активи, 

базирани на продукти в 

сферата на изкуството 

 

• Книги, списания, вестници и други литературни произведения; 

• Музикални произведения, опера, балет, текстове на песни; 

• Картини и фотографии; 

•Филмови продукции, музикални видеоклипове и телевизионни 

програми. 

Нематериални активи, 

базирани на договори 

 

• Споразумения за лицензиране и авторски възнаграждения; 

• Договори за реклама, строителство, управление, услуги или доставки; 

• Договори за лизинг (независимо дали придобиваното предприятие е 

лизингополучател или лизингодател); 

• Право на строеж; 

• Договори за франчайзинг; 

• Права за експлоатация и излъчване; 

• Договори за обслужване като договори за обслужване на ипотека; 

• Трудови договори; 

• Права на ползване, като например сондаж, води, въздух, сеч на 

дървета и пътни служби. 

Нематериални активи, 

базирани на 

технология 

 

• Патенти; 

• Компютърни софтуери; 

• Непатентована технология; 

• Търговски тайни за процеси, формули или рецепти. 
 

Редица нематериални преимущества, като предишно призната репутация, 

организирана работна сила, висок пазарен дял, висок кредитен рейтинг и пр., няма да бъдат 

признати отделно от репутацията. Въпреки това някои от тях може да се наложи да бъдат 

оценени с цел определяне на стойностите на други активи, които трябва да бъдат признати в 

отчета за финансовото състояние. 

Придобиващото предприятие трябва да признае условен пасив, поет при бизнес 

комбинация, ако той е настоящо задължение, произтичащо от минали събития, и неговата 

справедлива стойност може да бъде надеждно определена. Този начин на третиране е 

изключение от МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, защото ако дадено 

условно задължение е възникнало поради наличието на настоящо задължение, което обаче не 

е било признато от придобивания, тъй като изходящият поток от икономически ползи не е 
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 МСФО 3 Бизнес комбинации, Пар. 16 - 40 
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бил вероятен, то МСФО 3 изисква това настоящо задължение да бъде признато в 

консолидирания финансов отчет на датата на придобиване дотолкова, ако неговата 

справедлива стойност може да се оцени надеждно. Често в практиката условните задължения 

се бъркат с възнагражденията под условие. Условните възнаграждения представляват 

задължение на придобиващия да предостави допълнителни парични средства или друго 

възнаграждение на придобитото предприятие, ако настъпят определени бъдещи събития или 

се постигнат определени условия (класифицира се като финансов пасив или инструмент на 

собствения капитал). То може да бъде свързано и с връщане на предоставено вече 

възнаграждение, ако дадени условия не бъдат изпълнени (класифицира се като финансов 

актив). Възнаграждението под условие винаги се включва в цената на придобиване 

независимо дали условието ще бъде изпълнено или не. Условните възнаграждения трябва да 

се преглеждат и преценяват към края на всеки последващ отчетен период и следва да бъде 

отписано единствено когато се уреди, продаде или по друг начин се загуби правото или 

задължението върху него. В повечето случаи се очаква последващата оценка, както на 

актива, така и на пасива да се отчита в печалбата или загубата, въпреки че МСФО 3 не 

регламентира това изрично. 

Неконтролиращо участие възниква при придобиване на по-малко от 100 % от правата 

на глас на придобиваното предприятие. Това са съществуващи участия в собствеността, 

които дават право на притежателите им на пропорционален дял от нетните активи на 

предприятието в случай на ликвидация. След промените в МСФО 3, публикувани през 2008 

г., се дава възможност делът на репутацията на неконтролиращото участие също да бъде 

признат в консолидирания финансов отчет на придобиващия. Неконтролиращото участие се 

оценява по справедлива стойност или по пропорционалния му дял в разграничимите нетни 

активи на придобития. Опцията за изборът на метод за оценка се позволява за всяка отделна 

сделка и има значение за определяне на размера на признатата репутация. Тази избор засяга 

единствено първоначалната оценка на неконтролиращото участие, тъй като опцията за 

справедлива стойност не се прилага за последващи промени в стойността му. Това означава, 

че увеличената сума, отнасяща се за репутацията в резултат на избора за оценка на 

неконтролиращото участие, е постоянна разлика в отчета за финансовото състояние. Когато 

предприятието е избрало да оцени неконтролиращото участие по пропорционалния му дял от 

нетните активи на придобивания е необходимо тестът за обезценка на репутацията, 

разпределена само за придобиващия, да бъде направена брутно с цел да се включи 

репутацията, полагаща се на неконтролиращото участие. Тази коригирана брутна сума се 

сравнява с възстановимата стойностна обектите генериращи парични потоци, към който 

принадлежи репутацията, за да се определи дали е необходима обезценка и какъв е размерът 

ѝ. Когато предприятието е избрало да оцени неконтролиращото участие по справедливата му 

стойност могат да възникват проблеми при измерването ѝ. Очаква се този избор да бъде 

правен основно при наличие на информация за пазарната цена на акциите, но МСФО 3 дава 

възможност да се използват и други методи, без изрично да посочва какви, при липса на 

активен пазар за акциите или дяловете на придобивания. 

 

Заключение 

Въз основа на всичко изложено до тук, следва да се има предвид, че чрез настоящата 

статия не могат да бъдат разгледани и изследвани в дълбочина всички съществуващи в 

практиката проблеми при идентифициране, признаване и оценяване на придобитите 

разграничими активи, поети пасиви и неконтролиращо участие при бизнес комбинация. С 

тази статия се постави акцентът само на една малка част от проблемите, посочват се 

различните изисквания от страна на МСФО 3, които следва да се вземат под внимание при 

идентифициране, признаване и оценяване на разграничимите активи, като например 

проблемите относно определянето на правилните източници на информация и определянето 
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на индикаторите за идентифициране на разграничимите нематериални активи, придобити 

при бизнес комбинация, проблемите относно прилагането на различните подходи за 

определяне на справедливата стойност на разграничимите активи и пасиви и др. Всеки от 

така посечените проблеми, ще бъде обект на по-нататъшни бъдещи научни изследвания и 

проучвания. 
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Abstract 

Sophisticated market relations require, at the present stage, additional guarantees regarding the consumer 

properties of the goods. Certification is an important means of achieving confidence and trading. The possibilities of 

different types and forms of certification for quality assurance of products are analyzed. Specification of the mandatory 

certification and the role of the harmonized standards for conformity assessment with the essential requirements for the 

products are specified. The main types of voluntary certification at the international, regional and national level are 

systemized and outlined. The advantages of applying the certification of quality management systems, certification 

systems for conformity assessment: with national and other standards; with the requirements of international, regional 

or national certification systems; with relevant environmental requirements. The positive role of certification for the 

development of market relations, the improvement of the quality of life, the protection of the environment and the health 

of consumers and the necessity of its wider supply at different levels have been established.  
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Въведение 

Развитието на пазарните отношения и глобализирането на световните пазари поставя 

с острота актуалните проблеми за качеството  на предлаганите стоки и възможните начини за 

неговото гарантиране. Качеството на стоките е основен фактор за конкурентно предимство, 

възможност за завладяване на даден пазар, гаранция за стабилност и  успех на дадена фирма. 

Създаването на качествени продукти е задължение и отговорност на производителите, а на 

логистичните фирми, търговците и дистрибуторите – запазване качеството на стоките и 

изявяване на техните потребителни свойства. Основните фактори за създаване на качествен 

продукт са вложените суровини, приложената технология, видовете дообработка и 

декорация, правилно подбраната опаковка, точната и пълната им маркировка.Засилената 

конкуренция на международните, регионалните и националните пазари  все повече поставя 

изискването за допълнителни гаранции между бизнес партньорите относно качеството на 

предлаганите стоки, оценка на риска и влиянието на редица пазарни условия. Договорните 

отношения трябва да се базират на лоялност,  доверие, устойчиво качество и възможност за 

задоволяване нарастващите изисквания на потребителите.  

Процесът на сертификация на системи и продукти е една от възможностите за 

гарантиране на качеството и безопасността на стоките, за защита на потребителите, за 

осигуряване  на фирмената лоялност и доверие между бизнес партньорите. Процесът на 

сертификация включва създаване и прилагане на задължителни и доброволни системи и 

схеми за сертификация. Това е необходим и подходящ начин на съвременния етап на 

развитие на пазарните отношение за гарантиране на качеството на предлаганите стоки на 

потребителите, а на производителите тя осигурява рекламно предимство, 

конкурентоспособност [3] и пазарна реализация. 

 

1. Същност и значение на сертификацията за осъществяване на бизнес процесите 

Сертификацията се определя като процедура, чрез която трета страна дава писмено 

уверение, че продукт, процес или услуга съответства на определени изисквания. Нейните 

основни цели са: създаване на условия за дейността на всички организации на единния 
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стоков пазар и участие в международното икономическо и научно-техническо 

сътрудничество и търговия; контрол на безопасността на продукцията и услугите; 

потвърждаване показателите на качеството на продукцията; създаване на условия за 

производства на продукция, отговаряща на международните стандарти, на директивите, 

регламентите и други законови и нормативни изисквания. Прилагането на сертификацията 

все повече се превръща в задължително условие за сключване на договорни отношения и 

присъствие на даден пазар. Това е свързано с нейните характерни особености и правила за 

използване [4]: представлява оценка на съответствието с определени изисквания; извършва 

се от трета, независима страна чрез предоставяне на писмено уверение; действията по оценка 

на съответствието се извършват по определена система, при спазване на строги правила, 

процедури и начин на управление. 

Сертификацията разширява своя обект на съвременния етап, включваща продуктите, 

процесите и услугите. Това осигурява възможност за оценка и гарантиране качеството на 

стоките на всички етапи от тяхното създаване, логистика, обръщение и потребление.Чрез 

сертификацията се осигурява и поддържа равнището на качеството, улеснява се 

международния обмен (намаляване вида и броя на изпитванията, на техническите престои, 

бързо и точно идентифициране на стоките), запазване здравето и безопасността на 

потребителите. Тя е важен инструмент за постигане на доверие към качеството на стоките, 

предлагани на международния пазар и гарант за предотвратяване вноса в страната ни на 

стоки, несъответстващи на изискваното равнище на качеството и опасни за здравето на 

хората, околната средна и животните. 

Сертификацията е важен механизъм за удостоверяване и гарантиране на качеството на 

стоките в съвременния глобализиращ се пазар. Тя се осъществява при спазване на такива 

важни принципи като достоверност, обективност, независимост, публичност, 

поверителност, конфиденциалност, професионализъм на изпитванията и изборност на 

органа по сертификация. Прилагането на тези принципи при оценка на съответствието на 

продуктите с определени нормативни и други изисквания, посочени в прилаганите системи и 

схеми, дава сигурност на страните при покупко-продажба на стоките и тяхното 

потребление.Осъществяването на сертификацията на международно, регионално и 

национално равнище позволява обвързаност на икономическите интереси на всички 

икономически оператори, стабилност на предлаганото качество, безопасност за 

потребителите и околната среда. Чрез нея се гарантира не само безопасността на 

произвежданите продукти, но и тяхното устойчиво качество на националните, регионалните 

и международните пазари.  

 

2. Видове сертификация и тяхната роля за гарантиране качеството на стоките 

Качеството на стоките има важно икономическо и социално значение. Създаването на 

качествени продукти стимулира развитието на  производството, гарантира успешната им 

реализация, осигурява икономия на ресурси и икономически просперитет на фирмите. 

Социалното значение на производството и предлагането на качествени стоки на пазара и 

свързано с задоволяване нарастващите изисквания на потребителите,  опазване на тяхното 

здраве, гарантиране на безопасно потребление, по-добро качество и продължителност на 

живот, по-малко разходи за обезщетения при боледуване и свързаните с това социални 

дейности. Качеството на стоките представлява съвкупност от свойства и характеристики на 

стоките, свързани със способността им да задоволяват изискванията на клиентите 

(потребителите). Удовлетвореността на клиентите е свързана с проявлението на техните 

потребителни свойства в процеса на потребление или експлоатация на стоките. Основните 

потребителни свойства на стоките са: безопасност, функционалност, надеждност, 

ергономичност, естетичност. От изключителна важност на първо място е възможността за 

удостоверяване и гарантиране на безопасността на стоките. Стока, която не е безопасна, няма 
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и качество. На второ място е необходимо да се достави не само безопасна стока, но и 

качествена, съответстваща на установените изисквания и удовлетворяваща потребителите и 

по останалите потребителни свойства. Сертификацията чрез своите различни форми,видове 

иравнища на сертификация, предоставя тези гаранции, дава възможност за устойчиво 

качество и развитие на процесите в различни сфери на икономиката. 

Основните видове сертификация са:в зависимост от обхвата на действие -   

национална, регионална и международна; в зависимост от достъпа до сертификационната 

система  - открита и закрита; в зависимост от субекта – сертификация от трета страна и 

самосертификация; в зависимост от характера на задължителност – задължителна и 

доброволна. Всеки вид сертификация се осъществява по определена система за 

сертификация, която представлява съвкупност от собствени правила и изисквания за 

управление. Прилагането на дадена система изисква строго спазване на установените 

изисквания за действие, правила за създаване, регистриране и контрол, за да се докаже 

съответствието на сертифицирания продукт, процес или услуга с определени изисквания 

[1].Провеждането на сертификацията на конкретни продукти, процеси или услуги се 

извършва по определени сертификационни схеми. За гарантиране безопасността и 

качеството на произвежданите стоки, се използват формите на сертификация – задължителна 

и доброволна. Оценяването на съответствието е задължително, когато е свързано с 

безопасността и опазването на околната среда и е уредено с нормативен акт. Доброволно е, 

когато се извършва за доказване качеството на продукта, процеса или услугата. 

 

2.1. Роля на задължителната сертификация за гарантиране безопасността на 

стоките. 
Задължителната сертификация се осъществяване на основата на законодателните 

изисквания, определящи доказване на съответствие на произвежданите продукти с 

изискванията на техническите регламенти, директиви и задължителните изисквания на 

стандартите, свързани с безопасността и опазване здравето на хората и околната среда. 

Нейни основни аспекти са безопасност и екологичност.  

При създаването на Европейския съюз, бяха приети три основни приоритета – 

осигуряване свободно движение на хора, капитали и стоки. Изпълнението на изискването за 

свободно движение на стоки наложи приемането на т.н. Нов подход, както и редица 

законодателни мерки и нормативни документи – Директиви, Регламенти, Кодекси. Основен 

принцип за свободното движение на стоките в ЕС е осигуряване и гарантиране на тяхната 

безопасност.  За тази цел бяха приети Директивите от Нов подход, в които се посочваха 

основните групи продукти, за които страните – членки трябваше да предприемат мерки за 

осъществяване оценка на съответствието им със съществените изисквания към тях, 

гарантиращи безопасността им [2].Новият подход за техническо регламентиранеизисква:  

 определяне на съществени изисквания към продуктите, които да гарантират 

тяхната безопасност;  

 определяне на конкретни технически изисквания към групите продукти в 

хармонизирани стандарти;  

 осъществяване на оценка на съответствието със съществените изисквания към 

продуктите преди да се пуснат на пазара;  

 отговорност на производителя за евентуални нанесени щети на потребителите; 

участие на трета независима страна (обявен орган), който да гарантира 

съответствието на продуктите със съществените изисквания за безопасност. 

Всяка страна-членка трябва да изпълни приетитеДирективи и Регламенти. 

Предвидени са процедури за оценяване на съответствието, чрез които да се гарантира, че 

продуктите пуснати на пазара отговарят на изискванията на Регламентите и Директивите. 

Оценяването на съответствието се извършва чрез процедури, наречени модули, които се 



IZVESTIA JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA 

298 ECONOMIC SCIENCES SERIES,   vol.7   №1   2018 

избират съобразно спецификата на продукта, характера на производството и степента на 

риска [1]. За оценка на съответствието са приети хармонизирани стандарти, по които трябва 

да се изпитват продуктите. Организацията и провеждането на този вид сертификация се 

възлага на Държавен орган. За изпълнение на правилата на задължителната сертификация се 

извършва държавен контрол и надзор на пазара по установен ред от Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор [4]. 

 В българското законодателство въвеждането на Директивите от Новия подход е 

извършено чрез приемането на Закона за техническите изисквания към продуктите и 

съответните Наредби по групи продукти, в които са определени съществените изисквания 

към тях. Определени и публикувани са списъци на основните групи стоки, подлежащи у нас 

на задължителна сертификация (машини и съоръжения, електро- и радиоелектронни стоки, 

детски играчки, пиротехнически стоки, медицинска апаратура, лични предпазни средства, 

строителни продукти
1
 и др.). Икономическите оператори трябва задължително да декларират 

съответствието и да поставят маркировката „СЕ” на базата на сертификат, издаден от 

трета независима страна или на собствена отговорност чрез декларация за съответствие. 

Чрез сертификата за съответствие се удостоверява и посочва: ясно и точно фирмата, на която 

се издава сертификата; нейният предмет на дейност; продукта, който се сертифицира; 

оценката на съответствието съгласно кой нормативен документ е извършена; валидност на 

сертификата и неговият регистрационен номер; място и дата на издаване; сертификационен 

знак, лицензионен номер, наименование, ръководител на сертифициращата фирма и подпис. 

По този начин се идентифицира продукта и се гарантира чрез сертификата неговото 

съответствие с определени изисквания. Декларацията за съответствие се издава от 

изготвителя на негова отговорност, че продукта отговаря на определени изисквания. В този 

документ също се съдържат пълни данни за: производителя; описание на продукта – партида, 

серия, произход; в съответствие с кой нормативен документ е извършена оценката на 

съответствието и на коя Директива отговаря; място и дата на издаване, подпис и печат. 

За осъществяване на задължителната сертификация важно значение имат приетите и 

хармонизирани български стандарти с международни и европейски, регламентиращи 

методите за изпитване на продуктите, чрез които се осъществява единство на оценката на 

съответствието им със съществените изисквания. 

 
2.1.1. Роля на хармонизираните стандарти за оценка на съответствието със 

съществените изисквания към продуктите 

 Ролята на стандартите за гарантиране качеството на стоките и в частност на тяхната 

безопасност е безспорно голяма. Стандартите на международно, регионално и национално 

равнище са доброволни. В тях се съдържат важни правила, принципи, технически 

изисквания, решения на повтарящи се проблемни ситуации, които са в полза на всички 

заинтересовани страни. Утвърждават се при спазване на принципите доброволност, 

равнопоставеност, научност, комплексност, съгласуваност, ефективност, безпротиворечивост 

на категориите стандарти. В тях се включват изисквания, чието спазване допринася за 

опазване здравето на хората, околната среда, за гарантиране качеството на предлаганите 

продукти, процеси и услуги. Спазването на принципа на перспективност при  тяхното 

създаване, предлага на производителите технически решения и изисквания към продуктите, 

спазването на които им гарантира конкурентно качество на международните и регионалните 

пазари, икономически просперитет.  

 Стандартизацията съдейства за развитие на икономиката чрез своята дейност и 

относно  управление и усъвършенстване качеството и безопасността на продуктите, 

                                                 
1
 Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на съвета за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти, Официален вестник на Европейския съюз, L 88/ 4, 2011. 
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ефективно използване на суровините, материалите и енергийните ресурси, управление и 

опазване на околната среда [6].Чрез стандартите се улеснява сътрудничеството в 

икономическата, технологичната и научната област. Те дават възможност за създаване и 

поддържане на добри практики, осигуряват достъп до пазарите и тяхното разширяване, 

правят продуктите съвместими, а стоките качествени и конкурентни на международните, 

европейските и националните пазари [5].  

 Глобализацията на икономиката и свободните пазарни отношения изискват създаване 

на стоки, които могат да се движат свободно на международните пазари. Това изисква 

допълнителни гаранции, че тези продукти са на първо място безопасни, и на второ място, че 

са качествени и съответстват на нарастващите изисквания на потребителите. Само тези 

страни, които са приели международните и съответните регионални стандарти като основа 

на своята политика и законодателство, биха могли по-успешно да осигурят на своите 

граждани безопасни стоки и да гарантират по-богат избор от качествени стоки. Това 

съдейства за по-високо качество на живот на населението, по-голяма икономическа и 

социална ефективност.   

 В директивите от Новия подход се съдържат общи насоки за продуктите и за 

съществените изисквания относно тяхната безопасност. Специфичните технически 

изисквания към всяка група продукти трябва да се търсят от производителите. За улеснение 

на производителите и създаване на единни правила за изпълнение на изискванията в 

Директивите и Регламентите са разработени хармонизирани стандарти по групи продукти. 

 Хармонизираните стандарти са европейски стандарти (EN), разработени по мандат 

на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA). В тях се 

следват съществените изисквания на директивите от Нов подход. Тези стандарти, както и 

всички други стандарти са доброволни, но чрез тяхното прилагане по най-убедителен начин 

се  доказва съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите. Във 

всеки хармонизирания стандарт в приложение Z е посочено обяснение за връзката между 

хармонизирания стандарт и за кои от съществени изисквания на директивите се прилага [2]. 

Хармонизираните стандарти трябва да бъдат публикувани в Официалния вестник (Official 

Journal) на Европейския съюз. Те предоставят правилата,процедурите и техническата 

информация за продуктите, които оценяваме. Те са базата за оценяване на съответствието на 

продуктите със съществените изисквания към тях относно безопасността им. Заинтересовани 

страни от прилагането на стандартите, свързани с оценка на съответствието са както 

производителите, така и крайните потребители на стоките, органите за оценка на 

съответствието, органите за контрол и надзор на пазара, вносителите и търговците. 

Спазвайки стандартите от всички заинтересовани страни се създава качествен продукт, който 

се удостоверява и гарантира между партньорите в бизнес процеса и потребителите. 

Хармонизираните стандарти имат важна роля в европейското законодателство и са свързани 

с Директивите от Новия подход, определящи групите продукти, които трябва да отговарят на 

съществените изисквания.Всяка страна, членка на ЕС трябва да спазва европейското 

законодателство, за да гарантира безопасно потребление на групите продукти, определени в 

Новия подход.  

 Независимо, че стандартите са доброволни, тяхното прилагане дава възможност за 

удостоверяване, че оценката на съответствието със съществените изисквания ще гарантира 

тяхната безопасност и поставянето на изискваната маркировка СЕ. Наличието на 

хармонизирани стандарти е важен информационен източник за производителите, даващ им 

решение на проблема за съществените изисквания към продуктите и как да докажат 

съответствието на техните продукти с тези изисквания. Затова независимо от доброволния 

характер на стандартите, икономическите оператори и нотифицираните органи са улеснени 

при извършване на този процес, имат стабилна нормативна база, която ги прави 

равнопоставени с органите, осъществяващи оценка на съответствието в другите страни-
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членки на ЕС. Изпитването на определените групи продукти за съответствие със 

съществените изисквания по единни хармонизираниевропейски стандарти създава 

възможност за гарантиране на тяхната безопасност, премахване на техническите пречки в 

търговията и свободното им движение в рамките на Европейския съюз.Именно 

стандартизацията и разработените хармонизирани стандарти дават подходящи начини за 

осигуряване спазването на Директивите от новия подход и изпълнение на съществените 

изисквания, определени в тях. Така чрез стандартизацията се подпомага осъществяването на 

задължителната сертификация, гарантираща безопасността на стоките на Европейския пазар 

и тяхното свободно движение.Използването настандартите в процедурите за оценяване на 

съответствието позволява хармонизиране на различни равнища, което улеснява 

международната, регионалната и националната търговия, давайки на потребителите 

увереност, че продуктите и услугите отговарят на съответните изисквания. 

 

 2.2.Роля на доброволната сертификация за гарантиране качеството на стоките 
Доброволната сертификация е необходима и икономически целесъобразна в 

съвременните пазарни условия. Чрез нея се гарантира качеството на стоките, предлагани на 

пазара, печели се доверието на потребителите, дават се допълнителни гаранции на бизнес 

партньорите, условие е за постигане на конкурентоспособност и устойчив икономически 

престиж на фирмите. Тя се осъществява по инициатива на заявителя и по договорни условия 

между него и свободно избрания орган по сертификация.  

Доброволната сертификация се извършва за оценка на съответствието с изискванията 

на стандартите, техническите условия и други документи. Прилага се за оценка на 

съответствието на: системи за управление на качеството със съответните стандарти; с 

националните или други стандарти; с изискванията на международниили регионални 

системи за сертификация; на системи или на стоки със съответните нормативни 

изисквания за екологичност.  

Сертификация на системи за управление на качеството. Внедряването и 

сертифицирането на системи за управление на качеството и безопасността е едно от 

условията, които дават възможност за постигане на устойчиво качество на предлаганите 

продукти. Наложилите се изисквания за наличие на внедрени системи за управление на 

качеството, безопасността и опазването на околната среда по международните стандарти, 

изискват привеждане на документацията и дейността на фирмите до състояние, гарантиращо 

предлагането на продукти с устойчиво качество.  Доброволната сертификация се 

осъществява за проверка на съответствието на системите за управление на качеството с 

изискванията на стандартите ISO 9001: 2015, управление на безопасността на хранителни 

продукти съгласно БДС EN ISO 22 000:2018, БДС EN ISO 13485:2016
2
, ISO 14001:2015 (за 

управление на околната среда), CEN ISO/TS 29011
3
,БДС ISO 28000:2012

4
, управление на 

сигурността на информацията - БДС ISO/IEC 27001, управление на качеството на 

автомобили - СД ISO/TS 16949, интегрирани системи за управление на качеството, 

безопасността, екологичността [6]. Стандартите за управление на качеството и на околната 

среда широко се използват в световната икономика [9]. Те са съвместими и най-често се 

използват за създаване на интегрирани системи за управление. Служат за улесняване на 

глобалния бизнес и логистичната верига на доставките, за излизане на нови пазари, участие в 

обществени поръчки и получаване на конкурентно предимство чрез предлагане на стоки с 

устойчиво качество. Стандартите за системи за управление са доброволни, но фирмите се 

                                                 
2
 БДС EN ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на 

нормативните актове (ISO 13485:2016). 
3
 CEN ISO/TS 29011 Нефтeна, химическа и газова промишленост. Конкретни засектора системи за управление 

на качеството. Изискваниякъм организациите, доставящи продукти и услуги. 
4
 БДС ISO 28000:2012 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки. 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
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стремят да ги прилагат и сертифицират поради редица  предимства, които им предоставят – 

завоюване на пазарен дял, създаване на доверие между партньорите чрез предлагане на 

качествени продукти [5]. Серията стандарти ISO 9000 дава възможност за подобряване 

организацията на работа, намаляване на разходите [7], привличане на нови клиенти чрез 

вредряване и сертифициране на система за управление на качеството. 

Влизането в сила на новата версия на стандарта ISO 9001:2015[8] поставя пред 

икономическите оператори актуални изисквания, чието изпълнение е едно от условията за 

доверие между тях, коректен бизнес и предлагане на качествени стоки. Той определя 

основните изисквания за системи за управление на качеството, която една организация 

трябва да изпълни.  Този стандарт е признат в цял свят като условие за предоставяне на 

увереност за качеството на стоките и услугите.Заложените изисквания за проследимост и 

оценка на потребителската удовлетвореност в този стандарт, дават допълнителна гаранция 

засвоевременна реакция при установяване на опасен продукт и удовлетворяване на 

потребителите.В стандартите от серията ISO 9000 е включен и стандарта ISO 9004, който 

цели подобряване на постиженията на организацията за постигане на дълготраен успех чрез 

използване подход за управление чрез качеството. 

Управлението на безопасността на хранителните продукти по цялата верига и 

изискванията, които трябва да бъдат постигнати са посочени в БДС EN ISO 22000:2018
5
. 

Този стандарт е приложим за: производители на хранителни продукти, суровини, храни за 

животни и преработватели; фирми за транспорт, съхранение и складиране; производители на 

съоръжения и технологично обзавеждане; фирми за опаковъчни материали, продукти за 

почистване, добавки и съставки. Чрез разработване, внедряване и сертифициране на система 

за управление по този стандарт се осигурява правилно идентифициране и контролиране на 

опасностите по хранителната верига и се гарантират на потребителите безопасни стоки.  

 

Сертификация за съответствие с изискванията на националните стандарти. 

Създаването на национални стандарти за различни стоки е съобразено с последните 

достижения на науката, техниката и практиката, но и с националните особености и 

асортимент на конкретните групи стоки. В тези стандарти са посочени всички основни 

изисквания към тяхното качество, допустими дефекти, изисквания за запазване на качеството 

в процеса на съхранение и транспорт, условия за контрол и оценка на тяхното качество. 

Създаването и приемането на доброволна система за оценка на съответствието с 

изискванията на националните стандарти се извършва основно за потребителски стоки и 

услуги. Такива системи са приети от редица страни, а в някои е включено в закона им за 

сертификация като задължително условие за продажба на някои групи стоки на тяхната 

територия (например Русия). Създаването на такава доброволна система за сертификация 

изисква създаване на правила за оценка на съответствието, регистриране на системата, 

създаване на съответен знак за съответствие, който се поставя след изпитване на стоката по 

определените изисквания за качество. Тези системи трябва да са достъпни за 

заинтересованите лица. Такива знаци са приети в редица страни (Русия – ГОСТ; 

Великобритания – BS; Ю. Корея – К; Германия – знак за съответствие DIN; Франция – знак 

NF; Япония – JIS; България – БДС и др.). Изображенията на някои от знаците са посочени на 

фиг.1.Този вид сертификация има важно значение за гарантиране качеството на конкретни 

групи продукти при техния внос/износ, съдейства за информиран избор на потребителите и 

повишаване на тяхната удовлетвореност, възможност за достъп до дадени пазари. 

Необходимо е създаване на повече системи за доброволна продуктова сертификация за 

съответствие с националните стандарти без да се създават технически пречки пред 

търговията, свързани с оценката на еднородна продукция с различни методи по различни 

                                                 
5
 БДС EN ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасносттана хранителните продукти. Изисквания към 

всяка организация, принадлежаща къмхранителната верига. 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=66805
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показатели.Необходимо е познаване и признаване на националните системи за сертификация 

в чужбина, което изисква разгласа, публикуване, сключване на споразумения. 

 

 

Фиг. 1 Знаци за съответствие с националните стандарти  

а) На Русия; б) на Великобритания; в) на Ю.Корея; 

г) на Германия; д) на Франция; е) на Япония. 

 

Сертификация за съответствие с изискванията на международниили 

регионални системи за сертификация. 

Международните организации по стандартизация ISO (International Organization for 

Standardization) и  IEC (International Electrotechnical Commission)разработватмеждународни 

системи за сертификация. Те работят съвместно по въпросите на сертификацията. В ISO e 

създаден специален комитет по качество и сертификация – КАСКО, който в сътрудничество 

с други международни организации създава единни организационно-методични документи 

по сертификация. Тези документи съдействат за хармонизиране на процедурите по 

сертификация, дават възможност за признаване на резултатите от сертификацията, за широко 

използване принципите на сертификацията и нарастване ролята й в международната 

търговия.  

Международната електротехническа комисия (IEC) разработва международни 

системи за сертификация и стандарти, които се използват като нормативна база за изпитване 

и сертификация на съответната продукция. Такива международни системи за сертификация 

са създадени за: електротехническите изделия; изделия на електронната техника; спортно и 

ловно оръжие; взривоопасно оборудване и др. (например Системата IECEE за съответствие 

със стандартите на IEC с приложимите схеми – СВ, FCB и IECEх). При сертификацията на 

изделията на електронната техника по системите на IEC се изисква проверка на 

предприятието, изпитване на изделията само в акредитирани лаборатории, проверка за 

съответствие на прилаганите нормативни документи и приемане на типа. Тези строги 

изисквания са свързани с: представяне на органите на надзора документи по контрола на 

качеството; наличие на система за осигуряване на качеството; списък на измервателното 

оборудване и неговата проверка; използване на стандарти наIEC, които да бъдат приети в 

страните-участнички чрез преки или косвени методи; провеждане на изпитвания за 

одобряване на типа и получаване на сертификат за одобряване на типа от упълномощения 

орган по сертификация.Основна цел на тези системи е съдействие за осъществяване на 

международната търговия със съответните изделия при съобразяване със законодателните 

положения за защита на потребителите, осигуряване безопасна експлоатация на 
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сертифицираните изделия, гарантиране на тяхното качество чрез прилагане на единни 

изисквания към тях и методи за изпитване. За да се улесни прилагането на международните 

системи за сертификация е необходимо да се разшири признаването на резултатите от 

сертификационните изпитвания чрез следните начини: участие в международните системи за 

сертификация и в работата на ISO – комитета СЕРТИКО; сключване на споразумение с 

националните органи на други страни за взаимно признаване на сертификацията и 

резултатите от изпитванията; приемане на предложенията, които се препоръчват от 

споразумението за търговия. 

Разработването и прилагането на доброволни регионални системи за сертификация са 

свързани с даването на допълнителни гаранции относно изисквания към качеството на 

предлаганите на съответните пазари стоки. Те допълват създадените задължителни системи 

за оценка на съответствието с нормативните изисквания за безопасност на продуктите, 

засилват доверието на икономическите оператори и потребителите за качеството на 

предлаганите стоки, условие са за достъп и конкурентно предимство на регионалните пазари. 

Когато изготвителя на продукцията от страна в Европейския съюз (ЕС) превишава по своите 

показатели задължителните изисквания, посочени в Директивите от новия подход, той може 

чрез системата на доброволната сертификация да докаже това чрез изпитвания. Той може да 

ползва знак, потвърждаващ  това съответствие с качеството на неговия продукт. Например 

във Финландия се използва в такива случаи знака(FI). В ЕС са приети доброволни системи за 

сертификация за различни видове продукти.  

Сертификационната системата ENEC е утвърдена като водеща гаранция за качество и 

безопасност в съответствие с европейските стандарти вече 20 години. Маркировката ENEC 

се прилага за повече от 85 000 изделия. Призната е в повече от 21 европейски държави. Въз 

основа на тази система е разработена нова гъвкава схема за сертифициране ENEC+. 

Маркировката удостоверява наличието на заявените работни характеристики на 

конвенционални и LED-базирани осветителни тела и гарантира тяхната надеждност и 

съвместимост с европейските стандарти за безопасност.Сертифицирането с ENEC+ обхваща 

производителността на този вид осветителни тела след заявения жизнен цикъл, като схемата 

включва и други аспекти като екодизайн и изпълнение с течение на времето[10].Тя може да 

се прилага само за продукти, които носят маркировка ENEC. 

Други регионални системи за сертификация са: Доброволна европейска 

сертификационна система Keymark
6
. Нейният обхват е за битови електрически уреди, в 

съответствие с всички части на EN 60 335. Тя е собственост на  Европейския комитет по 

стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката 

(CENELEC). Използва се за доказване съответствието на продуктите с изискванията на 

съответните европейски стандарти.Ако даден продукт попада в обхвата на повече от един 

европейски стандарт, посочен в различни схеми на Keymark, лицензът обхваща всички 

съответни изисквания, но за тази цел е необходима съответна координация. Други системи за 

сертификация в областта на CENELEC са: CENELEC Certification Agreement (CCA)- за 

съоръжения за ниско напрежение, в обхвата на LVD, за които съществуват EN/HD; 

EMCRAFT- продукти в областта на IT, далекосъобщенията, радио-разпространението, ЕМС и 

RF; HAR Agreement - електрически кабели и проводници за ниско напрежение, обхванати от 

EN 50 167; Low Voltage Agreement Group (LOVAG) - индустриални и подобни съоръжения за 

ниско напрежение в обхвата на LVD. 

    

Сертификация   за  съответствие с нормативни изисквания за екологичност.  

 Екологичната сертификация има за основна цел да стимулира производителите към 

                                                 
6
 The Keymark in CEN and CENELECCEN-CENELEC Internal Regulations - Part 4, 2014-01. 
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внедряване на технологични процеси, които в минимална степен да замърсяват природната 

среда и да дават на потребителите гаранция за безопасността на продукцията за техния 

живот, здраве, имущество и среда за живеене. Нараства търсенето на продукти, гарантиращи 

природосъобразен живот, отговорно отношение към околната среда от производители и 

потребители. Основни обекти на екологичната сертификация са: природни обекти и ресурси; 

източници на замърсяване на околната среда; продукти и услуги с природоопазващо 

значение; екологични продукти, технологии и информационни ресурси. Участниците в 

екологичната сертификация се регламентират с общите закони по сертификация на продукти 

и услуги. Тя може да бъде самосертификация сертификация от втора страна и сертификация 

от трета независима страна. Може да се извършва по международни, регионални и 

национални системи за сертификация.  Националната продуктова сертификация в много 

европейски страни съществува преди създаването на ЕС  – във Франция от 1960 г., в 

Германия от 1974 г.Сертифицираната продукция съгласно утвърдени екологични системи се 

маркира със съответен знак, разпознаваем за потребителите и даващ им увереност, че 

продукта е произведен и проверен за съответствие с установените правила, стандарти или 

други нормативни изисквания. Такива знаци, утвърдени  в европейските страни са: „синия 

ангел”, „лист на Мьобиус”, „скандинавски лебед” и др. Стандартите от серията ISO 14000 

дават препоръки за изграждане на системи за управление на околната среда (съгл. ISO 

14001), както и за създаване и оценка на екологични продукти и услуги. Стандартите ISO 

14020  до ISO 14025 разглеждат общите принципи, на които трябва да отговаря 

екомаркировката на изделията. Посочени са 3 типа маркировки: тип I – получава се от 

независим сертифициращ орган, изисква се разработване на специална програма с критерии 

за оценка жизнения цикъл на продукцията и защитата на околната среда; тип II –съгл. ISO 

14021, показва че стоката или опаковката имат отношение към околната среда, произведен е 

от преработен материал и/или е подходящ за последваща преработка; тип III – свързана е с 

оценка на група параметри за анализ и оценка на жизнения цикъл, както и допълнителна 

информация за околната среда. В ЕС е разработена обща екологична система и критерии за 

сертификация, както и унифициран знак (лого) за биологично производство. Той е въведен 

след 2010 година в Европейския съюз с Регламент на Комисията 271/2010 от 24 март 2010 г. 

за пакетирани биологични храни.Той може да се използва само ако производителят спазва 

всички европейски правила за биологично производство, включително участие в схема за 

екологично сертифициране. 

 Наличието на доброволна екологична сертификация – на системи и продукти,  

информира потребителите за екологичните критерии, на които отговарят продуктите в 

сравнение с подобни от същата група, дава им гаранция за тяхната безопасност и качество, 

формира социална отговорност към опазване на околната среда. 

 

Заключение 

Осъществяването на сертификацията на международно, регионално и национално 

равнище позволява обвързаност на икономическите интереси на всички икономически 

оператори, стабилност на предлаганото качество, безопасност за потребителите и околната 

среда. Чрез нея се гарантира не само безопасността на произвежданите продукти, но и 

тяхното устойчиво качество на националните, регионалните и международните пазари. 

Използването настандартите в процедурите за оценяване на съответствието позволява 

хармонизиране на световно равнище, което улеснява международната и вътрешната 

търговия, давайки на потребителите увереност, че продуктите и услугите отговарят на 

изискванията.Чрез прилагането на задължителната сертификацията от изготвителите се 

гарантира безопасността на предлаганите стоки и тяхното свободно движение на определен 
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пазар, изгражда се доверие между икономическите оператори и потребителите. Все по-

широкото използване на доброволната сертификация на системи и продукти, прилагането на 

различни системи и схеми за сертификация разширява възможностите за удостоверяване и 

гарантиране на потребителите цялостно качеството на стоките, съдейства за подобряване 

качеството на живот, конкурентоспособността и икономическия престиж на фирмите, 

създава условия на сигурност и доверие между бизнес партньорите. 
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